
أشــاد نائب رئيس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محسن صالح، 
باالنتصارات العظيمة التي يحرزها 
األبطال يف جبهات القتال بمحافظة 
حجة واستعادتهم ملدينة حرض من 

قبضة امليليشيات االنقالبية.
 وأكد نائب الرئيــس، بأن أبناء 
الشــعب اليمني بمختلف فئاته 
وأطيافه يقفون اليوم صفاً واحداً 
خلف القيادة السياســية وجهود 
الجيش، وهذه االنتصارات الكبرية 
التي تحققت دليل واضح عىل توحد 
الجهود ورص الصفوف يف املعركة 
الوطنية، مشدداً عىل بذل املزيد من 
الجهود ملواجهــة التحديات حتى 
تحقيق النرص واســتعادة الدولة 
ومؤسساتها الدستورية واالتجاه 

لبناء اليمن االتحادي الجديد. 

جاء ذلــك خالل إجرائــه، أول 
أمس الثالثاء، اتصاالً هاتفياً بقائد 
املنطقة العســكرية الخامســة 
اللواء الركن يحيى صالح، لالطالع 
عىل املستجدات وســري العمليات 

العسكرية.
وحيا نائب الرئيــس، املواقف 
البطولية والتضحيات الغالية التي 
يسجلها الشــعب اليمني وقواته 
املسلحة الباسلة ومقاومته الشعبية 
بإسناد األشقاء األوفياء يف تحالف 
دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 
الســعودية الشــقيقة يف املعركة 
الوطنية املقّدسة إلجهاض املرشوع 
اإليراني الطائفي التخريبي الهادف 
لزعزعة األمن واالستقرار يف اليمن 

واملنطقة. 
واطلع نائب رئيس الجمهورية 

خالل االتصال، عىل تقرير موجز 
عن املالحم البطولية الخالدة التي 
يخوضها األبطال ضد املليشــيات 
الحوثيــة اإليرانيــة يف املنطقــة 
العســكرية الخامســة وتكللت 
بتحرير مناطق واسعة وتكبيد العدو 

الحوثي خسائر فادحة. 
من جانبه، عــر قائد املنطقة 
العسكرية الخامسة، عن تقديره 
الهتمام ومتابعة القيادة السياسية، 
مؤكداً عىل امليض قدماً حتى تحقيق 
النرص وتحرير كامل تراب الوطني 
بسواعد الرجال من الجيش واألمن 
واملقاومــة وبالوقفــة األخوية 
الصادقة لألشقاء يف التحالف بما 
من شأنه رفع املعاناة عن اليمنيني 
وردع مــرشوع إيــران التخريبي 

التوسعي.  

ألرئيس  فخامــة  بعث 
عبدربــه منصــور هادي 
رئيس الجمهورية، الثالثاء، 
برقية عزاء ومواساة يف وفاة 
الشخصية الرتبوية محمد 

علوي غرامه.
وأشار فخامة ألرئيس يف 
برقيته بعثها ألوالد وذوي 
الفقيد بمكانته االجتماعية 
والوطنية وكفاءته العملية 
الرتبويــة خــالل املواقع 
التي شغلها طوال مشوار 
بالتضحية  الحافل  حياته 
والعطاء.. معرا عن خالص 
العزاء واملواساة بهذا املصاب 
األليم..مبتهــاًل للموىل عز 
وجل أن يتغمده بواســع 
رحمته وأن يلهم أهله وذويه 

الصر والســلوان وإنا لله 
وإنا إليه راجعون.

كما بعث فخامة الرئيس 
عبدربــه منصــور هادي 
برقية  الجمهورية،  رئيس 
عــزاء ومواســاة يف وفاة 
الشــيخ عيل محمد نارص 

دينيش البكري.
وأشــار فخامة الرئيس 
وذوي  ألوالد  برقيتــه  يف 
الفقيــد بمواقفه الوطنية 
وإصالح ذات البني.. معرا 
عن خالص العزاء واملواساة 
بهذا املصاب األليم.. مبتهالً 
للموىل عز وجل أن يتغمده 
بواســع رحمته وأن يلهم 
أهله وذويه الصر والسلوان 

وإنا لله وإنا اليه راجعون.

 

كــــترونـــي
عــــدد إ

عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

قــوى  النــرص حليــف  إن 
الجمهوريــة مهمــا بلغــت 
التضحيات واليمــن لن يعود 

للعرص اإلمامي مطلقاً.

حتمية السقوط
عىل مشارف الســقوط املدوي إىل مهاوي العدم 
يتجىل حقيقة ماثلة مصري املرشوع الكهنوتي الرجعي 
املتخلف الذي ترعــاه إيران وتحاول فرضه يف اليمن 
ومن ثم يف املنطقة عرب أدواتها مليشيا الحوثي اإلرهابية 
ذات االمتداد التاريخي املخزي يف العمالة واالرتزاق.. 

ما يسطره األبطال اليوم من انتصارات ساحقة يف 
مدينة حرض وتعز وجبهات مأرب وبدعم من التحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية السعودية ودور محوري 
وفاعل من دولة اإلمارات العربيــة املتحدة يؤكد أن 
الجيش الوطني وقوات العمالقة واملقاومة الشــعبية 
ورجال القبائل الرشفاء قد عقدوا العزم عىل استئصال 
مرشوع خبيث مهمــا كان حجم التضحيات، وأنه ال 
تراجع عن االستمرار يف خوض هذه املعركة الوجودية 
التي ال مجال فيها لليمنيني واألمــة العربية قاطبة 

إال النرص والنرص فقط..
لقد مددنا أيدينا للســام منذ وقت مبكر ومنحنا 
ومعنا األشــقاء يف التحالف العربي لتحقيقه فرصا 
كثرية لعل إيران وأدواتها تســتجيب لخيار السام 
العادل املرتكز عىل املرجعيات الثاث املبادرة الخليجية 
ومخرجات الحوار الوطني والقــرارات األممية ويف 
مقدمتها القرار 2216 لكن املليشيا اإلرهابية كانت 
تقابل كل تلك االستجابات لنداء السام بقصف األعيان 
املدنية يف اليمن ويف كل من اململكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقتني بالصواريخ 

البالستية والطائرات املسرية إيرانية املنشأ..
عدم انصياع املليشــيا لكل دعوات السام شكل 
قناعة راسخة لدى القيادة الرشعية وقيادة التحالف 
أن السام لن يتحقق واقعا سوى بحسم عسكري يعيد 
مجرمي املليشيا إىل كهوفهم الظامية ومن ثم انتزاعهم 
ورميهم إىل مزبلة التاريــخ، وهاهم رجاالت الجيش 
الوطني وقوات العمالقة وابطــال املقاومة ورشفاء 
القبائل يخوضون معركة الحسم الذي ال تراجع عن 
تحقيقها واقعا يعيشه اليمنيون يف كل ربوع الوطن 
مسنودين بدعم ســخي من التحالف العربي يف كل 

جبهات القتال..
لقد أمعنت املليشيا يف القتل والتدمري بل واستهداف 
كل مظاهر الحياة يف اليمن والسعودية ودولة اإلمارات، 
وهو إمعان ال يتناسب معه سوى إرصار عىل هزيمة 
هذه املليشيا اإلجرامية وتسخري كل االمكانيات لتحقيق 
ذلك كي ينعــم اليمنيون وشــعوب املنطقة باألمن 

واالستقرار والرخاء.

السعـر50ريـااًل

أشاد بانتصارات األبطال بمحافظة حجة واستعادتهم لمدينة حرض

نائب الرئيس أبناء شعبنا بمختلف فئاهتم يقفون خلف اجليش واالنتصارات األخرية دليل واضح عىل وحدهتم
رئيس اجلمهورية يعزي يف وفاة حممد غرامه والشيخ عيل البكري
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أشــادت قيادة وزارة الدفاع باالنتصارات 
العظيمة التي يحرزها أبطال الجيش واملقاومة 
يف مختلــف جبهات القتــال، مثمنة املواقف 
الوطنية والعروبية املساندة للقوات املسلحة 
واالصطفاف الشــعبي الواســع يف املعركة 
املصريية التي يخوضها الشعب اليمني وجيشه 
ومقاومته ضد مليشيا التمرد الحوثية املدعومة 

من إيران.
جاء ذلك يف االجتماع املوســع الذي عقدته 
قيادة وزارة الدفاع، أمس األربعاء، برئاســة 
وزير الدفاع الفريق الركــن محمد املقديش، 
وبحضور رئيس هيئة األركان العامة الفريق 
الركن صغري بن عزيز، وضم رؤساء الهيئات 
ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع، للوقوف عىل سري 
العمليات القتالية ومناقشة آليات تنفيذ املهام 

وفق الخطط املرسومة للعام التدريبي والقتايل 
واملعنوي 2022م.

وبارك االجتماع التقدمات األخرية يف جبهات 
حرض التي حققها أبطال املنطقة العسكرية 
الخامسة وإىل جانبهم إخوانهم يف قوات الواجب 
السعودية وبإسناد جوي ولوجستي فاعل من 

قوات تحالف دعم الرشعية.
وقّدم املفتش العام للقوات املسلحة اللواء 
الركن عادل القمريي، عرضا حول سري عمل 
اللجان العسكرية املكلفة بالتفتيش عىل القوة 
البرشية واملالكات املادية يف املناطق والوحدات 
والقطاعات والهيئــات والدوائر، موضحاً أن 
اللجان بارشت نزولها امليداني للتفتيش وإعادة 
حرص وترقيم القوة البرشية ومراجعة قاعدة 

املعلومــات والتفتيش عىل العهد 

أكد أنها تزرع األلغام المحرمة دوليا وبطرق عشوائية 

وزير اخلارجية: التصعيد األخري للمليشيا احلوثية هتديد خطري لألمن والسالم الدوليني رئيس الوزراء: جرائم احلرب التي ترتكبها املليشيا لن تسقط بالتقادم وسيتم حماسبتها 

في إجتماع موسع عقدته أمس 

قيادة وزارة الدفاع تثمن االصطفاف الشعبي يف املعركة املصريية التي خيوضها اجليش ضد املليشيا احلوثية اإليرانية 
باركت االنتصارات التي يحققها أبطال الجيش وقوات الواجب السعودية في جبهات حرض
أشادت بمواقف التحالف العربي ومساندته للشعب
وزير الدفاع: مؤسسة اجليش ستبقى عند مستوى الثقة لتحقيق تطلعات شعبنا وختليصه من سطوة وجرائم املليشيات
المفتش العام: اللجان باشرت عملية حصر وترقيم القوة البشرية ومراجعة قاعدة المعلومات والتفتيش على العهد والموجودات 

أكد رئيــس الــوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، أن األلغام الحوثية 
املحرمة دوليــا أصبحت تهدد كل 
منابــع الحياة، وبــات وجودها 
حاصــدا ألرواح املدنيــني خاصة 
األطفال والنســاء وقضية مؤرقة 
للحكومــة واملواطنني، خاصة أن 
زراعتها تمت بطرق عشوائية وغري 
منظمة أو موثقة بخرائط ما يشكل 
صعوبة بالغة يف كشفها والتخلص 
منها.. منوها بجهود مرشوع مسام 
والرنامج الوطنــي لنزع األلغام 
ورضورة تكثيــف الدعــم الدويل 
واإلقليمي يف هــذا الجانب لتفادي 
سقوط املزيد من الضحايا املدنيني.

وعر رئيس الوزراء، عن تقدير 
اليمن قيادة وحكومة وشعبا للدور 
والتضحيات الكبرية التي يقدمها 
املرشوع السعودي لتطهري األرايض 
اليمنية مــن األلغام "مســام"، 
يف انتــزاع املوت املرتبــص بحياة 
املواطنني والذي تزرعه مليشــيا 
الحوثي يف املناطق املحررة بكثافة 

وعشوائية.
وقدم الدكتــور معني عبدامللك 
خالل إجرائه، أمس األربعاء، اتصال 
هاتفي مع مدير مرشوع مســام 
أسامه القصيبي، العزاء باستشهاد 
خبريي نزع األلغام أحمد الظاهري 
ومراد عبدالســالم، أثناء تأديتهما 

لواجبهما اإلنساني يف مديرية حيس 
بالحديدة وإصابة ثالث، مؤكدا أن 
الشهيدين ومن سبقهم من خراء 
املرشوع سيظلون رموزا خالدة يف 
ذاكرة اليمنيني حيث قدموا أرواحهم 
من أجل نزع بذور املوت من منازلهم 
واملســاجد  العامة  والطرقــات 
واملستشفيات واملدارس وغريها.. 

متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
ووجه رئيس الوزراء التحية لكل 
العاملني يف نزع األلغام التي تزرعها 
مليشــيا الحوثي بشكل عشوائي 
يف الطرقــات واملنــازل وغريها 

لتثبت لليمــن والعالم 
أنها عصابــات دموية 

أكد وزير الخارجية وشــؤون املغرتبني 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن التصعيد 
الحوثي األخري ســواء باالستهداف اليومي 
للمدنيني يف األحياء السكنية يف املدن اليمنية 
مســتخدما الصواريخ الباليستية والطريان 
املسري أو باســتهداف دول املنطقة وتهديد 
املالحة الدولية يشــكل تهديدا خطريا لألمن 
والسالم اإلقليميني والدوليني خدمة لألجندة 
اإليرانية، ويعكس مــدى االنخراط اإليراني 
يف انتهاك حظر توريد الســالح للمليشيات 
االنقالبية وتوجيهها وفقا ملرشوعه التدمريي.. 
الفتا إىل أهمية تضافر الجهود الدولية لوضع 

حد لتلك التهديدات.
جاء ذلك خالل إجرائه، منتصف األسبوع 
الجاري، اتصاالً هاتفياً مع املبعوث الخاص 
لألمني العــام لألمم املتحــدة لليمن هانس 

غروندبرغ، وبحث معه آخر املســتجدات يف 
اليمن والتهديدات الحوثية املســتمرة لألمن 
والسالم االقليميني والجهود األممية الرامية 

لتحقيق السالم يف اليمن.
من جانبه، أعرب املبعوث الخاص، عن قلقه 
من تصاعد األحداث خالل الفرتة األخرية يف 
اليمن واملنطقة.. مشريا إىل أنه ورغم التحديات 
الكبرية التي تواجه جهود السالم سيواصل 
مساعيه الهادفة إلنشــاء عملية سياسية 
جامعة تضمن عودة األمن واالستقرار لليمن.  
ويف ســياق متصل، ندد وزير الخارجية 
وشــؤون املغرتبني الدكتور أحمد عوض بن 
مبارك، بالتصعيد العســكري املستمر الذي 
تقوم به املليشيات الحوثية.. محذراً من أن 
هذه املليشيات تقامر بأمن واستقرار املنطقة 

يف ســبيل تحقيق أجندة النظام 
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التحرر من االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري 
عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

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

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

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

وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية
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صفحات

احلـسـم .. ســالم دائـم لليـمـن واملنـطـقـة
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قال وزير الداخلية اللــواء الركن ابراهيم 
حيدان،: "إن مليشــيا الحوثي االنقالبية ومن 
خلفها إيران حولت ممــر باب املندب إىل خط 
لتهريب األســلحة واملخدرات يف تحدي واضح 
لقرارات مجلس األمن الدويل"، موضحاً أن سفن 
األسلحة التي تقبض عليها البحرية األمريكية 

بني الحني واآلخر خري دليل.
جاء ذلك أثناء لقائه، أمــس األربعاء، مع 
نظريه الجيبوتي نوح سعيد، يف إطار زيارته إىل 
جيبوتي بناء عىل دعوة من الرنامج اإلقليمي 

للبحر األحمر.

وأشــار وزير الداخلية، إىل أن هذه القضايا 
وغريها تتطلب من البلديــن تفعيل اتفاقية 
التعاون األمني املوقعة بــني البلدين وتفعيل 
نقاط االتصال بما يســهل تبادل املعلومات 
ومكافحة اإلرهاب والتهريب واملتاجرة بالبرش.

وبحث الوزير حيدان خالل اللقاء، العالقات 
األمنية بني البلدين وســبل تطويرها يف ضوء 
املوقع الجغرايف للبلدين الذي يتطلب من وزارتي 
الداخلية التنسيق الدائم ملا فيه مصلحة وأمن 

واستقرار اليمن وجيبوتي.
مــن جانبــه، أشــاد الوزير 

أشاد رئيس هيئة األركان العامة قائد العمليات 
املشرتكة الفريق الركن صغري بن عزيز، بما يسطره 
أبطال الجيش واملقاومة الشعبية ورجال القبائل 
من مالحم خالدة ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية 
اإليرانية وما يكبدونها من خسائر برشية ومادية 

كبرية يف مختلف الجبهات واملواقع.
وأكد رئيس هيئة األركان خــالل تفقده، أول 
أمس الثالثاء، املقاتلني األبطال يف جبهات املنطقة 
العسكرية السادسة رشق مدينة الحزم بمحافظة 
الجوف، أن االنتصارات ستتواىل يف كافة الجبهات 
واملحاور حتى تحرير كامل اليمن من أذناب إيران، 
بدعم وإسناد األشــقاء يف تحالف دعم الرشعية 

بقيادة اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة. 

لدى لقائه نظيره الجيبوتي

وزير الداخلية مليشيا احلوثي وإيران استغلت ممر 
باب املندب لتهريب األسلحة واملخدرات

خالل تفقده لألبطال في جبهات المنطقة العسكرية السادسة 

رئيس األركان: االنتصارات ستتواىل يف كافة اجلبهات واملحاور حتى حترير كامل اليمن من أذناب إيران
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ــواز  ــل ج ــد يحم ــزام قائ ــد ح ــادر قائ ــة  االخ/ عبدالق ــز االبتدائي ــة رشق تع ــدم إىل محكم تق
ســفر صــادر مــن أبــو ظبــي بتاريــخ 2018/5/8م ورقــم )07817302( عنــه / خلــدون أحمــد 
عبدالجليــل عبدالرســول بموجــب الوكالــة لــه الصــادرة مــن القنصليــة العامــة دبــي برقــم)482( 
وتاريــخ 2022/2/3م بطلــب إضافتــه لقبــه العائــيل )الهامــيل( إىل اســمه املذكــور ليصــري اســمه 
مــع اللقــب املــراد إضافتــه/ عبدالقــادر قائــد حــزام قائــد الهامــيل، ويريــد إثبــات ذلــك بحكــم. 
ــدة  ــالل امل ــة خ ــام املحكم ــدم أم ــه التق ــك فعلي ــن ذل ــه رضر م ــرتاض أو يلحق ــه أي اع ــن ل فم

ــة. القانوني

تنفيــذا لقــرار محكمــة مقبنــه تعــز يف جلســتها املنعقــدة بتاريــخ 2022/1/18م تعلن 
نيابــة اســتئناف محافظــة تعــز بــأن عــىل املتهــم عبدالرقيــب ســعيد عبــده الجنــدي 
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.
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خالل لقائه السفير الصيني لدى بالدنا

بجاش: عىل املجتمع الدويل تصنيف مليشيا احلوثي كجامعة إرهابية 

قال: إن مليشيا الحوثي جندت أكثر من ٣٠ ألف طفل  

نعامن: يدعو إىل مراجعة آليات الرصد واملراقبة اخلاصة باالنتهاكات 
التي يتعرض هلا األطفال يف مناطق سيطرة املليشيا

أخـبار وتتمات

تتمات األولى..تتمات األولى..
رئيس الوزراء

متوحشة ال تتورع عن ارتكاب املجازر وجرائم 
الحرب يف ســبيل مرشوعها وأجندتها خدمة 
للنظام اإليراني ومرشوعه التوســعي.. مؤكدا 
أن الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق 
اإلنسانية لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبتهم 
عليها، وســيتحملون وزر كل جريمة وانتهاك 
اقرتفته أيديهم امللطخة بدماء األبرياء وتدمري 

الوطن وتهديد دول الجوار واملنطقة والعالم.
بدوره تطرق مدير مرشوع مســام، إىل ما 
حققه املرشوع منذ انطالقــه يف 2018م لنزع 
األلغام الحوثية وإعــادة الحياة للمحافظات 
اليمنية املترضرة من األلغام، والتي أســفرت 
حتى األن يف انتــزاع وتفكيك أكثر من 300 ألف 
لغم وعبوة ناسفة.. مشريا إىل أن املرشوع فقد 
عددا من أبنائه أثناء تأديتهم ملهامهم اإلنسانية 

يف املناطق املحررة.  

وزيرالخارجية
اإليراني الذي دأب عىل ابتزاز العالم عر أذرعه 
من املليشيات اإلرهابية يف عدد من الدول العربية 

ومنها اليمن.
جاء ذلك خالل لقائه، القائم بأعمال السفري 
األمريكي لدى بالدنا كاثرين ويســتيل، وبحث 
معها مســتجدات األوضاع يف بالدنا والقضايا 
ذات الصلة بالعالقات الثنائية بني البلدين وسبل 

تعزيزها.
وأكد وزير الخارجية، أن اعتداءات الحوثيني 
املمنهجة ضد املدنيني واألعيــان املدنية تؤكد 
بما ال يدع مجاالً للشك الطبيعة اإلرهابية لهذه 

الجماعة.
وعىل صعيد آخر، اســتعرض بــن مبارك 
التحديات التي تواجه عمــل الحكومة خاصة 
فيما يتعلق بالجانب االقتصــادي والخدمي.. 
مشــرياً اىل أنه يف الوقت الذي حققت الحكومة 
والجيش الوطني نجاحات عدة بتحرير العديد 
من املناطق من سيطرة املليشيات الحوثية، فإن 
التحدي الحقيقي يكمن يف إعادة تطبيع األوضاع 
الخدمية واالقتصادية وهي املهمة التي تتطلب 
دعم الحكومة من قبل كافة األشقاء واألصدقاء 
وبما يسهم يف تحسني الوضع االقتصادي والذي 
سينعكس بشكل إيجابي عىل التخفيف من حدة 

األزمة اإلنسانية التي تشهدها بالدنا.
من جهتها، أعربت القائم بأعمال الســفري 
األمريكي، عن دعم بالدها لجهود املبعوث الخاص 
لألمم املتحدة للتوصل إىل حل ســيايس سلمي 
وشامل يســاعد عىل إنهاء الرصاع يف اليمن.. 
مجددة دعم بالدهــا للحكومة الرشعية وألمن 

ووحدة واستقرار اليمن.  
إىل ذلك، تســلم وزير الخارجية وشــؤون 
املغرتبني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أمس 
األربعاء، بالعاصمة املؤقتة عدن، خطاب اعتماد 
املمثل الجديد لرنامج األغذية العاملي يف اليمن، 

ريتشارد راجان.
وخالل اللقاء جرى مناقشة السبل الكفيلة 

بتعزيز عمل الرنامج لتخفيف األزمة اإلنسانية 
التي تمر بها اليمن جراء االنقالب الحوثي عىل 
الرشعية الدستورية، واستمرار حربها العبثية 

خدمة لألجندات الخارجية.
حيث تطرق بن مبارك إىل آلية عمل برنامج 
األغذية العاملــي، مؤكدا عىل أهميــة التعاون 
والتنسيق لتحقيق الغايات املشرتكة، واملتمثلة 
يف مســاعدة الفئات األكثر ضعفا، وزيادة عدد 
املستفيدين، باإلضافة اىل تعزيز أدوات الرقابة 
والتفتيش لدى الرنامــج، لضبط آلية توزيع 
املساعدات والتأكد من صالحيتها، وبما يساعد 
يف إيصال املساعدات الغذائية اىل مستحقيها بدقة 

وشفافية.
وأشار بن مبارك، إىل رضورة تكاتف الجهود 
لحشــد املوارد الالزمة، من أجل تغطية العجز 
يف تمويل خطة الرنامج االسرتاتيجية 2019-
2022، لضمــان عدم  تخفيض املســاعدات 

اإلنسانية التي يقدمها الرنامج.
واستعرض وزير الخارجية املستجدات عىل 
الساحة الوطنية، يف ظل اســتمرار املليشيات 
الحوثية يف غيها وحربها الدموية عىل الشــعب 
اليمني، ونهبها ملقــدرات الدولة، دون اكرتاث 
بما سببته من أزمة إنسانية.. الفتا اىل رضورة 
التصدي بحــزم للضغوط واالبتــزازات التي 
تمارسها مليشيا الحوثي للتأثري عىل عمل برنامج 
األغذية العاملي ومشاريعه، يف املناطق الخاضعة 
لســيطرتها، وبما يكفل وصول املســاعدات 
اإلنسانية ملستحقيها دون تدخالت املليشيات 

الحوثية.
من جانبه، اشاد املمثل الجديد لرنامج األغذية 
العاملي بالدعم والتسهيالت املقدمة من الحكومة 
اليمنية للرنامج، مؤكدا أنه سيقوم ببذل كافة 
الجهود ملا فيه خدمة الشعب اليمني، للتخفيف 
من األزمة اإلنسانية التي يمر بها، والعمل عىل 
تقديم املساعدات ملستحقيها يف مختلف املناطق 
اليمنية. حرض اللقاء مستشار وزير الخارجية 
لشؤون ديوان عام الوزارة السفري جمال عوض.  

قيادة وزارة الدفاع تثمن
واملوجودات من اآلليات واملعدات.

وأشار إىل استمرار العمل عىل انجاز الدراسات 
والتصورات الخاصة بآليــات معالجة بعض 
االختالالت اإلدارية التــي ترافقت مع املعركة 
عىل األرض والتي لم تتوقــف يوما منذ إعادة 
بناء الجيش والنزيف املستمر لإلمكانات املادية 
وحركة القوة البرشية التــي تفرضها الحرب 

وتتطلبها املعركة.
ونوه االجتماع، بمواقــف التحالف العربي 
الداعم للرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 
واإلمارات، ملساندة الشعب اليمني وتضحياتهم يف 
معركة الدفاع القومي املشرتك ومواجهة األخطار 
الحوثية اإليرانية التي تستهدف األمن الحيوي 
العربي والعاملي وأمن املالحة الدولية يف املنطقة.  
ويف ســياق متصل، قال وزير الدفاع الفريق 
الركن محمد املقديش: "إن أبطال الجيش الوطني 
قادرون عىل صناعة التحوالت الوطنية بفضل 

تضحياتهم والتفاف كل الرشفاء واألحرار ودعم 
األشقاء يف التحالف العربي".

 وأضاف خالل ترؤوســه، مطلع األســبوع 
الجــاري، اجتماعا موســعا لهيئتــي القوى 
البرشية واإلسناد اللوجيستي والدوائر التابعة 
لها والدائرة املالية بوزارة الدفاع "أن مؤسسة 
الجيش بمختلف قطاعاتها وتشكيالتها ستبقى 
عند مستوى الثقة للميض نحو تحقيق األهداف 
املنشودة حتى تلبية تطلعات الشعب اليمني الذي 
يعول عليها اآلمال الكبرية يف تحريره من سطوة 
مليشيا الحوثي املتمردة وتخليصه من الجرائم 

واملمارسات االنتقامية التي ترتكبها".
وأكد وزير الدفاع أن العام 2022 ســيكون 
عام االنتقال النوعي يف سري املواجهة الوجودية 
مع املرشوع اإليراني وعمالئه الحوثيني.. معرا 
عن الفخر واالعتزاز العــايل بالبطوالت النادرة 
التي يرسمها أبطال الجيش وإىل جانبهم رجال 
املقاومة والقبائل يف مختلف الجبهات القتالية 

عىل امتداد الرتاب الوطني.
ونقل وزيــر الدفاع للقــادة تحيات القيادة 
السياســية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية 
املشري الركن عبدربه منصور هادي، القائد األعىل 
للقوات املسلحة..وحث عىل تحمل املسئوليات 
وااللتــزام باللوائح والنظام املؤســي وعدم 

التهاون مع أية مخالفات أو تجاوزات.
وشّدد عىل رضورة قيام هيئات ودوائر وزارة 
الدفاع بكامل مهامهــا وواجباتها القانونية 
والوطنيــة وتحمل الجميع مســؤولياتهم يف 
خدمة األبطال املقاتلني يف مواقع الرشف وتوفري 
احتياجاتهم املاديــة واملعنوية ورفع كفاءتهم 

القتالية وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.
كما وجــه بإجراء عملية مراجعة شــاملة 
لإلمكانيات البرشية واملادية وضبط حركة العهد 
والتنقالت يف جميع الوحدات والقوى والقطاعات 
العسكرية وتصحيح وتوحيد قواعد املعلومات، 
والتزام تنفيذ القانون العسكري يف عملية التجنيد 
والرتقية والضبط اإلداري والعملياتي، وتصحيح 
األخطاء املرتاكمة والتي فرضتها الحرب وإصالح 
االختالالت الناتجة عن ســطو مليشيا الحوثي 

املتمردة عىل مقدرات الجيش ومؤسساته.
ونوّه الفريــق املقديش بالدعم واالســناد 
الجوي واللوجيستي الفاعل الذي تقدمه قوات 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة، ووقفتهم إىل جانب 
اليمن وجيشــه ومقاومته الســتعادة دولته 

واستقراره.
كما عّر وزير الدفاع، عن اإلدانة واالستنكار 
للجرائــم اإلرهابية والعمليــات العدائية التي 
ترتكبها املليشيا الحوثية واألذرع اإليرانية بحق 
اليمن ودول الجوار وتماديها يف استهداف األعيان 
املدنية واملطارات واملنشآت الحيوية يف السعودية 

واإلمارات.  

وزير الداخلية
الجيبوتي بالعالقات التاريخية املتميزة التي 
تربط البلدين وتطلع بالده ملزيد من التنســيق 

والتعاون مع اليمن يف الجانب األمني.
وأوضح أن التحديات التــي تواجه البلدين 
واملتمثلــة يف التهريب واإلرهــاب والقرصنة 
تحديات مشرتكة تتطلب جهدا وتعاونا مشرتكا 
من البلدين، مؤكداً أن وزارة الداخلية الجيبوتية 
تسعى إىل تبادل الخرات واملعلومات مع وزارة 
الداخلية اليمنية وبما يحقق أمن البحر األحمر.

ويف ســياق آخر، تفقد وزير الداخلية اللواء 
الركن إبراهيم حيدان، أمس األربعاء، سري العمل 

يف السفارة اليمنية يف جيبوتي.
وقدم الســفري عبدالله الســقطري وطاقم 
الســفارة رشحا عن ســري العمل بالسفارة 
ومستوى الخدمات العامة التي تقدمها للجالية 

اليمنية يف جيبوتي والصعوبات التي تواجهها.
كما اطلع الوزير حيدان، عىل ســري العمل 
يف مركز اإلصــدار اآليل للجوازات و مســتوى 
إنجاز معامالت املواطنني.. موجها إدارة املركز 
بمضاعفة الجهود وإنجاز املعامالت أوال بأول 

لتخفيف العبء عىل املواطنيني.

رئيس األركان
وقال الفريق الركن صغري بن عزيز مخاطباً 
أبطال الجيــش واملقاومة الشــعبية ورجال 
القبائل:" إن اليمنيني جميعاً يتطلعون اليوم إىل 
نجاحاتكم وانتصاراتكم ويدعون لكم بالنرص، 
ألن انتصاركم هو انتصار لليمن ولألمة العربية 
ضد هذه العصابــة الكهنوتية املارقة املدعومة 
إيرانياً".. مشــرياً إىل االنتصارات التي حققتها 
قوات الجيش وألوية العمالقة واملقاومة ورجال 
القبائل غرب شبوة وجنوب مأرب، وانتصارات 
الجيش وألوية اليمن السعيد يف املنطقة العسكرية 
الخامسة بمديرية حرض يف محافظة حجة، وما 

تالها من انتصارات يف جبهات تعز.
ونقل رئيس هيئة األركان، إىل قيادة ومنتسبي 
املنطقة، تحيات القيادة السياسية والعسكرية 
ممثلة بفخامة الرئيس املشــري الركن عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املســلحة، وتهانيه لهم بمناسبة العام 
التدريبي والقتايل 2022م، وبمناسبة االنتصارات 

العظيمة التي تحققت يف مختلف الجبهات.
وعقد الفريق بن عزيز خالل الزيارة، اجتماعاً 
بقيادة املنطقة العســكرية السادســة وقادة 
الوحدات القتالية التابعة لها، اطلع خالله عىل 
سري العمليات القتالية وأوضاع املقاتلني وجهود 
التدريب والتأهيل.. مؤكداً عىل أهمية املسؤولية 
امللقاة عىل عاتق القوات املسلحة وأحرار اليمن 
واملتمّثلة بمواجهة املرشوع اإليراني التخريبي يف 

اليمن واملنطقة عر أدواته الحوثية.
وشدد عىل رضورة بذل املزيد من الجهود يف 
أداء الواجب الوطني والديني وأن يكون الجميع 

عىل قدر املسؤولية.

تــصــدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــســلــحــة اليــمـنـيـة

للتواصل مــع هيئة تحــرير الصحيـفـة 
عــلى اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

نائـبا مــــديــــر التحــريـــر:
عـارف املــقــطــري 
عـــــمـــار زعــــــبـل

املــــــديـــــر الـفــنـي : 

عــــبـداملــلك الــســامــعــي
سـكــرتيـرا التـحــريــر: 
أحــمــد عـــفـيـف
عـــمــر أحـــمــد
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إعـالن فقدان

إعـالن قضائي

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

بعد التعديل نجم عيل عيل ثابت الغضب.
ومن لــه أي اعرتاض عليــه الحضور أمام 
املحكمة لتقديم اعرتاضه خالل املدة القانونية.

ــأن مؤسســة  ــة والعمــل بمحافظــة تعــز ب ــب الشــؤون االجتماعي ــن مكت يعل
ــم:  ــاط برق ــة النش ــح مزاول ــل ترصي ــي تحم ــبابية والت ــادرات الش ــل املب تكت
)24/م/2018م( ومسلســل الكــرت رقــم )2( تقدمــت إىل املكتــب بطلــب تغيــري 
اســم املنظمــة مــن االســم الســابق )مؤسســة تكتــل املبــادرات النســائية( إىل 
اســم )مؤسســة املــرأة اآلمنــة للتنميــة ( فمــن لــه اعــرتاض عــىل ذلــك، التقــدم 

إىل املكتــب باعرتاضــه خــالل عــرشة أيــام مــن نــرش هــذا اإلعــالن.
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إعــــــالن قـــضــائــي

ــكرية  ــة العس ــرار املحكم ــذا الق ــه وتنفي ــة بأن ــة الثالث ــة املنطق ــن نياب تعل
ــر 1443هـــ  ــاد اآلخ ــدة بتاريخ:20/جم ــتها املنعق ــادر يف جلس ــة الص الثالث
ــنة 2020م/ج.ج  ــم 11 لس ــة رق ــة الجنائي ــق:2022/1/23م يف القضي املواف
ــه  ــأن علي ــن ب ــي وأخري ــد الحبي ــه أحم ــر عبدالل ــة باتهام/جاب والخاص
الحضــور إىل املحكمــة العســكرية الثالثــة لحضــور جلســة محاكمتــه مــا لــم 
فســيتم محاكمتــه طبقــا إلجــراءات محاكمــة املتهمــني الفاريــن مــن وجــه 
العدالــة اســتنادا إىل نــص املــادة 285 ومــا بعدهــا مــن القــرار الجمهــوري 

ــام. ــة الع ــراءات الجزائي ــأن اإلج ــنة 1٩٩4م بش ــم 13 لس رق

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســية الدكتور منصور بجاش، 
الثالثاء، مع ســفري جمهورية الصني 
الشعبية لدى بالدنا كانغ يونغ، العالقات 
الثنائية بني البلدين وســبل تعزيزها 
وتنســيق املواقــف إزاء القضايا ذات 

االهتمام املشرتك يف املحافل الدولية.
وتطرق وكيــل وزارة الخارجية، 
إىل مســتجدات األوضاع السياسية 
والعسكرية يف اليمن وإرصار املليشيات 
الحوثية يف رفض كل مساعي السالم 
وتهديدها أمــن دول الجــوار عر 
اســتهدافها بالصواريخ والطائرات 
املســرية املفخخــة وتهديدها ألمن 
املالحة الدولية عر عمليات القرصنة 
يف البحر األحمر عالوة عىل االنتهاكات 
الجسيمة وجرائم الحرب التي ترتكبها 

املليشيات يف قصفها األحياء السكنية 
ومخيمات النازحــني وقتل املدنيني 
العزل يف مأرب وتعز ، األمر الذي يؤكد 
خطورة هذه املليشــيات اإلرهابية 
املدعومة واملرتهنــة للنظام اإليراني 
بتنفيذ مخططاته اإلجرامية يف اليمن 
واملنطقة وهذا ما يحتم عىل املجتمع 
الدويل تصنيفهــا كجماعة إرهابية 
والضغط عىل إيــران لوقف أعمالها 

التخريبية يف اليمن.
من جانبه، أكد الســفري الصيني، 
موقف بالده الثابت تجــاه الحكومة 
الرشعية ووحدة اليمن وسالمة أراضيه 
وعدم التدخل يف شــؤونها الداخلية.. 
مجدداً دعــم الصني لكافــة الجهود 
املبذولة لتحقيق السالم، وإعادة األمن 

واالستقرار يف اليمن واملنطقة.

قال نائب مندوب اليمن الدائم لدى 
األمم املتحدة الوزيــر املفوض مروان 
نعمان،: "إن عدد األطفال املجندين يف 
صفوف مليشــيات الحوثي االنقالبية 
بلغ أكثر مــن 30 ألف طفل يواجهون 
أبشع أنواع االنتهاكات من خالل غسل 
أدمغتهــم فيما يســمى ب"الدورات 
الثقافية" وتعبئتهم باألفكار املذهبية 
واملتطرفة قبل الــزج بهم يف محارق 
املوت لقتال اليمنيني خدمة ألهداف تلك 

املليشيات".
ودعا نائب مندوب اليمن الدائم لدى 
األمم املتحدة، أثناء إلقائه، أمس األربعاء، 
بيان اليمن خــالل اجتماعات املجلس 
التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة 
)يونيســيف( املنعقدة يف نيويورك٫ إىل 
مراجعة آليات الرصد واملراقبة الخاصة 
باالنتهاكات التي يتعرض لها األطفال 
يف مناطق سيطرة مليشيات الحوثي.. 
مشرياً إىل أن االحصائيات التي تقدمها 

تلك اآلليات مازالت بعيدة عن الواقع.
وأكد أن الحكومة اليمنية تويل أهمية 
للتعاون املشــرتك مع اليونيســيف، 
وخلق رشاكة من شأنها تقديم الرعاية 
لألطفال يف اليمن وحمايتهم وضمان 
مستقبلهم يف ظل التحديات والظروف 

االســتثنائية التي تمر بها البالد جراء 
الحرب الظاملة التي تشنها مليشيات 
الحوثي املدعومة من إيران عىل الشعب 
اليمني والتي أثرت بشكل كبري عىل حياة 

األطفال ومستقبلهم.
وأشــار البيــان، إىل ممارســات 
وانتهاكات مليشــيات الحوثي بحق 
الطفولة واستغالل الظروف االقتصادية 
واإلنســانية لألرس اليمنيــة لتجنيد 

األطفال والزج بهم يف جبهات القتال.
ولفــت إىل أن الحكومــة اليمنية 
بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تعمل 
عىل تنفيذ خطة العمــل إلنهاء ومنع 
اســتخدام األطفال يف الرصاع املسلح 
املوقعة بني الحكومــة اليمنية واألمم 
املتحدة يف 2014 وكذلك تنفيذ خارطة 
الطريق لتنفيذ هــذه الخطة، وجهود 
التصدي لجائحــة كورونا وتحصني 
الســكان، باإلضافة إىل دعم مشاريع 
البنية التحتية للحد من أسباب انتشار 
الكولريا واألوبئة مثــل صيانة ودعم 
شبكات املياه والرصف الصحي والتوعية 

بوسائل الوقاية من هذه األوبئة.
جدير بالذكر أنــه تم انتخاب اليمن 
عضوا يف املجلس التنفيذي للمنظمة ملدة 

ثالث سنوات اعتبارا من يناير 201٩.

تقــدم إىل قلــم التوثيــق بمحكمــة غــرب تعــز االبتدائيــة األخ/قاســم قائــد عبــده عــيل يحمــل بطاقــة 
ــن  ــة ع ــخ 2016/1/12م بالوكال ــة إب بتاري ــن محافظ ــادر م ــم )15010317670( ص ــتبيان برق اس
ــة  ــن محكم ــادر م ــة الص ــار الورث ــم انحص ــب حك ــادي بموج ــيل اله ــده ع ــد عب ــوم/ قائ ــة املرح ورث
ــور  ــب منص ــط لبي ــررة بخ ــة املح ــخ 2022/1/17م والوكال ــم )603( وتاري ــة برق ــز االبتدائي ــرب تع غ
اليوســفي املؤرخــة 2022/1/10م واملعمــدة بقلــم توثيــق بمحكمــة غــرب تعــز برقــم )2770( وتاريــخ 
2022/1/17م وذلــك بطلــب اســتخراج بصــرية بــدل فاقــد لبصــرية رشاء املرحــوم/ قائــد عبــده عــيل 
الهــادي مــن البائــع اليــه / الحــاج رســام عبدالجبــار حميــد ناجــي ســعيد وذلــك املبيــع منــه مســاحة 
أرض للبنــاء فيهــا الكائنــة يف شــعب الخــادم مــزارع وادي جديــد شــعبانية ســفىل تعزيــة وقدرهــا عرش 
قصبــة عشــاري وكــون البصــرية مقيــدة لــدى محكمــة غــرب تعــز والبرصيــة محــررة بخــط األمــني/ 
عبدالوهــاب قائــد أحمــد بتاريــخ ربيــع االخــر 1407هـــ واملعمــدة بقلــم توثيــق محكمــة غــرب تعــز 
ــدم إىل  ــب التق ــذا الطل ــىل ه ــرتاض ع ــه أي اع ــن لدي ــخ 1٩88/8/24م فم ــم )44( وتاري ــة برق االبتدائي

املحكمــة غــرب تعــز االبتدائيــة خــالل شــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن.

الصــادر  املحكمــة  قــرار  عــىل  بنــاء 
2022/1/23م  املوافــق  االحــد  بجلســة 
ــه/  ــى علي ــن املدع ــرش ع ــى الن ــذي ق وال
ــور إىل  ــد بالحض ــد زاي ــد عب ــد محم محم
محكمــة مــأرب االبتدائيــة إىل جلســة يــوم 
ــة  ــق:2022/2/13م يف القضي ــد املواف االح
املرفوعــة مــن املدعــي/ مؤسســة التويتــي 
بمديــر  ممثلــة  الهندســية  للمقــاوالت 
مجلــس اإلدارة حمــود قائــد عــيل التويتــي.

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

االبتدائيــة  مــأرب  محكمــة  إىل  تقــدم 
املدعــي/ عمــار عبــده عــيل حســن راجــح 
بدعــوى اســرتداد دبــاب ســزوكي ومبالــغ 
ماليــة وغريهــا ضــد املدعــى عليــه/ عــيل 
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.

تعلــن محكمــة مقبنــة االبتدائيــة للمدعــى عليــه 
يــارس قائــد عــيل إبراهيــم الحضــور إىل محكمــة 
مقبنــة االبتدائيــة للــرد عــىل الدعــوى املرفوعة من 
املدعية/اشــواق عبــده أحمــد محمــد راجح بشــأن 
ــك  ــر وذل ــة والهج ــا للغيب ــد نكاحه ــخ عق فس
بالقضيــة الشــخصية رقــم )6( لســنة 1443هـــ 
ــم ســيتم  ــخ النــرش مــا ل خــالل شــهر مــن تاري
الســري يف إجــراءات القضيــة بوجــه منصــور وفقــا 
ــذ  ــات والتنفي ــون املرافع ــن قان ــادة )45( م للم

ــنة 2002م. ــم )40( لس ــي رق املدن

يعلــن عبدالرحمــن محمــد مقبــل عبدالحميــد 
ــوق  ــة الحق ــتري كلي ــهادة ماجس ــدان ش ــن فق ع
جامعــة عــدن  فعــىل مــن وجدهــا االتصــال بالرقــم 

.)777876708(

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

ــالن. ــذا اإلع ــرش ه ن

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة مــأرب بأنــه فــي يــوم االحــد الموافــق 23 / 1 /2022م تــم 
عقــد االجتمــاع التأسيســي الثانــي لمؤسســة ابتســامة طفــل التنمويــة والــذي تــم فيــه مناقشــة وإقــرار مشــروع 
النظــام األساســي لمؤسســة ابتســامة طفــل التنمويــة وقدتــم تعييــن أعضــاء مجلــس األمنــاء  ولجنــة الرقابــة 

والتفتيــش بالقــرار اإلداري رقــم )1( للعــام 2022م
أوال: أعضاء مجلس األمناء:

االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

م/ املشاريعمعاذ يحيى عبدالله السنحاني4رئيسامحمد سالم صالح بركات1

م/ العالقاتعبدالله محمد عبدالله الرميل5األمني العامفائز محمد محمد النوعة2

م/ مايلمحمد عبدالله عيل عمري3

ثانيا: لجنة الرقابة والتفتيش

االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

ًانتصار صالح عبدالله صالح3رئيسامحمد قائد ناجي محمد1 مقررا

ُاحمد حسن عيل الدفعي2 عضوا

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة مــأرب بأنــه فــي يــوم الســبت الموافــق 18 /12 /2021م 
تــم عقــد االجتمــاع التأسيســي الثالــث لمؤسســة بصمــة لألعمــال اإلنســانية والــذي تــم فيــه مناقشــة وإقــرار 
مشــروع النظــام األساســي لمؤسســة بصمــة لألعمــال اإلنســانية وقدتــم تعييــن أعضــاء مجلــس األمنــاء ولجنــة 

الرقابــة والتفتيــش بالقــرار اإلداري رقــم )1( للعــام 2021م
أوال: أعضاء مجلس األمناء:

االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

م/ مايليحيى قاسم صالح حمادي3رئيساصالح أحمد صغري القطوي1

األمني العاميوسف سعد محمد عبدالغني الريمي2

ثانيا: لجنة الرقابة والتفتيش

االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

عضواًمحمد مهدي عيل مرشد3رئيسامحمد غالب املرشع1

ــة مقرراحسن مهدي عيل الحوري2 ــل بطاق ــم يحم ــد إبراهي ــط أحم ــي/ عبدالباس ــة  املدع ــز االبتدائي ــة رشق تع ــدم إىل محكم  تق
شــخصية صــادرة مــن تعــز تاريــخ 2007 ورقــم )04010063794( بطلــب 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 
ــد  ــط أحم ــه عبدالباس ــية/ رقيب ــا الدراس ــدون يف وثائقه ــح امل ــم الصحي ــمها إىل االس ــح اس تصحي
إبراهيــم هزاع.فمــن لــه أي اعــرتاض أو يلحقــه رضر مــن جــراء هــذا التصحيــح التقــدم بــه أمــام 

املحكمــة خــالل املــدة القانونيــة بتاريخــه 1443/6/20هـــ املوافــق 2022/1/23م.
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أشــاد نائب رئيس الجمهوريــة الفريق الركن 
عيل محســن صالح، باألصوات املختلفة يف اإلدارة 
األمريكية، التي تنادي بإعــادة تصنيف الحوثيني 
ضمن قوائم اإلرهاب، مؤكداً دعم الحكومة اليمنية 
لهذا التوجه والذي سيساهم – بال شك - يف الضغط 
عيل املليشــيات لوقف جرائمهــا والعودة لطاولة 

املفاوضات والقبول بخيار السالم.
جاء ذلــك خالل لقائه، الثالثــاء املايض، القائم 
بأعمال الســفري األمريكي لدى بالدنــا، كاثرين 
ويستيل، لبحث املســتجدات عىل الساحة الوطنية 

وجهود تحقيق السالم يف اليمن.
وخــالل اللقاء، رحب نائب الرئيس بالســفرية 
ويستيل، مشــريا إىل العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وأوجه تطويرها وتعزيزها خاصة يف ما 
يتعلق بجهود محاربــة اإلرهاب والحد من تهريب 

األسلحة اإليرانية وأعمال القرصنة البحرية.
وأكد نائب الرئيس، بأن وحدة كل القوي الوطنية 

املناوئة ملرشوع الحوثي واســتكمال تنفيذ اتفاق 
الرياض كفيل بهزيمة املــرشوع اإليراني يف اليمن 
املتمثل يف ميلشــيا الحوثي اإليرانية.. مشــرياً إىل 
النجاحات التي حققها الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية بدعم األشــقاء يف التحالف، والتي تشكل 

ضغطاً عىل املليشيات لدفعها نحو السالم، 
واستعرض نائب الرئيس، الجرائم اإلرهابية التي 
ترتكبها مليشيا الحوثي اإليرانية بحق أبناء الشعب 
اليمني وبحق األشقاء يف الدول املجاورة، وتصعيدها 
لعمليات القرصنة البحرية وآخرها احتجاز السفينة 
روابي وزرع املزيد من األلغــام البحرية وتكثيف 
إطالق الصواريخ البالســتية والطريان املسري عىل 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة، واســتهداف النازحني واملدنيني يف 

مأرب وتعز وشبوة وحرض وغريها.
وأكــد نائب الرئيس بــأن هــذا التصعيد وهذا 
االســتهداف املمنهج للمدنيني والجرائم املتواصلة 

التي ترتكبها املليشــيات بحق األطفال والنساء، 
تقتيض إعادة الجماعة إىل قائمة اإلرهاب وممارسة 
أقىص درجات الضغط عليها وفرض عقوبات عىل 

داعميها اإليرانيني من قبل املجتمع الدويل.
وجدد نائب الرئيس دعم الرشعية بقيادة فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
لكل الجهود الرامية لتحقيق الســالم، واملساعي 
التي يبذلها املبعوثان األممي واألمريكي يف ســبيل 
تحقيق ذلك، مشــرياً إىل تعاطي الرشعية اإليجابي 
مع كل املبادرات والجهود وآخرها مبادرة األشقاء 
يف اململكة، وما يقابل ذلك من تعنت وصلف حوثي 
وإرصار عىل الحرب وسفك دماء اليمنيني واألشقاء 

العرب تنفيذاً لتوجيهات ماليل طهران.
من جانبها، عــرت القائمة بأعمال الســفري 
األمريكي، دعــم بالدها لجهود تحقيق الســالم 
وحرصها الدائم عىل أمن واستقرار ووحدة اليمن، 
مشــرية إىل العالقات الثنائية املتينــة بني البلدين 

الصديقني وجهود التعاون والتنسيق املختلفة ويف 
مقدمتها جهود محاربة اإلرهاب والتهريب.  

ويف سياق آخر أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محسن صالح، عىل أهمية رسعة تنفيذ 
الشق األمني والعســكري من اتفاق الرياض، وما 
يمثله ذلك مــن أهمية يف توحيــد الجهود للقوى 
الوطنية، مثمناً جهود األشــقاء يف اململكة العربية 

السعودية الشقيقة يف هذا اإلطار.
جاء ذلك خالل لقائه، منتصف األسبوع الجاري، 

سفري مملكة هولندا لدى بالدنا بيرت هوف.
وجرى خــالل اللقاء، بحث العالقــات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها وتطويرها، 
ومناقشة تطورات األوضاع عىل الساحة الوطنية 
واالنتصارات الكبرية التــي تحققها قوات الجيش 
مســنودة بتحالف دعم الرشعية إلنهاء االنقالب 
الحوثي املدعوم من إيران وتحقيق األمن واالستقرار 
يف اليمن واملنطقة، مشيداً بالدور الهولندي الداعم 

للرشعية وجهودها يف املجالني اإلغاثي واإلنساني.
وأشــار نائب الرئيس، إىل اســتمرار املليشيات 
الحوثية اإليرانية يف تصعيدها لهجماتها اإلرهابية 
عىل أبناء الشــعب اليمني وقصف املدن ومخيمات 
النازحني، واســتهدافها لألعيان املدنية واملنشآت 
الحيوية عىل األشقاء يف اململكة واإلمارات وتهديد 
املالحة الدولية بالقرصنة وزراعة األلغام والزوارق 
املفخخة، وغريها من الجرائم واملمارسات التي تؤكد 
تعنتها ورفضها لخيار الشعب وكل الجهود الدولية 
واألممية الرامية إلحالل السالم، األمر الذي يتوجب 
عىل املجتمع الدويل اتخاذ اإلجراءات الالزمة وإدراج 

املليشيات االنقالبية ضمن قوائم اإلرهاب العاملي.
من جانبه، أكد السفري الهولندي استمرار بالده 
لدعم اليمن بما يخدم أمنها واســتقرارها وجهود 
إحالل السالم، منوهاً إىل العالقات املتينة بني البلدين 
الصديقني وتطلعه إىل تعزيزها لتشــمل مختلف 

املجاالت.

وجه رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
برعة تنفيذ اإلجراءات املقرتحة وبشــكل 
عاجل لتوفري املشتقات النفطية والغاز املنزيل، 
مع حل اإلشكاالت التي تسببت يف االختناقات 
التموينية التي حدثت مؤخــرا يف هذه املواد 

الحيوية، وتحديدا يف العاصمة املؤقتة عدن.
جاء ذلك خالل ترؤســه، الثالثاء، اجتماعاً 
مشرتكاً لقيادة وزارة النفط واملعادن والبنك 
املركزي اليمنــي والرشكــة اليمنية للنفط 
ورشكة مصايف عدن، ملناقشة الوضع التمويني 
للمشــتقات النفطية واألسباب التي أدت اىل 
حدوث االختناقات األخــرية واألليات املعدة 

ملواجهتها، وما تم اتخاذه من تدابري لحلها.
وشدد رئيس الوزراء، عىل التريع بتنفيذ 
اآللية املعدة ملواجهة أزمة املشتقات النفطية، 
وضمان عمل املؤسســات املعنية بشفافية 
ومهنية بعيدا عن أي تدخالت، وبما يساعد عىل 
تفعيل استعادة دورها، تحت إرشاف الحكومة 

ووزارة النفط.
وتطرق االجتماع إىل مستوى تنفيذ اآلليات 
املقرتحة بــإرشاف وزارة النفــط لتطبيق  
القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية رشاء 
املشتقات النفطية وحرص توزيعها وتسويقها 
عر رشكة النفط اليمنية، إضافة اىل استعادة 

الدور الحيوي لرشكة مصايف عدن. 
وجدد رئيس الــوزراء التأكيد عىل أهمية 
تنســيق الجهود املشــرتكة لتنفيذ القرار، 
ورضورة العمل عىل تحقيق األهداف املتوخاة 
منه لتوفري احتياجات املواطنني من هذه املواد 
الحيوية، وتعزيز إيرادات الدولة والحفاظ عىل 

استقرار العملة الوطنية. 
بــدوره، أوضح وزيــر النفــط واملعادن 
عبدالسالم باعبود، أن أزمة املشتقات النفطية 
يف طريقها لالنفراج مع وصول عدد من السفن 
ووجود آليــة عاجلة لرعــة توزيعها عىل 
املحطات.. مشريا إىل أن أزمة الغاز املنزيل أيضا 

تم حلها بعد تجاوز إشكاالت حدثت وأدت إىل 
تأخر وصول قاطرات الغاز. حرض االجتماع 
مدير مكتب رئيس الــوزراء املهندس أنيس 

باحارثة.  
ويف السياق، أكد رئيس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، عىل الدور املحوري لوزارة التخطيط 
والتعاون الــدويل يف إنجاح الرامج والخطط 
والحشد الالزم لالستجابة اإلنسانية وتحقيق 
التعايف االقتصادي، وتعزيز عالقات التعاون مع 
رشكاء اليمن يف التنمية من الدول واملنظمات 

املانحة والصناديق اإلقليمية والدولية.
وشدد رئيس الوزراء خالل ترؤسه، الثالثاء، 
يف العاصمة املؤقتة عدن اجتماعاً لقيادة وزارة 
التخطيط والتعاون الــدويل، عىل مضاعفة 
الجهود لتوفري بيئة العمل املناسبة للرشكاء 
الدوليني وتوجيه املســاعدات بشــكل فاعل 
لتخفيف حــدة األزمة اإلنســانية، والرتكيز 
عىل الرامج التنموية.. منوها بالجهود التي 

تبذلها وزارة التخطيــط والتعاون الدويل يف 
هذا الجانب، بما يف ذلك التنســيق الستئناف 
املشاريع املتعثرة مع اســتقطاب مشاريع 

تنموية جديدة.
ووجه الدكتور معني عبدامللك، بالعمل عىل 
تريع اإلجراءات وتعزيز الشفافية وتسهيل 
عمل املنظمات الدولية يف اليمن وتعزيز الرقابة 

واملتابعة والتقييم ألدائها.
واطلع رئيس الوزراء من وزير التخطيط 
والتعــاون الدويل الدكتور واعــد باذيب عىل 
تقارير حول أداء وأنشطة الوزارة وما نفذته 
خالل العام  املايض، وخططها للعام الحايل.. 
مشريا إىل جهود الوزارة لتنظيم عمل املنظمات 
الدولية، وكذا التنســيق مــع رشكاء اليمن 
الستئناف املشاريع املتعثرة سواء املمولة عر 
منح أو قروض، واالتفاق عىل مشاريع جديدة. 
حرض االجتماع مديــر مكتب رئيس الوزراء 

املهندس أنيس باحارثة.

التخطيط والتعاون  شدد وزير 
الدويل الدكتور واعــد باذيب، عىل 
أهميــة فتح الحســابات البنكية 
الخاصــة بمــرشوع الحــواالت 
النقدية يف عــدن، وتحديث قاعدة 
بيانات املــرشوع، وضمان تنفيذ 
املرشوع مــع الجهة املســتفيدة 
ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، إضافة إىل أهمية العمل عىل 
دعم وبناء قدرات صندوق الرعاية 

االجتماعية.
جاء ذلك خالل لقائه، منتصف 

األسبوع الجاري، يف العاصمة املؤقتة عدن، 
مع ممثل منظمة اليونيسيف يف اليمن فيليب 
دواميل، وبحث معه مستوى تنفيذ مرشوع 
الحواالت النقدية، ومشــاريع اليونيسيف يف 

مجاالت الطفولة واملياه واإلصحاح البيئي.
وجدد الوزير باذيــب، التأكيد عىل أهمية 

مشاريع اليونيسيف، ورضورة التنسيق مع 

الجهات املعنية بشأن املشاريع املنفذة يف عدد 

من املجاالت.

وأكد باذيب، اســتعداد وزارة التخطيط 

لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيالت الالزمة 

ملنظمة اليونيسيف من أجل تنفيذ برامجها 

ومشــاريعها املختلفة بالشــكل 
املطلوب.. مجدداً حرص الوزارة عىل 
نجاح مشاريع اليونيسيف وضمان 
اســتفادة الرشائح املجتمعية من 
تلك املشاريع واملساهمة بتخفيف 
الخدمات  املعاناة وتحسني جودة 

املقدمة للمجتمع.
مــن جانبــه، جــدد ممثــل 
الحرص  تأكيــده  اليونيســيف، 
عىل مواصلة التعــاون مع وزارة 
التخطيــط، وتقديــم املزيد من 
الدعم وتنفيذ املشاريع يف مجاالت 

الطفولة واملياه والتعليم والبيئة.
حرض اللقاء، نائب وزير التخطيط الدكتور 
نزار باصهيــب، ووكيلــة وزارة التخطيط 
لقطاع املشاريع املهندسة وزيرة الرشماني، 
ومدير مكتب منظمة اليونيســيف يف عدن 

تشارلز نزوكي.

أكد وزير املياه والبيئة املهندس 
توفيق الرشجبــي، حرص الوزارة 
عىل التوسع يف تنفيذ  املشاريع يف 
محافظة تعز الستئناف الخدمات 
وتغطية احتياجات املواطنني من 
املياه النقيــة.. موضحاً أن الوزارة 
تعمــل للحصول عــىل التمويالت 
الالزمــة لدعــم مشــاريع املياه 
والــرصف الصحــي باملحافظة 
والتي تمثــل أولوية نظراً للمعاناة 
التي يواجههــا أهايل مدينة تعز يف 

الحصول عىل الخدمات.
جاء ذلك خــالل لقائه، الثالثاء، 
محافــظ تعــز نبيل شمســان، 
وناقش معه الوضع املائي والبيئي 
الطارئة  واالحتياجات  باملحافظة 

من املشاريع.
واستعرض وزير املياه والبيئة، 

قائمــة املرشوعــات املخصصة 
ملحافظة تعز للعام الجاري 2022م 

والتمويالت املتاحة لذلك.
وناقــش اللقــاء، احتياجات 
املؤسســة املحلية للمياه والرصف 
الصحي باملحافظة مــن املعدات 
الالزمة التي تمكنها من استئناف 
العمل وضخ املياه لألحياء السكنية، 
وتم بهذا الخصــوص االتفاق عىل 
اتخاذ عدد من اإلجراءات واملعالجات 
الهادفة إىل توفري بدائل آلبار املياه 
الواقعة ضمن سيطرة املليشيات، 
والجهود املبذولة إلعادة ضخ املياه 
إىل املدينة بالتنسيق مع كتلة املياه 
ومكتب منسق الشؤون اإلنسانية يف 
اليمن، باإلضافة إىل إيجاد املعالجات 
ملشــكلة الرصف الصحي وإصالح 
الشــبكات داخل املدينة. وتطرق 

اللقاء، إىل الرتتيبات الجارية العتماد 

جبل يومــني واملناطق املحيطة به 

محمية طبيعية تمهيداً لعرضها عىل 

مجلس الوزراء إلصدار قرار بذلك. 

بدوره، أشــاد محافــظ تعز، 

باهتمــام وزارة املياه والبيئة عىل 

تغطية احتياجــات املحافظة من 

مشاريع املياه .. مؤكدا عىل أهمية 

البحث عن تمويالت كافية للتوسع 

يف تقديم الخدمــات للمواطنني يف 

مدينة تعز التي تعاني أزمة كبرية 

يف املياه  وخدمات الرصف الصحي 

مبديا استعداد الســلطة املحلية 

لتذليل كافة الصعوبات.

أثناء لقائه ممثل منظمة اليونيسيف في بالدنا

باذيب يشدد عىل أمهية فتح احلسابات البنكية اخلاصة بمرشوع احلواالت النقدية يف عدن
خالل لقائه المحافظ نبيل شمسان

الرشجبي يؤكد عىل استئناف اخلدمات وتغطية احتياجات املواطنني من املياه النقية يف تعز

خالل استقباله القائم بأعمال السفير األمريكي والسفير الهولندي لدى بالدنا

نائب الرئيس: وحدة القوى الوطنية واستكامل تنفيذ اتفاق الرياض كفيل هبزيمة املرشوع اإليراين يف اليمن
استهداف المليشيا الممنهج للمدنيين يقتضي إعادتها إلى قائمة اإلرهاب وفرض عقوبات على داعميها اإليرانيين

شدد على توجيه المساعدات بشكل فاعل لتخفيف األزمة اإلنسانية

رئيس الوزراء يوجه بتوفري املشتقات النفطية ومعاجلة أسباب االختناقات التموينية يف العاصمة املؤقتة عدن
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حقق أطال الجيش الوطني أمس األربعاء تقدماً 
عســكريا مهماً يف وادي الجفرة بمديرية مجزر 
شــمال غرب مأرب تكبدت فيها مليشيا الحوثي 

اإليرانية خسائر كبرية يف األرواح والعتاد 
وكانت قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة 
تسلل للمليشيا الحوثية اإليرانية يف جبهة رغوان، 
عقب مواجهات استمرت لساعات تخللها قصٌف 
مدفعٌي مكثف، أســفرت عن مقتل وإصابة عدد 
من عنارص املليشيا وتدمري آليات عسكرية، كما 
استعادت قوات الجيش مدرعة بعد أرس طاقمها.

حرض تتحرر
ويف جبهة حرض أعلــن قائد اللواء األول قوات 
خاصة العميد حسني األدبعي تامني جميع مناطق 
حرض من أيدي املليشيا الحوثية اإليرانية، وأكد 

يف ترصيحــات صحفية عىل أن قــوات املنطقة 
العسكرية الخامســة تمكنت من تامني معسكر 
حرس الحدود بعد تأمــني جبل الهيج املطل عىل 
املعسكر من الجهة الرشقية ملديرية حرض وسط 

استمرار املعارك مع مليشيا الحوثي اإليرانية. 
وقالت مصادر عسكرية للصحيفة إن معارك 
عنيفة اندلعت بني الجيش الوطني ومليشيا إيران 
تقدم عىل إثرها ابطال الجيش الوطني يف منطقة 
الشــعاب نحو املدخل الجنوبــي ملدينة حرض 
بمساندة طريان التحالف الذي دمر برضبات مركزة 
عدداً من العربات والدبابات واملركبات العسكرية.

بأتي ذلك بعد إعالن املنطقة العسكرية الخامسة 
فرض حصار مطبق عىل مليشيا الحوثي اإلرهابية 
يف مديرية حــرض التابعة ملحافظــة حجة بعد 

ســيطرة الجيش الوطني عىل معسكر املحصام 
االســرتاتيجي التابع لحرس الحــدود املطل عىل 
املدينة وصوال إىل جبل الحصنني واملناطق املحاذية 
وقطع خطوط إمداد املليشــيا إىل وســط مدينة 

حرض.
ويواصل أبطال الجيش الوطني يف هذه الجبهة 
تقدما نوعيــا باتجاه عمق مدينــة حرض التي 
تتحصن فيها عنارص املليشيا من محورين : الخط 
الدويل الرابط بني عبس واملدينــة جنوبا والخط 

الرابط بني حرض وميدي غربا.
وعىل ضوء الهزائم والخســائر التي منيت بها 
فقد عمدت املليشــيا اإلرهابية يف خطوة ليست 
مستغربة منها إىل تفجري البنايات املرتفعة غرب 
وجنوب املدينة وتلغيم وتفخيخ املداخل والبنايات، 

فيما يؤكد أبطال الجيش الوطني مسنودين بطريان 
التحالف العربي إىل استمرار عملية تحرير مدينة 
حرض االسرتاتيجية التي حولتها مليشيا الحوثي 
منطلقا لصواريخها وطريانها املسري الستهداف 
األرايض الســعودية باإلضافة إىل االستفادة من 
منفذها الري يف تهريب املخدرات واألسلحة كما 
يكمن أهميتها كونها تحاذي منفذ ميدي البحري 
الواقع عىل البحر األحمر والذي تستغله املليشيا 
اإلرهابية يف الحصول عىل األسلحة املهربة إيها من 

ماليل طهران.

وتقدمات في تعز
وعىل الصعيد نفسه تتواصل املعارك يف محافظة 
تعز بني قوات الجيش ومليشيا الحوثي يف جبهة 
العنني بمديرية جبل حبي غربي املحافظة تكبدت 

املليشــيا اإليرانية خاللها خسائر برشية ومادية 
وســط انهيارات كبــرية يف صفوفها بعد هجوم 
كبري شــنه الجيش الوطني عىل أوكار املليشيا يف 

ذات املديرية. 
وحسب إعالم محور تعز العسكري، فإن قوات 
الجيش حققت خالل الهجوم تقدما مهما، موضحا 
أن القــوات تمكنت من الســيطرة عىل منطقة 
األحطوب وهي منطقة عبارة عن سلســلة من 

الجبال ذات موقع اسرتاتيجي. 
ومنذ أســابيع، يشــن الجيش بتعز، هجمات 
واســعة وعنيفة عىل املليشــيا الحوثية يف عدة 
جبهات، لكن معظمها تركزت يف األطراف الشمالية 
ملديرية جبــل حبي، وحققــت تقدمات كبرية 

ومهمة.

تســتمر الحملة الدولية املطالبة 
مليشيا الحوثي االرهابية االفراج عن 
الصحفيني املحتجزين لديها منذ أكثر 
من خمســة أعوام دون اي مسوغ 
قانوني يجيز لها  اختطاف الصحفيني 
وتعذيبهم وثم الحكم عليهم باإلعدام 
وهي ســابقة اجراميــة خطرية لم 
يعهدهــا العالم ولم تقوم بها أشــد 
املنظمات االرهابية وهو ما يؤكد بما 
اليدع مجاال للشك أن مليشيا الحوثي 
اإليرانية هي األكثر واالشد أجراما من 
اي مليشــيا أخرى واكثر حقدا عىل 
الصحفيني اصحاب الــرأي املخالف 
لتوجهاتها الفوضوية واملتوحشة يف 

حق اليمنيني. 
ويواجــه الصحفيــني األربعة : 
عبدالخالــق عمران وأكــرم الوليدي 
وحــارث حميد وتوفيــق املنصوري 
الحكم باإلعــدام من قبل مليشــيا 

الحوثي اإلرهابية.
وكان االتحاد الدويل للصحفيني يف 
العالم العربي والرشق األوسط، قد دعا 
مع نقابة الصحفيني اليمنيني،  اإلثنني، 
جميع املنظمــات النقابية أعضاءه 
وكل الصحفيني والعاملني اإلعالميني 
يف جميع أنحاء العالم، للمشــاركة يف 
الحملة العاملية التي أطلقها للضغط 
عىل مليشيا  الحوثي اإليرانية ، إلطالق 

رساح أربعة صحفيني محتجزين لديها 
منذ عام 2017.

واشــار االتحاد يف بيــان له، إن 
الصحفيني األربعة "يواجهون خطر 
املوت عىل خلفيــة عملهم الصحفي، 
وتــم القبــض عليهم مع خمســة 
صحفییــن يف صنعاء )أفرج عنهم يف 
صفقة تبــادل أرسى العام املايض( 
بتهمــة ما اســموها الخيانة ونرش 
اخبار تعارض توجهات هذه املليشيا 

وتكشف جرائمها.
وأكــد االتحــاد إىل أن جريمتهم 
الوحيدة كانــت "القيــام بعملهم 
كصحفيــني، وقــد تعــرض هؤالء 

الصحفيون األربعة منــذ اعتقالهم 
لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفي 
واإلخفاء وحرموا من حق الزيارة، ومن 
حق الحصول عــىل الرعاية الطبية 
الالزمــة يف انتهاك صــارخ لجميع 
القوانني واألعــراف الدولية الخاصة 
بمعاملة السجناء، وهم اآلن يواجهون 

خطر اإلعدام".
ويسعى االتحاد ونقابة الصحفيني 
اليمنيني، وفقا للبيان، إىل الضغط عىل 
املليشيا الحوثية واملؤسسات الدولية 
ألن تضع قضية إنقاذ حياة الصحفيني 
عىل قائمة جدول أعمالها والعمل عىل 

إطالق رساحهم".

وتهدف الحملة التي ينفذها االتحاد 
والنقابة، إىل بعث رسالة إىل املبعوثني 
األممي واألمريكــي إىل اليمن، لوضع 
هذه القضية عىل جدول أعمالهم كأمر 

عاجل.
كما تهدف الحملــة إىل" مطالبة 
الهيئات الحكومية واملؤسسات الدولية 
التي تعنى بحرية التعبري والدفاع عن 
حقوق اإلنسان لتكون هذه القضية 
يف قمة أولوياتهــا، فضال عن الدعوة 
ملشاركة نقابة الصحفيني اليمنيني يف 
جلسة مجلس حقوق اإلنسان املقبلة 
إلثارة قضية الصحفيني األربعة ومحنة 

اإلعالميني اليمنيني بشكل عام".

انتصارات في حرض وتقدمات في تعز ومأربانتصارات في حرض وتقدمات في تعز ومأرب

اجلـيـش الوطني يميض نحــو النــرص الكامـل

كشــف مرصــد 
يمنــي  حقوقــي 
مســتقل، عن مقتل 
 78 نحو  وإصابــة 
شخصاً، جراء انفجار 
األلغام التي زرعتها 
ميليشيا الحوثي، قبل 
دحرها من مديريات 
محافظــة شــبوة 
الثــالث، ومديريــة 
حريب يف مأرب، منذ 

بداية يناير الجاري.
املرصــد  وأفــاد 

اليمني لأللغام، إنه رصد سقوط 
38 قتيـال مدنيني وعسكريني، 
وإصابة أكثر مــن 50 آخرين، 
بســبب األلغــام الكثيفة التي 
زرعها الحوثيــون يف مديريات 
بيحان، ُعسيالن، وعني، يف شبوة. 
باإلضافــة إىل مديرية حريب يف 
مأرب، خالل الفرتة من أول يناير 

الجاري وحتى اليوم.
وتواصــل الفرق الهندســية 

التابعــة للمرشوع الســعودي 
لتطهــري األرايض اليمنيــة من 
األلغــام “مســام” والرنامج 
الوطني لأللغام )يماك(، عملياتها 
يف تطهري املناطق واملديريات التي 
تم تحريرها مؤخراً يف محافظة 
شبوة. وكذلك يف مديرية حريب 

بمأرب.
وعمدت امليليشيا الحوثية إىل 
زراعة مديريات عسيالن وبيحان 

وعني غربي شــبوة 
باأللغــام املختلفة، 
قبــل أن يتم طردها 
عســكرية  بعملية 
ألويــة  خاضتهــا 
العمالقة بإسناد من 
مقاتالت تحالف دعم 

الرشعية.
وحــذر الرنامج 
للتعامل  الوطنــي 
مع األلغام، يف وقت 
ســابق، األهايل من 
االقرتاب من املناطق 
املشــبوهة والخطرة حتى يتم 
تطهريهــا وفتــح الطرقــات 
وتأمينهــا مــن قبــل الفرق 

الهندسية املختصة.
كما لفت إىل أن ميليشــيات 
الحوثي زرعــت ألغاما وعبوات 
ناسفة بشكل مكثف وعشوائي، 
مطالباً النازحني عدم العودة إىل 
منازلهم قبل تطهري الطرقات من 

األلغام .

حذر عاملون يف املجال اإلنساني  الثالثاء من  
أن نقص التمويل يهدد بقطع املساعدات املنقذة 
للحياة عن ماليني األشــخاص املستضعفني يف 
جميع أنحاء اليمن. هذا ما أفاد به نائب املتحدث 
باســم األمم املتحدة، فرحان حق خالل مؤتمر 

صحفي 
 اشــار فيه إىل تقليص أو إغالق ما يقرب من 
ثلثي برامج املساعدات الرئيسية لألمم املتحدة 
بســبب فجوات التمويل، اعتبــارا من كانون 

الثاني/ يناير. 
متوقعا إجراء املزيد من التخفيضات يف األشهر 
املقبلة ما لم يتــم الحصول عىل دعم إضايف عىل 

وجه الرعة.
وقال إن تقليص املســاعدات الغذائية يأتي 
يف وقت ال يزال الجوع فيه مرتفعا بشــكل ينذر 
بالخطر. "بحلول شهر آذار/مارس، سيضطر 11 
مليون شخص إىل االعتماد عىل حصص غذائية 

مخفضة، وسيحصل مليونا شخص فقط عىل 
حصص غذائية كاملة".

وقال نائب املتحدث باســم األمم املتحدة إن 
خدمات املياه والرصف الصحي قد تتوقف قريبا 
يف 15 مدينة رئيسية، مما يؤثر عىل 4.6 مليون 
شخص، مشريا إىل أن أكثر من مليون امرأة وفتاة 
قد يتم حرمانهن قريبا من الوصول إىل خدمات 
الصحــة اإلنجابية والعنف القائــم عىل النوع 

االجتماعي.
وستخر ماليني أخريات إمكانية الوصول إىل 
الخدمات الحيوية األخــرى، بما يف ذلك الرعاية 
الصحية األساسية والتغذية، واملأوى، واملساعدة 

النقدية، والتعليم، عىل حد تعبريه.
وقال الســيد فرحان حــق إن الحصول عىل 
التمويل العاجل رضوري للحفاظ عىل العملية 
اإلنســانية وتجنب االرتفاع املفاجئ يف معاناة 

الناس.

ووفقا لتقرير نقاط الجوع الساخنة الذي صدر 
مؤخرا  عن منظمة األغذيــة والزراعة )الفاو( 
وبرنامج األغذية العاملي، ال يزال اليمن من بني 
البلدان األكثر إثارة للقلق.حيث يتزايد الجوع يف 
اليمن بسبب املزيج السام من الحرب والتدهور 
االقتصادي. نتيجة لذلــك، فإن نصف العائالت 
اليمنية تستهلك اآلن طعاما أقل مما يجب عىل 

جسم اإلنسان استهالكه ليعيش سليما. 
وزادت تكلفــة الحد األدنى لســلة الغذاء يف 
املحافظات التي تسيطر عليها الحكومة بأكثر 
من الضعف. وينجم هذا الرتاجع عن احتياطات 
العمالت األجنبية التي أوشكت عىل النضوب، مما 

يزيد من صعوبة استرياد الغذاء.
هذا وساعدت زيادة املساعدات اإلنسانية بني 
نيسان/أبريل وتموز/يوليو 2021 عىل استقرار 
مستويات األمن الغذائي، لكن املؤرشات الرئيسية 

تظهر تدهورا يف النصف الثاني من العام. 

 يف تقرير لالمم املتحدة: نقص التمويل هيدد بوقف املساعدات اإلنسانية عن ماليني املواطنني يف اليمن

في تقرير للمرصد اليمني لأللغام:

مقتل وإصابة 78 مواطنا بألغام 
املليشيا من مطلع يناير

محلة عاملية للضغط عىل مليشيا احلوثي اطالق 
رساح 4 صحفيني حمكوم عليهم باإلعدام

                تصوير:  أصيل البريهي
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انهيارات واســعة في صفوف المليشيا وعناصرها تفر من أمام األبطال
إســناد جوي مركز يستهدف تجمعات وآليات المليشــيا اإليرانية في مختلف مواقع الجبهة

الجيش يضيق الخناق على العدو ويتوغل في المدينة من محورين

)حرض(..  املوعد اقرتب

  تقــرير:    عمـار زعـبل
                تصوير:   أسامة فـراج

فاجــأ أبطــال املنطقة العســكرية 
الخامسة، مليشــيا الحوثي اإليرانية، يف 
مديرية حرض، شــمال رشق محافظة 
حجة، بعملية عسكرية واسعة، وبإسناد 
من تحالف دعم الرشعية، والتي حققت 
حتى اللحظة انتصــارات ميدانية كبرية، 
وباتت تضيق الخناق عــىل من بقي من 
عنارص املليشــيا يف أجزاء صغرية داخل 
مدينة حرض، والذي يكتســب تحريرها 
أهمية اســرتاتيجية، كمــا يمثل رضبة 
قاصمــة ملليشــيا اإلرهــاب الحوثي يف 

محافظة حجة.
العملية التي ابتدأت الجمعة املاضية، 
شــهدت انهيارات واســعة، يف صفوف 
املليشيا اإليرانية، التي فرت عنارصها من 
أمام األبطال، كما أنهــا تكبدت عرشات 
القتىل والجرحى، يف املعارك، التي يستخدم 
فيها الجيش مختلف األسلحة، وبإسناد 
من الغارات املركزة التي تنفذها مقاتالت 
تحالف دعم الرشعية، عىل تجمعات وآليات 

املليشيا يف مختلف مواقع الجبهة.

عملية تعرضية
وبعد انطالق العملية العسكرية، والتي 
أفصح عنها يف ترصيــح صحفي، قائد 
املنطقة العسكرية الخامسة، اللواء الركن، 
يحيى صالح، الذي دعا يف ترصيحه عنارص 
مليشــيا الحوثي اإليرانية املختبئة داخل 
مدينة حرض بمحافظة حجة إىل تسليم 

أنفسهم ولهم األمان والضمان.
وقال اللواء صــالح إن قوات الجيش 
قطعت عنهم خطوط اإلمداد وباتت تطّوق 
املدينة وليس أمامهم سوى االستسالم أو 

املوت.
وأعلــن قائــد املنطقة العســكرية 
الخامسة، أن العملية امليدانية التعرضية، 
تمكنت خاللها قوات الجيش، من تحرير 
مناطق ومواقع اسرتاتيجية أبرزها معسكر 
"املحصام" املطــل عىل مدينة حرض من 
الجهة الرشقية، مؤكداً أن قوات الجيش 
قطعت خطوط إمداد املليشيا وباتت تطّوق 
عنارص املليشيا داخل مدينة حرض وليس 

أمامهم سوى االستسالم أو املوت.
وأشــاد اللواء صالح ببســالة أبطال 
الجيش وتضحياتهم الخالدة وانتصاراتهم 
التي حققوها خالل زمن قيايس.. محيياً 
كل أبطال اليمن يف معركة التحرير الكرى 
ضد أذناب إيران يف مارب وشبوة وصعدة 

والجوف والساحل الغربي.
وثّمن قائد املنطقة العسكرية الخامسة 
الدعم واإلسناد الذي يضطلع به األشقاء يف 
تحالف دعم الرشعية ومشاركتهم املبارشة 
يف العملية القتاليــة صباح اليوم بجميع 
وحداتهم، مشيداً باإلسناد الجوي املبارش 

لطريان التحالف.

توغل من محورين
ويف األثناء تتواصل العمليات امليدانية 
للجيش للتوغل يف عمق املدينة، تزامنا مع 
عمليات أخرى يف جبهــات املديرية وذلك 

لتأمني املساحات املحررة.
وأوضحت قيادات ميدانية أن تقدم قوات 
الجيش باتجاه عمق مدينة حرض يتم من 
محورين عىل الخط الدويل الرابط بني عبس 
واملدينة من املحور الجنوبي، والخط الرابط 

بني حرض وميدي غربا.
وقامت خالل اليومني املاضني، بعمليات 
تمشيط لألحياء الجنوبية والغربية للمدينة، 
وســط اشــتباكات عنيفة مع العنارص 
اإلرهابية الحوثية املتحصنة داخل املدينة.

كما تستهدف مدفعية الجيش الوطني 
ومقاتالت التحالــف بالتزامن تجمعات 
وتعزيزات عدة ملليشيا الحوثي رشق جبل 

ومعسكر املحصام جنوب رشق املدينة.

قرب التحرير
من جهته أشاد وكيل محافظة حجة 
الشــيخ نــارص دعقــني، باالنتصارات 
التي يحققها أبطــال الجيش واملقاومة 
الشعبية، بدعم وإسناد من تحالف دعم 
الرشعية بقيادة األشقاء يف اململكة العربية 
الســعودية، وبرش دعقني بقرب التحرير 
الكامــل ملدينة حرض، ضمــن عمليات 
حرية اليمن السعيد، الهادفة إىل استكمال 
استعادة الدولة وإنهاء االنقالب الحوثي 

املدعوم إيرانيا.
ودعا الوكيل دعقــني، يف ترصيح له 
املرشوع الســعودي لتطهــري اليمن من 
األلغام )مســام( إىل املساهمة يف تطهري 
مدينــة حــرض واملناطق املحــررة يف 
املحافظة، من األلغام والعبوات املتفجرة، 
التي حرصت مليشيا الحوثي اإليرانية عىل 

زرعها بكميات كبرية.

األلغام
وقال إن مليشيا الحوثي اإليرانية عمدت 
إىل زراعة األلغام والعبوات الناسفة، قبل 
دحرها من املناطق املحررة بشــكل كبري 
وعشــوائي، ما يشكل خطورة بالغة عىل 

حيــاة املدنيني الذين يأملــون العودة إىل 
مساكنهم.

وأشاد وكيل حجة بالجهود التي بذلها 
وما يزال برنامج مسام يف تأمني املحافظات 
اليمنية من األلغام، مبديا أمله يف أن يكون 
له دورا بارزا يف تأمني محافظة حجة منها، 
بما يكفل عودة النازحني وتطبيع األوضاع 

الخدمية يف مناطقهم.
وجدد دعقني التحذيرات التي سبق أن 
أطلقتها قوات التحالف للمواطنني النازحني 
بأن يرتيثوا يف العودة ملساكنهم حتى يتم 

تأمينها من األلغام الحوثية.
 وأكــد أن مــن بقي من مليشــيا 
الحوثي بات محــارصا، فيما تبقى من 
مدينة حرض وليس أمامهم خيار غري 
االستســالم أو املوت، داعيا مشــايخ 
املحافظة إىل توســيع دائرة الوعي بني 
املواطنني بالتوقف عن الدفع بأبنائهم 
إىل محارق املوت يف ســبيل معارك يعلم 

الحوثي خسارته لها مسبقا. 

أيام معدودة للمليشيا
يف الســياق دعا مدير عــام الرشطة 
بمحافظة حجة العميد أمني الحجوري، 
أولياء األمور للتواصل مع أبنائهم املغرر 
بهم مع مليشــيا الحوثــي اإليرانية يف 
جبهات املحافظة لتسليم أنفسهم للجيش 
الوطني.. مؤكداً أن أيام املليشيا محدودة.

وقال العميد الحجوري لـ "ســبتمر 
نت" بأن قيادات مليشيا الحوثي اإلرهابية 
تكذب عىل أهايل املغرر بهم من املحارصين 
يف حرض، وتوهمهم بأن لديها طريق إمداد 
إلنقاذ أبنائهم، الفتاً “أن تلك الوعود الكاذبة 

لن تنفعهم أو تنقذهم”.
وأضاف العميد الحجوري بأن من كان 
يهتم بحياة قريبه فليتواصل معه لتسليم 
نفســه إىل أقرب نقطة أو موقع للجيش، 
مشــرياً إىل اإلعالن السابق لقائد املنطقة 
العسكرية الخامسة، اللواء الركن يحيى 
صالح، بتأمينهم ومعالجة الجرحى منهم، 
ولم يعد أمامهم فرصة سوى اغتنام هذا 

العفو.
وقال مدير رشطة حجة بأن هذا النداء 
يأتي من منطلق املسؤولية الوطنية، ومن 
صميم مبادئ الدولة، مؤكداً تجاوب البعض 
مع النداءات السابقة وحافظوا عىل أبنائهم 
من محارق املوت مع مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية.

تقدمات متواصلة
وأمس األربعــاء تواصلت االنتصارات 
والتقدمات امليدانية، وسط انهيارات كبرية 
يف صفوف مليشيا الحوثي اإليرانية التي 

تلوذ بالفرار.
وأكد مصدر ميداني لـ "26 سبتمر" 
أن قوات الجيــش أحرزت، اليوم األربعاء، 

تقدمــات ميدانية جديــدة رشق مدينة 
حرض، موضحا أنها تقدمات يف سلسلة 
جبال “الهيجة” عقب هجوم شنته عىل 
مواقع تمركز املليشيا، كما أكد أن قوات 
الجيش قامت بتأمني معسكر "املحصام"، 
الفتا إىل أن مقاتالت تحالف دعم الرشعية 
استهدفت مواقع تعزيزات املليشيا الحوثية 

يف املدينة ذاتها.
وأسفر هجوم أبطال الجيش وغارات 
التحالف عن مرصع وجرح العرشات من 

عنارص املليشيا، وتدمري آليات تابعة لها.

أهمية استراتيجية
وبحســب خراء عســكريني، فإن 
أهمية تحرير مدينة حرض إضافة إىل أنه 
مكسب عسكري، ومقدمة لتحرير كامل 
محافظــة حجة، إىل كونهــا تفصل بني 
محورين عسكريني هما محور املالحيط 
مران ومحور ميدي عبس، ووجود مليشيا 
الحوثــي يف حرض يحــول دون التحام 
املحورين وتأمني مرح العمليات للتقدم 

إىل أي اتجاه.
ويف وقت سابق حذر التحالف العربي، 
أعلن املتحدث الرسمي باسم قوات تحالف 
دعــم الرشعية يف اليمــن، العميد تركي 
املالكي، أن قيادة القوات املشرتكة للتحالف 
تطلب مــن املواطنــني اليمنيني وعموم 
املدنيني عدم اســتخدام الطرق املؤدية إىل 

مدينة حرض حتى إشعار آخر.
وأضاف أن حرض تعتر ضمن منطقة 
العمليات ويتم مراقبتها عىل مدار الساعة"، 
متوعــداً "باســتهداف أي تحركات عىل 
هذه الطرق"، كمــا طالبت قيادة القوات 
املشرتكة للتحالف من املواطنني اليمنيني 
عدم الوجود بالقرب من تلك الطرق حفاظاً 

عىل سالمتهم.
ويف بيان التحالف طلــب من املدنيني 
الرتيث للعودة إىل منازلهم بمدينة حرض 
حرصاً عىل ســالمتهم، مؤكداً أن القوات 
بدأت تطهــري املدينة مــن آالف األلغام 

الحوثية.
يذكر أن قــوات الجيش كانت حققت 
خالل األسابيع املاضية تقدماً ملحوظاً عىل 
الجبهات يف شبوة ومأرب وحجة، أخرياً، 
يف عملية واسعة كبدت الحوثيني خسائر 

فادحة.
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- بداية.. حدثنا عن املستجدات امليدانية واالنتصارات التي يحققها 
اللواء يف مرسح عملياته ضمن عملية "حرية اليمن السعيد" ؟ 
يف البداية نرحب بصحيفة 26 ســبتمر، هذه الصحيفة 
التي تملك رصيداً كبرياً وتاريخا مرشفا منذ قيام الجمهورية 
وظلت ناطقة باســم الجيش خالل كافة مراحل تاريخه، 
واصبحت املنر الوحيد للجيش الوطني لتأصيل العالقة القوية 
وتعميقها مع القارئ يف تدوين جّل املعارك واالنتصارات ونرش 
الوعي العسكري الوطني يف أوساط منتسبي القوات املسلحة. 
أما بالنسبة للمستجدات العســكرية يف عموم جبهات 
محور تعز وجبهات " اللواء 22 ميكا " عىل وجه الخصوص 
وخاصة منذ انطالق عملية "اليمن السعيد" وتحرير مناطق 
مهمه يف محافظات مأرب وشبوة التي مثلت مرحلة نضوج 
يف تعايل الهمم وتوحيد عملية القتال ضد الساللة الحوثية 
اإليرانية واجتثاثها وانتزاعها من الجســد اليمني؛ وتجلت 
هذه املرحلة يف حث وشــحذ الهمم وارتفاع مستوى الروح 
املعنوية للمقاتلني عىل مختلف املستويات ،األمر الذي انعكس 
ايجابا عىل واقع العمليــات القتالية يف امليدان وبالذات هنا 
يف بعض جبهات " اللــواء 22 ميكا حيث تمكن األبطال يف 
القطاع الرشقي للواء من تحرير مواقع جديدة واالستيالء 
عليها وتكبيد مليشيا الحوثي اإليرانية خسائر برشية ومادية 

تمثلت يف قتل وجرح العرشات منهم.
أما يف القطاع الشمايل من " اللواء 22 ميكا " فقد تمكن 
األبطال من تنفيذ عمليات نوعية والوصول إىل بعض مواقع 

العدو وإلحاق خسائر كبرية يف صفوفه. 

 معركة الخالص

- العملية العسكرية التي أطلقها الجيش مؤخرا يف عدة جبهات 
بينهــا الرشقية والغربية.. هل هي بداية معركة اســتكمال 

التحرير؟ 
نعم.. هي نقطة االنطالق الستكمال تحرير تعز من فلول 
اإلمامة؛ ويشارك يف العملية الوحدات املختلفة للجيش بما 
فيها وحدات اللواء 22 ميكا يف الجبهة الرشقية واللواء 17 
مشاة يف الجبهة الغربية وتم تحقيق تقدمات مهمة وتحرير 
العديد من املناطق والعزل يف جبهات العنني والرصاهم، منها : 
" تباب الجبريية والصفراء والقاعدة واملشبك يف جبهة العنني 
بمديرية جبل حبي وجبل "األحطوب"، وموقع "الحصن" 
االسرتاتيجي املطل عىل "هيجة األخلود" يف مقبنة غرب تعز. 
كما ســيطر الجيش الوطني عىل الخط الدويل والطريق 
الرئيىس الرابط بني تعز والحديدة يف منطقة الرمادة بمديرية 
جبل حبي غربي محافظة تعز؛ فيمــا دارت خالل األيام 
املاضية معارك أســفرت عن سقوط العرشات من عنارص 
مليشــيا الحوثي اإلرهابية بني قتيل وجريح، باإلضافة إىل 
تدمري عدد كبري من اآلليات واملعدات التابعة للمليشيا بنريان 
أبطال الجيش الوطني ؛ وبإسناد مبارش من طريان تحالف 

دعم الرشعية". 

تنسيق وتشتيت
- تزامنت معارك الجبهة الغربية مع معارك أخرى يف عدة جبهات 
بتعز.. ما مدى التنسيق بينكم وبني بقية األلوية لتشتيت قدرات 

املليشيا وإلحاق الهزيمة بها؟ 
العملية العسكرية تجري وفق خطة عسكرية ينفذها 
محور تعز من خالل األلوية والوحدات التابعة له يف مختلف 
الجبهات، وبالتايل فإن هجمات أبطال الجيش لم تقترص عىل 
جبهات غرب املدينة فقط، بل امتدت إىل رشقها وشمالها؛ 
وكان لهذه العمليات العسكرية يف محور تعز وقع كبري يف 
نفوس املليشيا، حيث بث أبطال الجيش الرعب يف قلوبهم، 
خصوصا بعد أن رأت املليشيا مدى توحد وتماسك وعزيمة 

األبطال يف امليدان. 

دور رئيس
- التحالف العربي يشارك يف العملية العسكرية الحالية لدعم تقدم 
الجيش.. إىل أي مدى أسهم هذا الدعم يف تحقيق االنتصارات ؟
طريان التحالف العربي أسهم بشــكل كبري يف تحقيق 
االنتصارات عىل األرض ويف معظــم جبهات القتال بتعز ؛ 
وبالذات خالل املعارك االخرية يف جبهات املحور ومنها الجبهة 
الغربية، حيث كان له دور رئيس وبارز يف تحقيق االنتصارات 
والتقدمات يف جبهة العنني والرصاهم واألحطوب والرمادة يف 

مديريتي جبل حبي ومقبنة. 
 كما يســهم طريان التحالف العربي يف مختلف جبهات 
القتال يف معظم محافظــات الجمهوريه ، واليزال لطريان 
التحالف دورا رئيسيا يف تحقيق االنتصارات ؛ وما يفعله يف 

مارب وشبوة ومؤخرا حرض، خري شاهد عىل ذلك. 

إنجازات
- خال العام املنرصم حقق الجيش بتعز انتصارات وانجازات 
كبرية.. هل لك أن تحدثنا عن أبرز تلك االنجازات خصوصا تلك 

التي تحققت يف مرسح عمليات اللواء؟ 
تمكن أبطال "اللواء 22ميكا "خالل العام) 2021(م يف 
ميدان املواجهات القتالية من تكبيد مليشيا الحوثي اإليرانية 
اكثر من 230 قتيالً وجريحاً " من خالل تنفيذهم ملختلف 
املهام الدفاعية والهجومية واألعمال النوعية، كما استعادت 
قوات اللواء مناطق اسرتاتيجية عديدة سواء العام املايض أو 
خالل األيام املاضية يف عدة جبهات، منها يف جبهات االربعني 

ووادي صالة بشكل خاص. 

مواقع استراتيجية 
- كما ذكرتم.. استعاد الجيش مناطق اسرتاتيجية عديدة سواء 
العام املايض أو خال األيام املاضية يف عدة جبهات.. ما أهمية 

تلك املناطق عىل الصعيد العام للمعركة الشاملة؟ 
أهميــة هــذه املناطــق كونهــا مواقــع حيويــة 
مهمة واســرتاتيجية تتوىل الدفاع عىل مواقع اخرى مهمة 
ومنها جبهات رشقي صر وشمال غرب املدينة " كالقرص 
والترشيفــات " وتطل عىل منطقة الحوبــان ومابها من 
مصانع تدر للمليشيا شهرياً مليارات الرياالت والجبايات 

التي يتحصلها من التجار وغريهم. 
إضافة إىل انها خطوة مهمة باتجاه كر الحصار الذي 

تفرضه املليشيا عىل املدينة منذ سبع سنوات. 

واحدة الهدف والمهمة
- تتداخل مسارح عملياتها بعض األلوية مع اللواء.. كيف تدار 

املعارك يف هذه الجبهات؟ 
تتشــارك جبهات اللواء " 22 ميكا "مع 
جبهات األلوية املجــاورة يف وحدة قتالية 
موحدة؛ هدفها واحد ووســائلها مشرتكة 
عر التنظيم والتعاون بينها، ســواًء عىل 
مستوى القيادات امليدانية والتغطية واإلسناد 
الناري والتعزيز بالقوات والوسائل يف مختلف 

الظروف.
قنص وعبوات ناسفة

- لجأت املليشيا الحوثية إىل زراعة االلغام 
بكثافة وتفخيخ املنازل يف خطوط التماس 
يف محاولة ملنع الجيــش من التقدم.. كيف 

تتعاملون مع هذه املشكلة؟ 
تمكن العدو الحوثي وبدعم واضح وكبري 
من ماليل طهران مــن توفري كميات هائلة 
من العبوات واملتفجرات وااللغام يف قطاعه 
الدفاعي وزرعها بصورة عشــوائية امام 
خطوطه الدفاعية وطرق إمداده وحتى يف 
الشوارع واملمرات املختلفة وكان لها األثر 
الكبري يف وقوع الضحايا سواء من مقاتيل 
الجيش الوطني وحتى من املواطنني ؛ كما 
أن افتقار الجيش الوطني ملثل هذه اإلمكانات 
ومعدات العبور سواء " الكاسحات أو غريها 
من الوسائل" مثلت عائقا لدى املقاتلني ؛ إال 
أن أبطال الجيش الوطني اليهابون املوت يف 
سبيل تحرير محافظتهم تعز خاصة واليمن 
عموما مــن دنس العدو الحوثي الســاليل 
املدعوم من إيران وليس ادل عىل ذلك من تزايد 
اعداد الجرحى جراء هذه األلغام والعبوات 
املختلفة التي تستخدمها املليشيا؛ والتكتفي 

بهذا وحسب بل تستخدم كل انواع اإلرهاب واإلجرام بحق 
املواطنني من قصف عشوائي وقنص األطفال والنساء وتدمري 
املنازل وتهجري السكان وتفخيخ البيوت ونهب املمتلكات 

وزراعة األلغام والعبوات الناسفة. 
ومحاولة املليشيا إعاقة تقدم الجيش من خالل تكثيف 
زراعة االلغام والعبوات الناسفة، لن تنجح، فالجيش بتعز 
سيتجاوز املشكلة ويستمر يف التقدم حيث تقوم قيادة اللواء 
والقيادات امليدانية باإلعــداد والتخطيط لتحرير املناطق 

الواقعة يف نطاق املليشيا بشكل كامل. 

تكتيك وتحرير 
-هل التكتيك العســكري والتنــوع يف الخطط وتطوير 
املهارات كان السبب الجوهري يف إنهاك املليشيا عىل الواقع 

وتحرير األرض من دنسة؟ 
نعم.. بنســبة كبرية جداً؛ وماقام به الجيش مؤخراً 
من تحقيق تقدمات وانتصارات يف الجبهات الرشقية 
والغربية والتقدم اكثر من 100كم2 غرب تعز؛ ماهو إال 
دليل عيل نضج عقلية القادة وحسن إدارتها للمعارك 
وتنوع املهارات وتدبريها للخطط القتالية والعسكرية 
وفق خطوات مدروسة ومن واقع العمال؛ وهذا شكل 
بحد ذاتة انتصاراً اسرتاتيجياً ملدرسة تعز العسكرية يف 
تحقيق الغاية القتالية يف املعارك العسكرية بأقل كلفة 

وأقل األرضار. 

 شرارة المقاومة وعمق الحاضنة 
- امتاك طرف ما يف أي بلد للحاضنة الشعبية يعني امتاكه أحد 
أهم عوامل النرص.. حدثنا عن هذه النقطة بالتحديد..وكيف 

غريت الحاضنة الشعبية مسار املعركة؟
 تعتر الحاضنة الشــعبية يف محافظة تعز عىل اختالف 
انتمــاءات املواطنني هي الرديف األول والداعم االســاس 
منذ انطالق رشارة املقاومة الشعبية يف العام 2015 مروراً 
بتأسيس وتشكيل الجيش الوطني وحتى اليوم ، حيث اصبح 
الجيش الوطني الوحيد يف العالم الذي يمتلك هذه الصفات 
الوطنية والشــجاعة القتالية والروح املعنوية والعقيدة 
السليمة والصر الجميل والثبات عىل املبادئ والقيم الوطنية 

والدينية واألخالقية.
ويعتمد املقاتل عىل نفســه وحاضنته الشعبية يف تدبري 
متطلباته االساسية وهنا لســت ابالغ إن قلت إن الصمود 
املســتمر رغم شــحة اإلمكانيات يعود بالدرجة األوىل إىل 

الحاضنة الشعبية ودعمها للجيش. 

 عدالة القضية
- التقارب والتاحم بني أفراد الجيش الوطني كان العامة الفارقة 
يف تحقيق النرص ؛ واملحطة البارزة يف تجيل النجاح... قولكم 

بخصوص ذلك؟ 
التالحم الوطني الرائع بني الجيش الوطني وشباب املقاومة 
والحاضنة الشعبية كان له دور بارز يف نجاح مختلف االعمال 
النوعية والعمليات القتالية ســواء من خالل جمع األموال 

لرشاء بعض الذخائر أو توفري التغذية واملصاريف للمقاتلني 
يف املتارس والثغور ؛ مثمناً رس ذلك النجاح هو إيمان املواطن 
اليمني يف تعز بعدالة قضيته ومعرفته املسبقة بتاريخ هذه 
الساللة التي طغت وأفسدت ونهبت مقدرات اليمن خالل ألف 

عام من تاريخها األسود.

مشروع المقاومة 
- كان ألبناء تعز السبق يف مقاومة املرشوع االنقابي رغم عدم 

وجود أي إمكانيات. حدثنا عن هذه املرحلة؟ 
يف البدايات األوىل الندالع املواجهــات بني أفراد املقاومة 
الشعبية يف مدينة تعز وبعض املناطق الريفية لم يكن يمتلك 
هؤالء الشباب إال أسلحتهم الشخصية وأسلحة تعد باألصابع 
من األســلحة املتوســطة بينما كانت مليشيا الحوثي قد 
استولت عىل أسلحة الجيش اليمني ومخازنه الضخمة التي 
كانت يف مخازن جيش محافظات اليمن الشمالية والجنوبية 
؛ إضافًة إىل املعدات التي كانت تصل تباعا عر رحالت الطريان 
من طهران إىل صنعاء وعر موانئ الحديدة ومنافذ بعض 

املحافظات اليمنية. 
ولكن وبالرغم من كل هذه االمــدادات الضخمة كانت 
مجاميع الشــباب التي صعدت إىل جبل جره وتباب املدينة 
االخرى وشوارعها املحدودة قادرة عىل تكبيد العدو رضبات 
موجعة يف االستيالء عىل كثري من املعدات واألسلحة الثقيلة 
واملتوسطة وهي التي التزال تمثل نسبة من جاهزية الجيش 

الوطني يف محور تعز.

بناء الجيش
- ماذا عن عملية بناء الجيش عىل أسس وطنية.. إىل أين وصلتم؟ 
كان قرار تشــكيل الجيش الوطني ودمج املقاومة 
الشعبية يف صفوف الوحدات العسكرية مرحلة مهمه 
يف طريق بناء القوات املسلحة عىل اساس من املهنية 
واالنضباط ،وهنا كانت مجاميع املقاومة الشعبية هي 
السباقة لالنخراط املنظم والسلس يف الوحدات الفرعية 
أللوية املحور ولم تواجه الوحدات العسكرية أية صعوبة 
؛ ألن مقاتيل املقاومة هم من اسسوا بأيديهم مداميك 
املؤسسة الدفاعية وأنشأوا الجبهات واملواقع واقاموا 
التحصينات وغري ذلك من البنى التحتية للعمل القتايل 
؛ وكانوا حريصني عىل استمرار وتطور ونجاح املهام 

القتالية وبشكل رسمي وقانوني. 
وإىل اليوم ونحن يف العــام الجديد ) 2022م( التزال 
االدارات املختصــة يف املحور واأللوية تملك العديد من 
الخطط واملشاريع العلمية والعملية الهادفة ايل بناء 
املؤسسة الدفاعية القادرة عىل حماية البالد وحراسة 
مكاســب الوطن اليمني، ولوال وقوف بعض العوائق 
املتمثلة بعدم توفر اإلمكانات املادية الالزمة لشهدت 
وحدات املحــور نجاحات مختلفة يف شــتى امليادين 

واملجاالت. 

 مخططات ويقظة
- لم تتوقف املليشيا الحوثية منذ طردها من املدينة ومديريات 
أخرى من حياكة املؤامرات لإليقاع باملحافظة 
وشملت تلك املؤامرات الجيش واالمن.. هل وقوف 
الجيش ومن خلفُه املواطنني جعل منه "الصخرة 

القوية " التي حطمت أحام االنقابيني؟ 
يف تعز الجيش الوطنــي محاط بدعم 
وإسناد شعبي أكر وأوسع وذلك نابع من 
وعي املجتمع بخطر مرشوع الســاللة ؛ 
وأيضا امتداد لتاريخ املحافظة املقاوم الذي 
يجعل الجيش نفســه يحظى بهذا الدعم 
املهم واإلســناد الكبري يف مثل هذه املرحلة 

وتلك الظروف. 
وما هو مؤكد أن تعز تواجه عدة مشاريع 
ومخططات مليشــاويه لكنها تعمل عىل 
مواجهتها بكل بســالة وشجاعة واقتدار 
وخنقها وقطع مصادرها التي تستهدف 
الجيش صمام أمان الدولة وحامي سياجها 

ورس قوتها. 
وتكمن اهمية مواجهة تلك املخططات 
يف تالحم الجيش الوطنــي ورجاله حيث 
أصبحوا بيدهم زمام املبادرة يف شن الهجوم 
عىل املليشيا، وهو ما يقوم به األبطال هذه 
االيام بشكل متواصل ومع انطالقة العمليات 
العســكرية يف الجبهة الرشقية والغربية 
رغم غياب الدعــم واإلمكانات..لكنه يظل 
متماســكاً ومرتابطاً بعزيمته وبحاضنته 

الشعبية واالجتماعية. 

الدولة االتحادية 
- هل وقــوف الحاملة وراء مــرشوع الدولة 
االتحادية والصمود وعدم االنحناء ورفض الفكر الطائفي 
الدخيل؛ الثمن يف دفع الفاتورة الرضيبية لذلك؟...وما الرس 
يف صمود جبهاتها وقتال أبطالها للعام ال7عىل التوايل رغم 

قلة اإلمكانات؟ 
شــكل الجيش الوطني يف مختلف جبهات تعز تالحماً 
أســطورياً وســطر أفضل املالحم البطولية وحقق أروع 
االنتصارات العســكرية ورســم ودّون افضل الصفحات 
التاريخية والنضالية واإلنسانية يف مجابهة العدو الحوثي 
الذي يحاول طمــس الهوية اليمنية عامــة وتعز خاصة 
كونها عاصمة الثقافة اليمنية وعمــود الدولة االتحادية 
وصاحبة املشاريع الوطنية والساعية إىل استعادة مؤسسات 
الدولة بسبب وقوفها امام مشاريعها الطائفية ورفضها 
ألفكارها الظالمية والساللية التي شوهت التاريخ وأفسدت 

املوروث الثقايف. 
ورغم توقيــف الرواتــب والتغذية واملهمــات والدعم 
اللوجستي العسكري؛ إال أن ارصار الجيش الوطني وايمانه 
بعدلة قضيته الوطنية التي يناضل من اجلها ويدافع عنها، 
لم يقف مكتوف االيدي ، إزاء تلك الظروف واملعوقات بل زادت 
فيه وخلقت روح التضحية والفداء من جديد وجعلت منُه 
اكثر ثباتاً وصموداً وحقق االنتصارات وقهر املليشيا و كبدها 
الخسائر الفادحة يف العتاد واالرواح ، بل وتقدم وحرر األرض 
وصد الهجمات وافشل املخططات بسالحه الخفيف وبطنه 

الخاوية وذخريته البسيطة. 

التسميم السياسي
- ملاذا تلجأ املليشيا إىل خلق الشائعات؟ 

املليشيا الحوثية تلجأ إىل اســتخدام الشائعات والحرب 
النفسية أو ما يسمى ب" التسميم السيايس " لعدم قدرتها 

عىل املواجهة املبارشة لتغطية الهزائم املتالحقة. 
- إذن.. كيف تواجهون تلك الشائعات؟ 

الحرب النفســية فرع ال يقل أهميه عن غريه من املهام 
الوظيفية للمؤسسة الدفاعية واألمنية وهنا نظراً ألن أغلب 
شباب ومقاتيل الجيش الوطني من ذوي املؤهالت العلمية 
فقد ســاعد هذا كثريا عىل قدرة جهاز التوجيه يف املحور 
واأللوية عىل انجاز مهامه الهادفة ايل تنمية الوعي الوطني 
وتحصينه ضد انشــطة العدو اإلعالمية والدعائية ونرش 
الشــائعات وغريها من وســائل الحرب النفسية املعادية 
ولهذا الغرض اقيمت العديد من الورش التوجيهية والدورات 
العلمية والتأهيلية والفعاليات املختلفة ملواجهة هذا الفكر 
الشائعي والتضلييل وكان العام املايض 2021 قد شهد نشاطاً 

ملحوظاً يف هذا اإلطار.

 خطط للخالص
- مع حلول العام الجديد ال) 2022 (.. ما االستعدادات واألنشطة 
والتجهيزات الفنية التي تقومون بها وتتطلعون لِتحقيقها يف 

اللواء 22 ميكا ؟ 
وحدات الجيش الوطني يف محور تعز ومنها" اللواء 22 
ميكا "يعمل جاهداً عىل إنجــاز الخطط امليدانية لتحقيق 
اهداف التحرير ، وكان انطالق معارك التحرير يف محافظات 
مارب وشــبوة أثر عظيماً يف نفوس مقاتيل وحدات املحور 
ورفع مستوى الروح املعنوية للقادة واألفراد ؛ ولذلك فأن 
انشطة القيادات املختلفة مثلت يف تدقيق تفاصيل الخطط 
الجاهزة مسبقاً واعادة تقييم املعلومات والبيانات عن العدو 
واألرض استعداداً النطالق معركة التحرير ؛ وقد عاينت مهام 
الجبهات القتالية يف بعض مواقع مرح أعمال قتال األلوية 

يف القطاع الغربي للمحافظة. 
ونحن يف قطاع مسؤولية اللواء بانتظار توفر اإلمكانات 
الرضورية لكي نتحرك ايل إىل جانب إخواننا يف بقية جبهات 

املحافظة واملحافظات األخرى.

 جاهزية 
- حدثنا عن الجاهزية القتالية للواء والجيش بتعز عموما؟ 

الشك أن وحدات محور تعز يف جاهزية قتالية دائمة وتنفذ 
املهام القتالية املسندة إليها وانطالق جبهات القتال ماهو 
اال تنفيذ لتعليمات القيادة السياســية والعسكرية والتي 
بموجبها تتحرك الوحدات والجبهات وصوالً إىل تحرير كامل 

ارايض ومواقع املحافظة. 
ويسري الجيش الوطني يف جّل معاركه العسكرية وفق خطط 
وتكتيكات عسكرية ودراسات اسرتاتيجية يف إداراة الحروب 
والقتال العسكري بمختلف جبهات تعز بالتنسيق مع القيادات 
العســكرية العليا يف الدولة ووفق مرسوم عسكري وتنسيق 
مشرتك مع التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية.

تدريب وتأهيل 
- مع التطور املتســارع يف الجانب العسكري التكتيكي يحتاج 
املقاتلون لتدريبات تواكب هذا التطور.. هل تعملون عىل هذا 

النوع من التدريبات؟ 
تمثل الكفأءة القتالية حجر الزاوية يف نجاح اعمال القتال 
عىل اي مستوى وتعزز الكفاءة القتالية من جهود ووجود 
املقاتل وتجعله قادراً عىل خوض املعركة" بجاهزية عالية 
نفسية مطمئنة وبدنية قوية ؛ إضافة إىل املهارة العالية يف 

استخدام األسلحة واملعدات. 
وهذا ما شهدته جبهات محور تعز خالل السنوات املاضية 
حيث مثلت" الصخرة " التي تحطمت عليها احالم املرشوع 
الساليل اإليراني يف اليمن بشكل عام ؛ إضافًة ايل ما شهدته 
جبهات محافظة مأرب خالل املراحل املتأخرة من مراحل 
الحرب والتي استطاع املقاتلون األبطال خاللها من تكبيد 
العدو خسائر كبرية يف األسلحة واملعدات وراح ضحيتها أعداد 
كبرية من القتىل والجرحى واالرسى من مقاتيل جماعات 
الحوثي االنقالبية ؛ وتحقق ذلك بفضــل الله وتوفيقه ثم 

بسواعد األبطال املقاتلني. 
وكان للتطــور النوعــي يف القدرات القتاليــة والفنية 
واللوجستية والخرات القتالية املرتاكمة للقيادات واألفراد 
دور بارز وكبري يف هالك قناديل الحوثي وزنابيلهم وتحقيق 

االنتصارات العظيمة يف جبهات مأرب. 
- كلمة اخرية ألبطال الجيش الوطني يف امليدان؟ 

تحية إعزاز وإجالل وإكبــار للمرابطني يف جبهات تعز 
ومأرب وشبوة وحرض ويف كل حصون وثغرات الجمهورية، 
فالقول مايقوله امليدان وما يقوله األبطال، واملســارات ما 
ترسمها الدماء واإلرادات ، وهنيئا لنا ولهم ولليمن الجمهوري 

االتحادي ما يتحقق من انتصارات.

 انطالق عملية اليمن السعيد.. مرحلة 
نضوج في تعالي الهمم وتوحيد عملية 

القتال ضد الساللة الحوثية
  التالحم الوطني بين أبطال الجيش 

والمقاومة انجحت العمليات النوعية 
والقتالية

   التقدم أكثر من 100كم غرب تعز بأقل كلفة

حوار 66

:» العميد محمد المحفدي - قائد اللواء 22ميكا لـ»

عملية »اليمن السعيد« مستمرة الستئصال املرشوع الفاريس من اليمن واملنطقة 
تحرير المناطق والعزل في جبهات »العنين« و»الصراهم« و»األحطوب« و»الحصن« 

غرب تعز نقطة انطالق الستكمال التحرير الكامل للمحافظة
 أكد العميد / محمد املحفدي -قائد" اللواء 22ميكا" أن الجيش الوطني بتعز يحرز تقدمات كبرية ومتسارعة يف الجبهة الرشقية والغربية خالل العملية 

العسكرية التي انطلقت مؤخراً يف مديريتي جبل حبي ومقبنة. 
وأشار العميد املحفدي يف حديثه " ل 26 سبتمر " إىل عظمة مايقدمة الجيش الوطني من معارك قتالية نوعية حررت العديد من املناطق والعزل يف جبهات 

العنيني والرصاهم، بمديرية جبل حبي وجبل "األحطوب"، وموقع "الحصن" االسرتاتيجي يف مديرية مقبنة غرب تعز. 
مثمنا التالحم الوطني الرائع بني الجيش الوطني والحاضنة الشعبية والذي كان له دوراً بارز يف نجاح مختلف االعمال النوعية والعمليات القتالية 

سواء من خالل جمع األموال لرشاء بعض الذخائر أو توفري التغذية واملصاريف للمقاتلني يف املتارس والثغور ؛ معيدا ذلك النجاح إىل ايمان املواطن 
يف تعز بعدالة قضيته ومعرفته املسبقة بتاريخ هذه الساللة التي طغت وأفسدت ونهبت مقدرات اليمن خالل ألف عام من تاريخها األسود.

مؤكدا عىل أن العام التدريبي الجديد2022 سيحتفي بالخطط العسكرية النوعية التي من خاللها تتحقق االنتصارات وصوال لتخليص املحافظة 
من دنس هذه املليشيا اإلرهابية التي عاثت يف األرض الفساد.

..فإىل نص الحوار: 

  حاوره - مختار الصبري
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  عــمـار زعبــل 

  المكال
التقى محافظ حرضمــوت قائد املنطقة 
العســكرية الثانية اللواء الركن فرج ساملني 
البحسني، بمدينة املكال، وفداً من وزارة الصحة 
العامة والسكان، برئاسة نائب الوزير الدكتور 
عبدالله دحان، ملناقشــة األوضاع الصحية يف 
محافظة حرضموت، وسبل تحسني مستوى 

أدائها.
ويف اللقاء رّحب املحافظ البحســني بوفد 
وزارة الصحــة يف مدينــة املــكال عاصمة 
حرضموت، راجيًا لهــم التوفيق يف مهامهم 
واالطالع عىل مختلف الجوانــب الصحية يف 
املحافظة، مؤكدا أن قيادة الســلطة املحلية 
باملحافظة تــويل القطاع الصحــي اهتماًما 
ورعايًة خاصة، نظًرا الرتباطه املبارش بصحة 

وحياة االنسان.
بــدوره أكد نائــب وزير الصحــة العامة 
والسكان حرص الوزارة عىل زيارة محافظة 
حرضموت ملتابعة مجــاالت العمل الصحي 
بشــكل عام، وخصوًصا ما يتعلق بالرعاية 
الصحيــة التي تقدم فيهــا القابالت الرعاية 
للنساء املقبالت عىل الوالدة خالل فرتة الحمل، 
املخاض والوالدة، وخالل فرتة ما بعد الوالدة، 
واالهتمام أيضاً بحديثي الوالدة ومساعدة األم 

يف الرضاعة الطبيعية.
وأوضح نائب وزير الصحة أن هذه الزيارة 
تأتي بهدف تفقد الوضع الصحي يف حرضموت، 
وتلّمس هموم ومشاكل القطاع الصحي وما 
يواجهه من صعوبات، وقال: إن الوزارة تسعى 

دائًما إلحــداث حالة التكامــل املطلوب بني 
الســلطتني املركزية واملحلية لتقديم خدمات 

صحية بجودة مرضية.
حرض اللقاء، وكيــل وزارة الصحة لقطاع 
الســكان الدكتور مصلح التوعيل، والدكتور 

نجيب الحميقانــي عميد معهد الدكتور امني 
نارش باليمن، واملدير العام ملعهد العلوم الصحية 
بحرضموت الدكتور محمد لريض، واملدير العام 
ملكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل 

حرضموت الدكتور محمد الجمحي.

لم تكتف مليشيا الحوثي بارتكاب جرائم وردت يف قانون 

العقوبات اليمني ، بل قامــت بانتهاك الترشيعات الدولية 

والقيام بجرائم وردت يف النظام الداخيل ملحكمة الجنايات 

الدولية بعضها وثقتها تقارير دولية والكثري منها لم توثق 

، ومن ضمن الجرائم الدولية التي وثقتها التقارير الدولية 

جرائم الحرب استهداف الحكومة اليمنية يف ديسمر 2020م 

اثناء وصولها مطار عدن الدويل ، كما ارتكبت مليشيا الحوثي 

جرائم ضد اإلنســانية أبرز تلك الجرائم تعذيب واغتصاب 

السجينات يف سجون مليشيا الحوثي ، ومن ضمن الجرائم 

االنتهاكات الواردة يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية 

الدولية املعتمد يف 17 يوليو 1998م جريمة إبادة الجنس أو 

جريمة اإلبادة الجماعية ، فقد أفاد فريق الخراء الدوليني  يف 

تقريره السنوي للعام 2021، والذي قّدمه إىل رئيس مجلس 

األمن الدويل يف 25 ينايــر 2022، أنه حقق يف املحرقة التي 

طالت املهاجرين األفارقة يف مــارس 2021، والذين كانت 

تحتجزهم مليشــيا الحوثي االنقالبية املدعومة من إيران 

بمرافق مصلحة الهجرة والجوازات والجنســية بصنعاء، 

الخاضعة لســيطرتها ، مع العلم أن املحرقة أسفرت عن 

"وفاة زهاء 45 مهاجراً وإصابة 202 آخرين".

وتظهر تحقيقات فريق الخراء الدوليني كيف كّدســت 

املليشيا الحوثية مئات املهاجرين األفارقة يف مرافق مصلحة 

الهجرة ويف ظروف بالغة القسوة ما أدى إىل اشتعال الحريق 

فيها وسقوط املئات من الضحايا كما تظهر جانباً من النهج 

الذي تعّمدت مليشيا الحوثي اتخاذه للتغطية عىل الجريمة 

من خالل اعتقال املسؤولني عىل السجون ومصادرة هواتف 

الضحايا ملنعهم من التواصل بذويهم بشأن الحادثة، فضالً 

عن إجبارها مجموعة مــن األفارقة عىل إعالن بيان يؤكد 

روايتها حول املحرقة.

وحول مالبسات املحرقة، قال فريق الخراء إنه بعد مشادة 

بني حراس السجن التابعني ملليشــيا الحوثي واملهاجرين 

تدخلت قوات أمن حوثية "وألقت قنابل الغاز املسيل للدموع" 

يف املســتودع الذي بداخله األفارقة املهاجرين.. مؤكداً أن 

هؤالء املهاجرين "كانوا مرضبني عن الطعام بسبب ظروف 

االحتجاز".

وأضاف أنه "نتيجة لذلك، شــب حريق يف املبنى املكتظ 

واليء التهوية الذي لم يكن به ســوى باب واحد" وفقاً 

لفريق الخراء فإنه تلقى معلومات حول هذه الحادثة من 

"منظمات إنسانية دولية ومنظمات غري حكومية محلية 

وأفراد".

وتتحمل مليشيا الحوثي املسؤولية الجنائية الدولية عن 

جريمة اإلبادة الجماعية ، كونها ضللت الرأي العام يف بداية 

الحادث ، كما تتحمل قيادات املليشيا املسؤولية كاملة قامت  

بإطالق رساح مرتكبي محرقة األفارقة بعد أربعة أشهر من 

الجريمة – بحسب تأكيد تقرير الخراء الدوليني - .

الجديــر ذكره أن جريمة اإلبــادة ، أو ما يطلق عىل هذه 

الجريمة أيضاً تعبري  إبادة الجنس Le genocide( (  عرفتها  

املادة السادسة من النظام األســايس للمحكمة الجنائية 

الدولية بقولها : لغرض هذا النظام األسايس، تعنى “اإلبادة 

الجماعية” أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك 

جماعة قومية أو إثنية أو عرقية دينية بصفتها هذه إهالكا 

كلياً أو جزئياً:

)أ( قتل أفراد الجماعة )ب( إلحاق رضر جسدي أو عقيل 

جسيم بأفراد الجماعة )ج( إخضاع الجماعة ألحوال معيشية 

يقصد بها إهالكها الفعــيل كلياً أو جزئياً )د( فرض تدابري 

تســتهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة )هـ( نقل أطفال 

الجماعة قراً إىل جماعة أخرى.

مما سبق يتضح أن مليشــيا الحوثي أخضعت األفارقة 

املهاجرين يف أماكن تســببت إلحاق رضر جسدي وعقيل 

لألفارقة املهاجرين ، كما قامت بقتل مجموعة من املساجني 

– بحسب تقرير الخراء الدوليني - ، وهذا يؤكد بما ال يدع 

مجاالً للشك أن محرقة األفارقة املهاجرين  تعد من جرائم 

اإلبادة الجماعية التي وردت يف املادة السادسة من النظام 

الداخيل ملحكمة الجنايــات الدولية ، مما يجب عىل مجلس 

األمن الدويل أن يقــوم بتحريك الدعــوة الجنائية الدولية 

ضد قادة مليشــيا الحوثي بموجب الصالحية املمنوحة له 

من الفقرة )ب( من املادة )13( من نظام روما األســايس 

للمحكمة الجنائية الدولية.

الجدير ذكره أن املادة )13(  تنص عــىل : للمحكمة أن 

تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها يف املادة 

5 وفقاً ألحكام هذا النظام األسايس يف األحوال التالية :-

) أ (  إذا أحالت دولة طرفــاً إىل املدعي العام وفقاً للمادة 

14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد 

ارتكبت.

)ب(  إذا أحال مجلس األمــن , مترصفاً بموجب الفصل 

السابع من ميثاق األمم املتحدة , حالة إىل املدعي العام يبدو 

فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

) ج(  إذا كان املدعــي العام قد بدأ بمبارشة تحقيق فيما 

يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.

حمافظ حرضموت يدشن عدداً من املشاريع الصحية بمدينة املكال

وضع حجر األساس ملرشوع معهد العلوم الصحية باملكال

في تقريره السنوي للعام 2021م
صندوق النظافة والتحسني بمأرب  يستعرض إنجازاته ومشاريعه املنفذة 

بعد ذلك قــام محافظ حرضمــوت قائد 
املنطقة العســكرية الثانية اللواء الركن فرج 
ساملني البحســني، ومعه نائب وزير الصحة 
العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، بوضع 
حجر األساس ملرشوع معهد العلوم الصحية 

)مبنى السيدة وداد األدهم( بمدينة املكال.
كما دشن البحســني ومعه وفد من وزارة 
الصحة العامة والسكان، مشاريع معهد العلوم 
الصحية باملكال، والتــي تتضمن وضع حجر 
األساس ملرشوع بناء قاعات ومعامل دراسية، 
وتدشني االنتهاء من رفع سور املعهد والطالء 

بتمويل من الصنــدوق االجتماعي للتنمية، 
وكذا افتتاح املكتبــة اإللكرتونية وتزويدها 
بعدد )420( كتاباً بتمويل من السلطة املحلية 
بحرضموت، وافتتاح مركز تدريب القابالت، 
وإعادة تأهيل 6 قاعات دراسية ومكاتب هيئة 

التدريس وتزويدها بوسائل تعليمية حديثة.
ونوه املحافظ البحسني بدور معهد العلوم 
الصحية يف تخريج الكثــري من الدفعات التي 
أسهمت يف االرتقاء بالوضع الصحي، مشيًدا 
بدور املعهد يف احتضــان العديد من الدورات 
الصحية، والتنسيق املشرتك بني إدارة املعهد 

وقيادة مكتب الصحة العامة والسكان بساحل 
حرضموت، مجدًدا اهتمام ودعم قيادة السلطة 
املحلية بمحافظة حرضموت للقطاع الصحي، 
ومســاعيها الرامية لالرتقاء بمستوى أداء 

خدماته.
بدوره شــدد نائب وزير الصحــة العامة 
والسكان عىل أهمية أن تكون مخرجات املعهد 
ذو كفاءة عالية، وقادرة عىل تقديم الخدمات 
الصحية للمجتمع، مؤكًدا دعم ورعاية وزارة 
الصحة للقطــاع الصحي يف حرضموت وفق 
إمكانياتها، وبذل مساع مع املنظمات الرشيكة 

لتوفري املتطلبات الالزمة، بما يضمن تحقيق 
أهداف الوزارة لخدمة املواطنني.

حرض فعالية وضع حجر األساس وافتتاح 
وتدشني املشاريع، وكيل وزارة الصحة لقطاع 
الســكان الدكتور مصلح التوعيل، والدكتور 
نجيب الحميقانــي عميد معهد الدكتور أمني 
نارش باليمــن، واملدير العام ملعهــد العلوم 
الصحية بحرضمــوت الدكتور محمد لريض، 
واملدير العــام ملكتــب وزارة الصحة العامة 
والسكان بساحل حرضموت الدكتور محمد 

الجمحي.

أصدر صنــدوق النظافة والتحســني 
بمحافظة مأرب،، تقرير أدائه الســنوي 
مســتعرضا  فيه أهم إنجازاتــه وأبرز 
مشــاريعه املنفذة خالل العام املنرصم 

2021 م يف كافة القطاعات باملحافظة. 
وتطرق التقرير إىل  أن الصندوق تمكن 
خالل العام املنرصم من رفع نحو 178 ألفا 
و 512  طنا مــن املخلفات الصلبة، التي 
تم جمعها من األحياء السكنية ومخيمات 
وتجمعات النازحني، باإلضافة إىل 6800 
طن من األتربة املتكدســة يف الشــوارع 

الرئيسية والفرعية . 
ويف قطاع التحســني أوضــح التقرير 
أن الصندوق نفذ العديد من املشــاريع، 
شملت: أعمال الرصف ببالط االنرتلوك يف 
12 شارعا و 4 مرافق ومنشآت حكومية 
و 6 دوارت وتقاطعات وساحات يف مدينة 
مأرب بمساحة إجمالية تقدر بنحو 46 
ألفا و590 مرتاً مربعاً.. باإلضافة إىل إنجاز 
أعمال اإلنشاء والتحسني يف ثالثة دوارات 
رئيسية يف مدينة مأرب ، فضال عن بناء 

وتشييد ســارية العلم الوطني بطول 50 
مرتا وسط املدينة  وكذا صب )123( قاعدة 
إنارة وتركيبها يف عدد من شوارع املدينة. 
وأضاف التقرير أنــه  جرى غرس 21 
ألف شجرة زينة متنوعة منها  276 نخلة 
يف 18 شارعا رئيســيا وفرعيا يف املدينة، 
وكذا تعشيب مساحات خرضاء بمساحة 

إجمالية تقدر بنحو ألفي مرت مربع.
وتطرق التقرير إىل املشاريع اإلنشائية 
املنجزة خالل العام الفائت أهمها استكمال 
العمــل يف مرشوعي بناء ســكن العمال 
واملخازن املركزية للصندوق، وكذا البدء 
بالعمل يف مبنى اإلدارة العامة للصندوق .

مشــريا إىل تدخالت الصندوق يف مجال 
الرصف الصحي واإلصحاح البيئي خالل 
العام املنرصم، تمثلت بشفط نحو 227 
ألفا و256 مــرتا مكعبا من مياه الرصف 
الصحي من األحياء السكنية ومخيمات 
النازحــني يف مدينــة مأرب، ثــم نقلها 
وترصيفها يف مناطق نائية خارج املدينة.

عميد دكتور جالل فضل محمد

إضفاء جريمة اإلبادة اجلامعية ملرتكب 
حمرقة املهاجرين األفارقة
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الكتاب الذي بني أيدينــا، يقدم لقارئه ما تير من 
ســرية األهل وبعض حكاياتهم وطرائفهم، شيئاً من 
حواراتهم وبعض أشعارهم وأخبارهم، تاريخ أشخاص 
بســطاء، عىل جغرافيا لها تاريخ يمتد قروناً طويلة، 
يُحكى بالبساطة التي تليق بهم، ويروى باإلجالل الذي 

يليقون به. 
الكتــاب واٍد يفيض من حيث فــاض تبن، تحملنا 
ســطوره إىل النوبة الغناء، نوبة عيــاض التي أطلق 
عليها شاعر لحج الكبري أَْحَمد َفْضل الَعبَْديِل  )-1881 
1943( املعروف بـ"القمندان"، لقب آســيا الصغرى، 
حيث "تزهو األرض بالغالل والثمار والخضار، وتلبس 
األخرَض القلوُب واألجساد؛ والسيل يشق طريقه عر 
سوق القرية املنظم فرتى الرجال يرشبون الشاي عىل 
كرايس من خشب وضعت عىل حواف )ُعر الدكاكني( 

يف منظر مدهش".
القرية التــي أخرجت إىل جانب املزارعني شــعراء 
ومهندسني وفنانني، وقدمت خراء يف القانون وأعالما 
يف الرتبية والتعليــم، كان للتعليم فيها حظ وافر، فقد 
كان فيها عدداً من الفقهاء واملعلمني )ذكوراً وإناثاً( 
الذين كانــوا يقومون بتعليم النــاس القران الكريم 
والفقه ومبادئ القــراءة والكتابة، وكان لها طقوس 
وأعراف لالحتفاء بحفاظ القرآن، تبدأ الحفلة األوىل عند 
وصول الطالب إىل سورة )ص(، وتسمى حفلة الصاد، 
يتم تكريمه وتكريم مدرسيه من قبل األهايل، وتكون 
الحفلة الثانية واألخرية عند ختم القرآن، وفيها يكون 

االحتفال أكر والعطاء أكثر.
استمر الوضع ســنوات طويلة حتى تأسست أول 
مدرسة ابتدائية يف العام 1963، ويف املدرسة قام بمهمة 
التعليم نخبة من األساتذة واملربني الذين قاموا باملهمة 

عىل أحسن وجه.

عودًا على بدء
ما إن بدأت قراءة الكتاب حتى عادت بي الذاكرة إىل 
الوراء نحو عرشين عامــاً، عندما كنت طالباً يف كلية 
الرتبية بالضالع، أدرس يف قسم اللغة اإلنجليزية وكان 
من بني مواد الفصل األول حينها مادة األدب اإلنجليزي، 
كانت أكثر املواد صعوبة كونهــا تتناول موضوعات 
ومعلومات جديدة علينــا، وألنها غنيــة باملفردات 
واملصطلحات القديمة أو األدبية والنقدية التي يصعب 
العثور عليها أو فهم معانيهــا، بيد أن نظرتنا للمادة 
تغريت إيجاباً بعدما وجدنا مدرس املادة يبذل كل الجهد 

يف تسهيلها وإيصال مضامينها إلينا.
كان األستاذ جمال السيد ودوداً يف تعامله وبسيطاً 
يف حديثه ورشحه، وكان أكثر ما يهمه أن يفهم الطالب 
محتوى املــادة، ومع الوقت كشــفت لنا محارضاته 
صفات عديدة ألستاذنا، فلقد تجلت ثقافته الواسعة 
وغــزارة ما لديه من معلومات يف التاريخ والتفســري 
والثقافة والفكر واألدب، إىل جانب ما تميز به من إملام 
بمادة األدب اإلنجليزي الذي يعتر أحد أبرز مرجعياتها 

عىل مستوى اليمن.
احتوت املادة عىل حقائــق ووقائع تاريخية ضمن 
تسلسل زمني يتتبع نشــأة األدب يف أوروبا القديمة 
وشــعوبها، واألحداث التي أثرت يف تلك الشعوب، مع 
اإلحاطة بمعالــم ظهور األدب هنا وهنــاك، وتناول 
البارزين من الشعراء والفنانني والنقاد، وكان أستاذنا 
لغزارة علمه بتلك املوضوعات يبدو كما لو كان معارصاً 
لكل تلك األحداث وشاهداً عليها، ولقد بدا لنا قامة أدبية 
وعلمية ال يقل عن تلك الشخصيات التي يتناولها شارحاً 
لنصوصها، ومعلقاً عليها وناقداً لها، ومضيفاً إىل ذلك 
ما يعادلها أو يقاربها من األدب العربي، حتى أنه يعقد 
املقارنات واملقاربات بني شــاعر إنجليزي مع شاعر 
عربي، وهو خبريٌ بتفاصيل األدب اإلنجليزي كما هو 

ضليع بفنون األدب العربي قديمه وحديثه.

نوبة عياض
قرية املؤلف هي املكان الذي تتحرك فيه شخصيات 
الكتاب، وتدور حكاياته وطرائفه، وهي قرية زراعية – 
كما هي جاراتها قرى لحج ذات الخرضة واملاء واألودية 

الخصبة والرتبة الطيبة.
وآل عياض- ســكان القرية األصليون، هم "لحوج 
قدماء يرضب تاريخهم إىل ما قبل النصف الثاني من 
القرن األول امليــالدي، إىل عهد اليحصبيني الحمرييني، 
ويُستشف من نظام الزراعة والري وخرتهم فيهما أنهم 
مرجعيات وادي لحج، ولهم من وادي تبن السهم املعىّل". 
للقرية ثالثة أســماء، وكلها موصولة بـ"عياض" 
األصل الذي انحدر منه السكان األوائل للقرية التي تدعى 
"نوبة عياض"، وملا انتقل إليها القادمون من الرشق 
أبني وشــبوة وحرضموت، واستقروا فيها منذ القرن 
التاسع عرش امليالدي، أطلقوا عليها االسم الذي يتناسب 
وما تعارفوا عليه يف مناطق سكنهم التي قدموا منها، 
حيث صاروا يسمونها "ساكن عياض"، أما السكان 
القادمون إليها من مناطق أخرى مثل يافع والصبيحة 
فقد أطلقوا عليها "بيت عياض"، وهو االسم الذي غلب 
يف السنوات األخرية، مع أن املؤلف وهو يتتبع جذور كل 
تسمية، وأســبابها وظروفها، يفضل تسميتها األوىل 
"نوبة عياض"، وهو ما يتجىل يف جملة أحاديثه عنها 

ومنها عنوان الكتاب نفسه.
ونوبة عياض هي – كما يقول املؤلف- عروس الوادي 
ـَن، ولفالج ثالثة رؤوس: عياض  الكبري، بنت فالج ولد تُب
والعود والنينوه، ويقول عن سكانها: "عشق أهل قريتي 
الفالحة، وأخلصوا لألرض وارتضوا بما جادت به، إن 
قليالً أو كثــرياً"، وتنتج القرية كثــرياً من املحاصيل 
الزراعية من الخرضوات كالطماط والباذنجان والبامية 
والبسباس والكوسا والقرع والكبزرة، ومن الفاكهة 

املانجو والعاط والباباي والتمور وغريها. 

أعالم نوبة عياض
الشيخ عبد الله بن ســعيد عبادي اللحجي مفتي 

الشافعية 
املكرمة، )-1924 1990(، ولد بمكة 

يف نوبة عياض وخلف أباه فقيهاً ملســجد القرية وهو 
صبي، ثم سافر إىل السعودية، واستقر هناك حتى وفاته، 
حيث عمل مدرساً باملسجد الحرام ومدرساً باملدرسة 
الفخرية ويف دار العلوم الدينية، ثم يف  املدرسة الصولتية، 

وله 12 مؤلفاً منها:
 إيضاح القواعد الفقهية لطالب املدرسة الصولتية.

إعانة رب الرية عىل جمع تراجــم رجال الحديث 
املسلسل باألولية.

 منتهى الســول عىل وســائل الوصول إىل شمائل 
الرسول.

املرقاة إىل الرواية والرواة.
وإىل نوبة عياض ينســب القايض عياض )1083-

1150(، وهو "أبو الفضل عياض بن موىس بن عياض 
بن عمرو السبتي اليحصبي"، قاض مالكي، وعالمة 
ومؤرخ، وفق موسوعة ويكيبيديا، قدم أسالفه إىل مدينة 
"بسطة" األندلسية من نواحي "غرناطة" واستقروا 
بها، ثم انتقلوا إىل مدينة فاس املغربية، ثم غادرها جده 
"عمرون" إىل مدينة سبتة،  واشتهرت أرسته بـسبتة؛ 
ملا ُعرف عنها من تقوى وصالح، وشهدت هذه املدينة 
مولد عياض، وبها نشأ وتعلم، وتتلمذ عىل شيوخها. 
جلس للمناظرة وله نحو 28 ســنة. وويل القضاء وله 
35، حتى وصل إىل قضاء سبتة ثم غرناطة، فذاع صيته 

وحمد الناس سريته. 
ومن مؤلفاته:

ترتيب املدارك وتنوير املســالك ملعرفة أعالم مذهب 
اإلمام مالك.

الغنية، ترجمات شيوخه
إكمال املعلم بفوائد صحيح مسلم.

الشفا بتعريف حقوق املصطفى.
مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار، وهو كتاب مفيد يف 
تفسري غريب الحديث املختص بكتب الصحاح الثالثة، 

وهي: املوطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم.
اإلعالم بحدود قواعد اإلسالم.

التنبيهات املستنبطة عىل املدونة
مذاهب الحكام يف نوازل األحكام

اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع 
وينسب له البيتان الشعريان الشهريان:

ومّمـــــا زادني رشفــــاً وتيهـاً
وكــدُت بأخمــي أطــأ الثريّــا 

دخــويل تحــت قولــك يــا عبــادي
نبيّــا يل  أحمــد  صــريَت  وأن 
ويقول املؤلف: قّدمت قريتنــا ملحافظة لحج أكر 

زراعي،  خبري 
قادة  وأحــد 
يف  رشطتهــا 

عهد الســلطنة 
وقّدمت  العبدلية، 
الرتبوي واإلذاعي 
الكبــري )عثمان 
عبــده عــون( 

ُسميّت  الذي 
رســة  ملد ا

ية  نو لثا ا
بمدينة 

الشيخ عثمان باسمه، والطيار حامد عبده. 
ومن األعالم الذين قدمتهم السيايس واملثقف البارز: 
عبدالله حسن العالم- رفيق عمر الجاوي )أحد أشهر 
األدباء والكتاب اليمنيني- أبرز مؤسي اتحاد األدباء 
والكتاب اليمنيني( يف املدرسة الثانوية بمرص، وهو من 
مؤسي رابطة الطالب اليمنيني بالقاهرة، يف خمسينيات 
القرن العرشين، وهو من األَول الذين سافروا الستكمال 
الدراسة يف مرص بداية الخمسينيات مع دفعة سقاقفة 
الوهط )الدكتور/ أبوبكر السقاف، رئيس سابق لجامعة 
صنعاء، ومحمد جعفر زين رئيس سابق لجامعة عدن، 
والكاتب واألديب عمر الجاوي، ومحمد عمر اسكندر(. 
ومن أعالم نوبة عياض املحامي واملستشار القانوني 
خالد عياض، وهناك كثري مــن األعالم )الِعياضية( يف 
مختلف املجاالت ال يتسع املقال لذكرهم واإلحاطة بهم.

لحج وجمال السيد
 املؤلف- الدكتور جمال الســيد، أحــد أدباء اليمن 
وُكتّابها، أستاذ األدب اإلنجليزي بجامعة عدن، تربوي 
وأكاديمي تخرج عىل يديه املئات، وكثريٌ ممن صاروا 
زمالءه كانوا يوماً تالميذه، يبتعد عن األضواء ويهرب من 
الضجيج، لكنه حارض يف حراك األدب ومنتديات الثقافة. 
أصدر عدداً من الكتب والدراسات األدبية والنقدية، 
وال يزال يف جعبته الكثري يف انتظار خروجها إىل النور، 

ومن أهم مؤلفاته:
طاب يا زين السمر.

 انتقام الشاعر.
 عشاق الرشيفات.

املقامة الّلْحجية: نحن للطرب عنوان.
 ِحَكمي وعاّميون.

 القمندان: مجمرة الروماني.
 نفخ الحقني )ديوان(.

إمتاع القارئ والسامع بمناقب سيدي حامد جامع.
 إنه ابن لحج املسكون بكل محاسنها وهي التي طابت 
خصوبة أرض ووفرة ماء، كما وهي الساكنة/املتحركة 
يف كل تفاصيله، ولو تمثّلْت كل محافظة بشخص من 
أبنائها، لجاءت لحج عىل هيئة "جمال الســيد"، فهو 
يتحىل بأجمل ما فيها ويجود بأجمل ما لديه عنها ومنها، 
خلقاً كريماً وعلماً غزيراً وثقافة واسعة، كيف ال وهو 
راوية األدب والفن اللحجي، وتُعّد مدونته عىل اإلنرتنت 
)وادي املعرفة( واحة غنــاء وارفة الظالل، فيها ما لذ 
وطاب من روائع الغناء والطرب اللحجي األصيل، وهو 
إذ ينقله  يفعل ذلك عن وعي وإدراك وثقافة وذائقة فنية، 
فهو شاعٌر وناقٌد يسر أغوار الشعر )العامي والفصيح(، 

وخبري بشئون الفن، متمكن منها، ويف مدونته بُغية كل 

باحث عن اإلمتاع واإلبداع، وجواب لكل سائل عن لحج 

وفنها وأدبها، سيما ما يتعلق بواديها الخصب الشهري 

)تُبَن(، األرض الزراعية واإلنسان املكافح النبيل، الذي 

يزرع األرض ُحبا قبل الَحب، يحرسها باألمل والتفاؤل، 

يتعلم منها العطاء وتتعلم منه الصر، فتغدو األرض 

أقرب إليه، ويصري هو أكثر حباً وعشقا لها.

يف لحج وأبنائها ســمات ينــدر وجودها يف غريها 

وغريهم، أبرزها ارتباطهم باألرض والصفات الحميدة، 

ففي لحج التقى االثنان، األرض واإلنسان، فأنتجا الخري 

والجمال، خري األرض وإبداع اإلنســان، األرض وهي 

ترتوي باملاء فتكتي بالخرضة لتجود بما أودع الخالق 

يف باطنها من الفواكه والخرضوات بألوانها املختلفة 

وأصنافها املتعددة، واإلنسان البسيط يف مظهره لكنه 

الغني بنقاء جوهره وصفاء معدنه، املعطاء كأرضه 

والبشــوش مثل أزهارها، والطروب كأنه عصفور يف 

رياضها.

من هنا جاء الطرب اللحجي جميالً، وسال الصوت 

اللحجي عذباً طروباً، وهادئاً يف الوقت ذاته.

تساءلت الشاعرة والروائية اللبنانية ماري القصيفي، 

وهي تستمع للطرب اللحجي: من أين يأتي هذا الهدوء يف 

أغانيكم: موسيقى وكلمات؟ كأنكم تمتلكون الوقت وال 

تخافون منه؟ فأجابها ابن لحج- جمال السيد العارف 

بــ"لْحج" وفنونها: هذه من بركات السيد )تُبَن(، وادينا 

الجميل الذي ال يقطع عنا خريه. لقد جعله الله لنا بركًة، 

فاستقرت النفوس وهدأت واطمأنّت. نحمد الله حمداً 

جزيالً وافرا.

ثم أهداها إحدى روائع الطــرب اللحجي األصيل، 

أغنية "ترّفق بي فداك"، من كلمات الشاعر: عيل عوض 

مغلس )-1930 2006(، وألحان محمد سعد صنعاني 

)-1920 1991(، وغناء الفنان عبدالله محمد حنش 

.)1980-1941(

ويف مطلع األغنية:

ترّفق بي ِفــَداْك الروح يا بـــدْر اكتمْل

 ترفق يا ُمنى نفي وقصــدي واألمـْل

 ترفق بي كفــاني من فراقـك ما حصْل

 من الهجر الطويْل 

وبُعـدْك يا جميل 

أنا دمعي يسيل

 ِبَزورة جود يل

 إنّْي عىل وشك الهالْك

 ترّفق بي فـداك.

ثقافة88

ج وَنوبة ِعياض »مجال السيد« وما تيّس من سرية حَلْ
صدر للكاتــب واألديب الدكتور/ جمال الســيد كتاب 
"الوادي الفّياض مــن طرائف نوبة عياض" يف جزئني، 
يقع الجزء األول يف 213 صفحة، والثاني يف 176 صفحة.
وهو كتاٌب يتنــاول طرائف أهل قريــة املؤلف، )نوبة 
عياض(، إحدى قرى مديرية تبن بمحافظة لحج، تقع 
جنوب غــرب مدينة الحوطة عاصمــة املحافظة، ويف 
الكتــاب- كما يف القرية التي يســميها املؤلف "مدينة 
السواني"، تمتزج الحقيقة باألسطورة، وتعانق الخيال 
وتســتحيل طرفة فنية أدبية، هــو كتاب "يرتحم عىل 
أجدادنا املزارعني الطيبني، يعرض صوراً من تفكريهم 
وأحالمهم.. من محبتهم وعونهم لبعضهم، وكيف جابهوا 

مشقات الحياة بالصر واالبتسام".

   فؤاد مسعد

نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى القاضي
نشوان محمد أحمد المجاهد

بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى )والده( وإلى كافة آل المجاهد 
سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

)) إنا لله وإنا إليه راجعون ((

األسيفون
 

الشيخ/مروان عبدالعزيزالقمرييالشيخ/ فهمي حممد الدبعي
خالد السقافحممدالوهباين
حافظ اهلويشبالل املدحجي

عارف املقطريمروان عبدالكريم

نّظم املئات من نازحي مخيم" السويداء" 
للنازحني، بمحافظة مــأرب يوم االثنني 
وقفــة احتجاجيــة للمطالبــة بإيقاف 
جرائم مليشــيا الحوثــي اإلرهابية التي 
تستهدفهم وتستهدف النازحني باملحافظة، 
بالصواريخ الباليستية والطائرات املفخخة، 
ومحاكمتها وقياداتهــا الرتكابها جرائم 

حرب، ووضعها يف قائمة اإلرهاب الدويل. 
ورفع النازحون يف الوقفة الفتات نددت 
بالصمت الدويل إزاء القصف واالستهداف 
الصاروخي من قبل مليشيا الحوثي املستمر 
عىل النازحني، بمــأرب، مطالبني بتطبيق 

قواعد الحماية املقررة لصالح املدنيني. 
ودعت الالفتــات إىل رضورة العمل عىل 
إيقاف اإلرهــاب الحوثي الذي يتعرض له 
النازحون، كونهم يعيشون ظروف الترشد، 
ويفتقرون أبسط الخدمات، كما أنها أي 
املليشيا الحوثية مرصة عىل قتل الجميع 
بما فيهم األطفال والنساء، مستشهدين 
بعديــد وقائــع تعرضت لهــا املخيمات 
والتجمعات السكنية خالل األيام السابقة 

الستهدافات إجرامية. 

وأكد بيان صادر عن الوقفة، أن مخيم 
الســويداء من أكثر املخيمات التي تعاني 
من مرارة النزوح، يف ظل غياب املنظمات 
اإلنســانية واإلغاثية، ويف ظــل الخوف 
املســتمر والقلق الدائم، جراء االستهداف 
الحوثي الذي لم يتوقف سواء بالصواريخ 

أو الطائرات املتفجرة. 
وأوضح أن اآلالف مــن نازحي املخيم 
عانوا من نزوحات متكررة تمتد بعضها إىل 
خمس مرات، كما تعرضوا ألبشع الجرائم يف 
املخيمات، قصفاً وحصاراً وتحريضاً للعنف 

وإحراقاً للخيام. 
ودعا البيــان إىل إيقاف تلــك الجرائم، 
ومحاكمــة مرتكبيهــا كمجرمي حرب، 
وتقديــم قيــادات املليشــيا الحوثية إىل 
املحاكم املحلية والدوليــة، وإنزال أقىس 
العقوبات بحقهم، جــراء ما ارتكبوه من 
مجازر يف محافظة مــأرب وتعز وغريها 

من املحافظات.  
كما طالب بتصنيف املليشــيا الحوثية 
كجماعة إرهابية، الفتاً بأنه ال يشء يمنع 
من تصنيفها، إلقرارها بارتكاب الجرائم 

كما أنها يف ترصد وإرصار مستمر من أجل 
إلحاق الرضر بالنازحني، واســتهدافهم 

صاروخيا.  
وناشد النازحون يف بيانهم منظمات األمم 
املتحدة، والدول الخمس دائمة العضوية يف 
مجلس األمن، الشعور باملعاناة الحاصلة، 
والعمل عىل تكثيف جهود اإلغاثة، مشددين 
رضورة إيقاف الجرائم الحوثية والتحقيق 

يف كل الجرائم املرتكبة. 
وطالب البيان اللجنة الوطنية للتحقيق 
يف ادعــاءات انتهاكات حقوق اإلنســان 
النزول امليداني إىل كل املخيمات والتحقيق 
يف االنتهاكات واالستهدافات التي ارتكبتها 
مليشيا الحوثي، مؤكداً رضورة االستماع 

إىل الضحايا وتوثيق قضاياهم. 
كما طالب الحكومــة القيام بواجبها 
عىل كل املستويات االقتصادية واإلغاثية، 
وتفعيل كل القنوات الدبلوماسية، النتزاع 
قرارات دولية، تضع املليشــيا الحوثية يف 
مكانها الصحيح بني الجماعات اإلرهابية، 
انتصــاراً للضحايا، مــن النازحني وكل 

اليمنيني، ممن تقتلهم املليشيا.

وقفة احتجاجية يف خميم السويداء بمأرب ضد جرائم املليشيا احلوثية املستمرة بحق النازحني
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عاشت صنعاء خالل تلك الحقبة حراًكا فكريًا 
وثقافيًا، برز فيه عدد من العلماء امُلجتهدين، كان 
العالمة محمد بن عيل الشوكاني أبرزهم، وكانت 
لجهود األخري الجبــارة األثر األكر يف تنامي ذلك 
الحراك. كان قريبًا من الحكام، وساهم إىل حد ما 
يف تهذيب ســلوكياتهم، وصناعة أحداث وصفت 
باإليجابية، ولم يحدث لها أْن تكررت خالل تاريخ 

اإلمامة الطويل.
إذا وجد املستشــار األمني، ووجد الحاكم الذي 
يســتمع له، ويعمل بنصيحته، وجــدت الدولة 
العادلة، أو شــبه العادلة، وذلك غاية ما تدعو له 
الرشائع السماوية، والفطرة اإلنسانية امُلساملة، 
ـُــوغل - باسم  ورغم مايض »اإلمامة الّزيِديّة« امل
الله - يف الظلــم والتوحش، ثمة مرحلة تاريخية 
ُمختلفــة، نحن بصــدد تناولهــا، كان العالمة 
الشوكاني بطلها، صحيح أنَّه لم يسودها العدل 
الشــامل، إال أنَّها كانت إىل امللك الدنيوي أقرب، 

يتحمل وزر مثالبها الحاكم ال خالقه.
ولد العالمة الشــوكاني يف هجرة شوكان »28 
ذو القعدة 1173هـ / 11 يوليو 1760م«، وهي 
قرية من قرى »الحاميــة« إحدى قبائل »خوالن 
العالية«، وينحدر من أرسة تنتمي إىل فئة القضاة، 
ويتصل نسبه بالشيخ الدعام بن إبراهيم - أحد 
ُمعارصي »الهادي« يحيى بن الحسني، ولم يقترص 
اهتمامه عىل دراسة العلوم الرشعية؛ بل امتد إىل 
دراسة العلوم العقلية مثل: الرياضيات، والكيماء، 
والهندسة. باإلضافة إىل علوم الفلسفة، واملنطق، 
والتاريخ، واألدب؛ األمر الذي يشــري إىل انفتاحه 

الفكري عىل كل علوم ومعارف عرصه.
ألف يف شــتى العلوم - يف التفسري، والحديث 
وعلومهما، والفقه، والنحو، واملنطق، والتاريخ، 
واألصول، واألدب، وله الشعر الرائق، والنثر البليغ، 
وبلغت كتبه نحو »180« ُمصنًفا، وامتدحه الناس 
شعًرا، ونثًرا، وكاتبه امللوك والعلماء من مختلف 
األقاليم، وحظي فكره باهتمام كثري من الباحثني، 
وتعددت وتنوعت الدراســات التي غطت جوانب 

ُمختلفة من فكره وحياته.
نشأ العالمة الشوكاني يف صنعاء، وأخذ يف طلب 
العلم بجميع فنونه، تفقه عىل مذهب اإلمام زيد، 
وبرع فيه، وفاق أهل زمانه، وتصدر لإلفتاء وهو 
يف ســن العرشين، وتحىل بمنصب االجتهاد وهو 
دون الثالثــني، ولم يقيد نفســه بمذهب معني؛ 
ـه يقف موقًفا واحًدا من  بل رد عىل خصومه بأنَـّ
جميع املذاهب، واألهم من ذلك أنَّه ساهم من خالل 
دروسه يف نرش فكره امُلعتدل، حتى صار له تالميذ 

وأنصار كثر.      
توىل »املنصور« عيل بن »املهدي« عباس اإلمامة 
بوصية من أبيه »19 رجب 1189هـ / 7 سبتمر 
1775م«، وسار خالل السنوات األوىل من حكمه 
عىل خطى ســلفه، ثم ما لبث - كما أشار املؤرخ 
لطف الله جحاف أْن »اســرتخى للُملك، ومال إىل 
اللذات، وحيــاة الرتف«، كانــت غالبية حروبه 
دفاعية، فهو لم يخرج خــالل مدة حكمه التي 
تجاوزت الـ »35« عاًما من صنعاء لغزو، بل أناب 
عنه يف معظمها ولده األكر، وقائد أجناده األمري 
أحمــد، وتبًعا لذلك لم يعد هذا اإلمام كأســالفه 
حاكًما باسم السماء، ُمحرًضا للجهاد ضد »كفار 

التأويل« - أعداء املذهب وأعدائه.      
ســاهم ذلك التوجه يف تنامي حــراك صنعاء 
الفكري، لترز يف ذلك الخضم حركة رفض شيعية 
مناهضة له، تبناها غــالة »الّزيِديّة«، كان لهم 
مساجدهم ومجالسهم الخاصة، يلوكون فيها ما 
يتفق وهواهم، ويشتمون هذا، ويطعنون بنسب 
هذا، وقد تصدى لهم العالمة الشــوكاني بكل ما 
أوتي من عقل وحكمه، حارب التعصب املذهبي؛ 
»ملا يرتتب عليه من الفتن املفضية إىل سفك الدماء، 
وهتك الحرم، وتمزيق األعراض، واستحالل ما هو 
يف عصمة الرشع ما ال يخفى عىل عاقل«، فجرت 

له مع امُلتعصبني محن وخطوب يطول رشحها.
وهو يف الـــ »35« من عمــره، وأثناء تصدره 
للتدريــس يف جامع صنعاء الكبــري »1208هـ 
/ 1794م«، كتب العالمة الشــوكاني رســالة 
أسماها: »إرشــاد الغبي إىل مذهب أهل البيت يف 
صحب النبي«، دافع فيها عن الصحابة رضوان 
الله عليهم، جراء ما يتلقونه من الســب امُلقذع، 
والتجريح الشنيع من قبل ُمتعصبي »الّزيِديّة«، 
األمر الذي أثار غضب األخريين، شنوا هجومهم 

عليه، وناله من أذيتهم الكثري.     
ومما قاله عنهــم: »فجالوا وصالوا، وتعصبوا 
وتحزبوا، وأجابــوا بأجوبة ليس فيها إال محض 
الســباب واملشــاتمة، وكتبوا أبحاثًا من ُكتب 
اإلمامية والجارودية، وكثرت األجوبة حتى جاوزت 
العرشين، وأكثرهــا ال يعرف صاحبه«، وأضاف: 
»لقد شــاهدت من التعصبات يف هذه الفتنة ما 
بهرني من الخاصة والعامة، والتي غلت مراجلها 
وكادت تعم أهل صنعاء، ثــم تري بعد ذلك إىل 

سائر الديار اليمنية، ولقد تغريت بهجة هذه املدينة 
العظيمة، وتكدرت مشاربها«.     

توقف العالمة الشــوكاني عن إلقاء دروســه 
ـًــا، ولم يُسارع بالرد عىل هؤالء امُلتعصبني،  أيام
وما حزَّ يف نفسه كثريًا موقف ُمعتديل »الّزيِديّة«، 
ممن يؤيدونه فكًرا وغاية، سيطر عليهم الخوف، 
والتزموا الصمــت؛ حتى ال يطالهــم ما طاله، 
فانتقدهم ملوقفهــم ذاك قائاًل: »ولــو تكلموا 
بالصواب، أو نرصوا من يتكلم به، أو عرَّفوا العامة 
إذا ســألوهم الحق، وزجروهم عن االشتغال بما 
ليس من شــأنهم، لكانوا يًدا واحدة عىل الحق، 
ولم يســتطع العامة ومن يلتحق بهم من جهلة 

املتفقهة إثارة يشء من الفتن«.       
لم يكتِف ُمتعصبو »الّزيِديّة« بالشتم والتجريح، 
وتأليب العوام؛ بل توجهوا صوب »املنصور« عيل، 
ُمبالغني يف شكواهم، ُمحرضني إياه عىل أْن ينزل 
بغريمهم أقىس العقــاب، إال أنَّه - أي اإلمام - لم 
يُعرهم أي اهتمام، وقد صور العالمة الشوكاني 
ذلك املشهد قائاًل: »وعظم القضية عليه - يقصد 
اإلمام - فمنهم من يشري عليه بحبي، ومنهم من 
ينتصح له يف إخراجي من موطني، وهو ساكت ال 
يلتفت إىل يشء من ذلك، وقاية من الله، وحماية 

ألهل العلم، وُمدافعة عــن القائمني بالحجة يف 
عباده«، ومن منطلق رب ضــارة نافعة، تحول 
العالمة الشوكاني إىل صديق مقرب لذلك اإلمام، 

وعينه األخري كاتبًا له.      
كان أول عمل قام به »املنصور« عيل - عام توليه 
اإلمامة - أن أعاد تعيني العالمة يحيى بن صالح 
السحويل قاضيًا للقضاة، وبوفاة األخري »1 رجب 
1209هـ«، صار ذلك املنصب شاغًرا، وهو املنصب 
الثاني من حيث األهمية بعد منصب اإلمام، وبعد 
أخذ ورد بينه وبني ُمستشــاريه، لم يجد »إمام 
صنعاء« من هو أهل لذلــك املنصب من صديقه 

العالمة الشوكاني.
توىل العالمة الشوكاني منصب القضاء األكر 
بعد تردد كبري، فقاده باقتدار الفت، وأكسبته هذه 
الوظيفة ووظيفته األخرى »كاتب اإلمام« نفوذًا 
َكبريًا، وصار من رجال الدولة الفاعلني. أدى دوره 
كمستشار سيايس أمني عىل أكمل وجه، وكانت 
نصيحته الصادقة مسموعة عند والة األمر، وعند 
غريهم. واألهم من ذلك تنامي دوره اإلصالحي يف 
امُلجتمع، وأصبح أكثر ارتباًطا بالناس وُمعاناتهم، 
ومنهم استمد قوته، ومى ُمدافًعا عن حقوقهم 

حتى آخر لحظة من ُعمره.
يف العام التــايل لتويل العالمة الشــوكاني ذلك 
املنصب، وامتداًدا لحركة الرفض الشــيعية التي 
سبق وأرشنا إليها، قام متعصبو »الّزيِديّة« بمسرية 
ليلية صاخبة يف شــوارع صنعاء، ُمرددين فيها 
لعناتهم عىل معاوية بن أبي سفيان، ثم توجهوا 
غاضبني صــوب منازل من كانــوا يلقبونهم بـ 
»األمويني« كـ »آل العلفي«، وبعض علماء السنة، 
وقذفوها بوابل من الحجارة، وجه »املنصور« عيل 

عساكره لصدهم، فخمدت الفتنة.      
ويف امُلقابل لم تتوقف غزوات قبيلة »برط« خالل 

تلك الفرتة، استمر القايض امُلتعصب عبدالله بن 
حسن العني بقيادتها جنوبًا، وقام بسبع غزوات 
جنونية ُموزعة عىل عدد من املناطق الوســطى. 
قبيلة »خــوالن« هي األخرى عــاودت غزواتها، 
وقامت بقيادة الشيخ محمد بن سعيد أبو حليقة 
بغزو »حبيش، وآنس، وعنس، وريمة«، وقد وصف 
العالمة الشوكاني ذلك الوضع املؤلم بقوله: »فبالله 
كم من بحار دم أُريقت، ومن نفوس أُزهقت، ومن 
محارم ُهتكت، ومن أموال أُبيحت، ومن قرى ومدن 
طاحت بها الطوائح، وصاحت عليها النوائح، بعد 
أن تعطلت وناحت بعرصاتها امُلقفرات النوائح«.     
كما شنَّ هجوًما حاًدا عىل تلك القبائل، واصًفا 
إياها بأشنع الصفات، ومن ضمن ما قاله: »غالبهم 
يستحل دماء املسلمني وأموالهم، وال يحرتمها، وال 
يتورع عن يشء منها، وهذا ُمشاهد معلوم لكل 
أحد، ال ينكره جاهــل، وال غافل، وال مقرص، وال 
كامل، ففيهم من آثار الجاهلية الجهالء أشــياء 
كثرية يعرفها من تتبعهــا«، وأضاف: »كلهم إال 
النادر الشاذ، ال يحسنون الصالة، وال يعرفون ما ال 
تصلح إال به، وال تتم بدونه من أذكارها، وأركانها؛ 
بل ال يوجد منهم من يتلو ســورة الفاتحة تالوة 

مجزأة إال يف أندر األحوال!!«.     

بعد ميض ستة أعوام من مظاهرات ُمتعصبي 
»الّزيِديّــة« األوىل، أرص أحدهم ويدعى يحيى بن 
محمد الحوثي ذات نهار رمضاني عىل الذهاب إىل 
الجامع الكبري، كي يجاهر بسب ولعن الصحابة، 
إال أنَّ »املنصور« عيل وجه بإعادته إىل حيث كان، 

جامع اإلمام صالح الدين.      
ثار حينها أنصار الحوثي »14 رمضان 1216هـ 
/ 20 يناير 1802م«، ومنعوا إقامة الصالة، ورفعوا 
أصواتهم باللعن، وانضم إليهم من يف نفسه دغل 
للدولة، أو متسرت بالرفض، ثم اقتدى بهم سائر 
العامة، فخرجوا إىل الشــوارع، يرصخون بلعن 
األحياء واألموات، حتى صــاروا ألوًفا مؤلفة، ثم 
توجهوا إىل بيوت معارضيهم من ُمعتديل »الّزيِديّة« 
- خربــوا، وكروا، وأحرقــوا، ونهبوا، وأفزعوا 

األطفال والنساء.       
اجتمع »املنصور« عــيل يف اليوم التايل بأعوانه 
وُمستشــاريه، أشــار عليه العالمة الشوكاني 
بحبســهم، ففعل، ومن ثبت تلبسهم بالرقة، 
رضبوا وعزروا برضب املرافع عىل ظهورهم، أما 
رؤساء تلك الفتنة فقد أرسلوا ُمقيدين بالسالسل 
إىل زيلع، وجزيرة كمران، وحبسوا فيهما، ونتيجة 
ـُـتعصبون العالمة الشوكاني بقتل  لذلك اتهم امل
أحد فقهائهم، وعمدوا عىل اغتياله وهو يُدرس يف 

الجامع الكبري.      
بعد الحملة الفرنسية عىل مرص »1213هـ / 
1798م«، سارع اإلنجليز باحتالل جزيرة ميون، 
ثم كمران، ولم يستقروا فيهما بسبب تضاريسهما 
الوعرة، ليعقدوا بعد ذلك اتفاًقا مع الرشيف حمود 
أبو مسمار »صاحب أبي عريش«، اشرتطوا عليه 
أْن ال يستخدم الفرنســيون ُجزر وموانئ البحر 
األحمر التابعة له، وهو ذات الطلب الذي توجهوا 
به بعد أربعة أعوام إىل »إمام صنعاء«، خاصة وأنَّ 

ميناء املخا كان ال يزال تحت يد األخري، ومما زاد 
الطني بلة، احتكار األمريكان لتجارة البن، وجميع 

تجارة اليمن الخارجية.      
تفاقمت بفعل ذلك األزمات االقتصادية، لرتفع 
الرصاعات الداخلية وسوء اإلدارة من وتريتها، لجأ 
»املنصور« عيل إىل زيادة الرضائب، وتغيري العملة، 
بمباركة وفتوى من بعض العلمــاء، بحجة أنَّ 
الدولة ال تقوم إال عىل ذلك، وال تتّم إال بما جرت به 
العادة من الجبايــات ونحوها، فعم الغالء، وكثر 
البالء، وزادت حوادث الرقة، والسلب، والنهب، 

وقطع الطرقات.       
استاء العالمة الشوكاني من ترصف »املنصور« 
عيل، وانتقده بقصيدة شعرية، وراسله ناصًحا بـ 
»رضورة العــدل يف الرعية، واالقتصار يف املأخوذ 
منهم عىل ما ورد به الــرشع، وعدم ُمجاراته يف 
يشء، وإخالص النية يف ذلك، وإشــعار الرعية يف 
جميع األقطار، والعزم عليه عىل االســتمرار«، 
لينجح بعد ذلك يف إقناعه بإصدار مرسوم - حرره 
بيده - يقيض برفع املظالم عن الرعية، واالقتصار 
عىل ما حدده الرشع، وبصفته قايض القضاة أمر 
عمال الدولة بتنفيــذه، إال أنَّ األمراء االقطاعيني 

وبطانة السوء حالوا دون ذلك.

لم ييأس العالمة الشوكاني حينها؛ بل سارع 
يف كتابة رســالة »الدواء العاجــل يف دفع العدو 
الصائل«، شــّخص فيها األدواء املاثلة، ووضع 
الحلــول الناجعة الصالحة لــكل زمان ومكان، 
وأكد أنَّ مصدر الخلل هو عــدول أويل األمر عن 
القيام بوظائفهم األساسية من حفظ رشع الله، 
وإقامته بني الناس، واستغالل مناصبهم اإلدارية 
يف خدمة أغراضهم الشخصية، وتحسني وضعيتهم 
املالية، وأضاف: »فإن األمور الرشعية والفرائض 
الدينية هي التي رّشع الله نصب األئمة والسالطني 
والقضاة إلقامتها، ولم يرّشع نَْصَب هؤالء لجمع 
املال من غري وجهه، ومصادرة الرعايا يف أموالهم 

بإضفاء ما أوجبه الله عليهم«.     
كما أنّه قام بتقسيم امُلجتمع اليمني إىل ثالثة 
أقســام: رعايا يأتمرون بأمر الدولــة، ورعايا 
خارجون عن سلطان الدولة، وسكان امُلدن، وبنّي 
أنَّ مسؤولية األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 
كل والية انحرصت يف ثالثة مســؤولني: »عامل، 
وكاتب، وقاض«. شــن هجومه عــىل ثالثتهم، 
فالعامل - حد وصفه - ال عمل له إال اســتخراج 
األموال من أيدي الرعية بالحق والباطل، والكاتب 
رشيكه يف كل يشء، وليس لــه من أمر إال جمع 
ديــوان يكتب فيه املظالم التــي يأخذها العامل 
من الرعايا، أما القــايض فقد اتهمه بأنَّه جاهل 
بالرشع، وبأحــكام القضاء، وال يدفع الظلم عن 
الرعية، وال يأخذ بيد الظالم، وأنَّ جل همه جمع 
األموال من الخصوم، والدفاع عن منصبه ببعضها.

اشتهر »املنصور« عيل بإيكال أموره إىل وزرائه، 
حتى اضطربت أحوال دولته، وكاد زمامها أْن يفلت 
من تحت يديه، خاصة عندما توىل الوزارة حسن 
الُعلفى، الذي استبد وتحكم يف كل يشء، واستخف 
باألمراء، وقــرص يف أرزاق األجنــاد، وأعطيات 

املشايخ، األمر الذي شجع القبائل الشمالية عىل 
التمرد، فكثرت حوادث القتل والنهب، وُحورصت 
صنعاء أكثر من مرة، ومات كثري من ســكانها 
جوًعا، وأنهك من تبقى يف انتظار املجهول، وكان 
العالمة الشــوكاني قد قدم نصيحته الصادقة 
لإلمام بعزل الوزير املذكور، وعر عن ذلك شعًرا، 

جاء فيه: 
تــدارك أمــري املؤمنني الــذي بقى

فعمــا قريــب ليس يغنــي التندم
وكل مصاريــف الريــة قطعــت

ومــن قبله كانــت إليهم تســلم
رعاياكم ماتوا مــن الجوع جهرة

ومات رجــاٌل فضلهم ليــس يُكتم      
تحققت نبوءة العالمة الشوكاني، وثار األمري 
أحمد عــىل ذلك الوضع »26 رجــب 1223هـ«، 
قبض عىل الوزير الُعلفي، وزج به يف السجن؛ األمر 
الذي أغضب والده، فأرســل »ويل العهد« جماعة 
من عساكره، أحاطوا باملقام، ودارت مناوشات 
محدودة، تدخل املصلحــون برعة إلخمادها. 
كان العالمة الشــوكاني واحٌد منهم، وّظف ثقله 
السيايس بمساندة األمري يف انقالبه األبيض، وكانت 
نتيجة مساعيه أْن ُسلمت السلطة إىل األخري، عىل 

أْن يحكم باسم أبيه.
بعد وفاة »املنصور« عيل »15 رمضان 1224هـ 
/ 25 أكتوبر 1809م«، آلت األمور بسالسة لولده 
األمري أحمــد ذي الـ »55« عاًمــا، تلقب األخري 
ـُـــتوكل«، وهو أحد أبــرز تالميذ العالمة  بـ »امل
الشوكاني، أعاد للدولة جزًءا من هيبتها، وتخلص 
من بطانة والده، وأظهر الحزم وبعد النظر، وعفا 

عن كثري من امُلتمردين.
توجهت قبائل »بكيل« - يف العام التايل - صوب 
املناطق الوســطى، وعاثت فيهــا كالعادة نهبًا 
ـُـتوكل« أحمد كوالده عنهم  وخرابًا، لم يغض »امل
الطرف؛ بل توجه عىل رأس حملة عسكرية كرى 
ملطاردتهم، طهر عدًدا من الحصون من قبضتهم، 
وتنقل - وعىل مدى ثمانية أشهر - من منطقة إىل 
أخرى، قى شهرين منها يف مدينة تعز، وبصحبته 
العالمة الشوكاني الذي أشاد به لترصفه ذاك كثريًا. 
أعجب العالمة الشــوكاني بمدينــة تعز أيما 
إعجاب، ومدحها بقصيدة شــعرية شــاعرية، 

نقتطف منها:
أمــا تــرى تعــز يف الليــل غــدا

يرتقــص الجــو بها مــن الطرب
بهــا املؤاتــي  القــات  كأنمــا 

قضبــاُن ياقــوت وأقــراُط ذهب
وماؤهــا يحكــي الهــواء رقــة

كما حكى ذوب اللجــني يف الصبب
كانت دولة »آل ســعود« األوىل حينها يف قمة 
عنفوانهــا، قامت األخرية بعــد »61« عاًما من 
تأسيسها ِبعّدة عمليات توسعية، شملت ُمعظم 
مناطق الجزيرة العربيــة، وتهامة، ووصلت يف 
إحداها إىل مشارف صنعاء، وهددت دولة اإلمامة 
بالزوال، اضطر حينها »امُلتوكل« أحمد أن يهادنهم، 
خاصة بعد أْن عاودوا إرسال رسلهم ومكاتيبهم 
إىل صنعاء، وقد توىل العالمة الشوكاني - سابًقا 

والحًقا - ُمهمة التفاوض، والرد عليهم.
»املهدي« عبد الله بن »امُلتوكل« أحمد، هو آخر 
األئمة »القاســميني« األقوياء، توىل اإلمامة يوم 
الخميس »18 شــوال 1231هـ / 13 ســبتمر 
1815م«، يف ُمخالفٍة رصيحة لوصية والده املتويف، 
الذي كان قد أوىص ألخيه القاســم، األصغر منه 
بثالث سنوات، وقف العالمة  الشوكاني إىل جانبه، 
وامتدحــه بالقول: »كان راجــح العقل، رشيف 

االخالق، محمود الخصال«.
تبقى امُلحاوالت الَفردية يف تغيري َمسار التاريخ 
عن ســياقه امَلعهود َخالدة بخلود أبطالها، وما 
العالمة الشوكاني إال واحٌد من هؤالء امُلحاولني، 
دخلت »الدولة القاســمية« بوفاته »27 جمادي 
اآلخر 1250هـ / أكتوبــر 1834م« - عن »76« 
عاًما، ووفاة »املهدي« عبدالله يف العام التايل مرحلة 
املوت الريري؛ بل وعجزت عــن حكم صنعاء 

نفسها.
عادت »اإلمامة الّزيِديّــة« بعد ذلك إىل وضعها 
امُلعتاد، امليلء بالخالفــات األرسية، والرصاعات 
املناطقية، يتلقفها تارة أدعيــاء العلم والرشع 
والدين، وتارة أمراء طامحون من األرس »العلوية« 
امُلتنافســة، وحني توىل اإلمامة الفقيه امُلتعصب، 
و»الجارودي« امُلتطرف، »النــارص« عبدالله بن 
الحســن، حارب العلماء امُلجددين، وزج بهم يف 
الســجون، وحاول - ومعه حشد كبري من غالة 
»الّزيِديّة« - إخراج رفاة العالمة الشــوكاني من 
القر لحرقها؛ كونه بنظرهم املتهم األول والرئيس 
بحرف اإلمامة عن مسارها العنرصي، وتعد تلك 
الحقبة بشهادة كثري من امُلؤرخني مرحلة ودولة 

العالمة الشوكاني.

بالل الطيب

شهدت »اإلمامة الّزيِدّية« بعد وفاة »املنصور« الحســني بن »املُتوكل« القاسم تغريًا نوعًيا يف 

َمسارها السيايس، اســتقرت وراثة يف ذرية األخري، فعمل األخريون عىل نبذ التعصب املذهبي، 

والتقرب من علماء السنة املُجددين، ليس حًبا فيهم؛ وإنما حفاًظا عىل عروشهم، ُمستفيدين 

من عدم إجازة هؤالء للخروج عىل الحكام.

لماذا أراد اإلماميون حرق رفاته؟!

الـشـوكانـي وصــرخــة الــحــوثــي!!الـشـوكانـي وصــرخــة الــحــوثــي!!
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وزارة الصحة ومنظمة الصحة 
العالمية تسيران قافلة طبية 

ألربع محافظات  
سريت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية يف 
العاصمة املؤقتة عدن، أمس األربعاء، شحنة طبية 
لعدد من املستشفيات يف أربع محافظات بتمويل 

من البنكني اإلسالمي والدويل.
وتشمل الشــحنة اثني عرش طنا من األدوية 
املتنوعة واملستلزمات الطبية واألدوات الجراحية 
ســتوزع عىل مستشــفيات عدة يف محافظات 

حرضموت وشبوة ومأرب وأبني.

وجه محافظ البنك املركــزي اليمني أحمد غالب 
املعبقي، بتشــكيل لجنة لتقييم وضــع فرع البنك 

بمديرية املخا محافظة تعز تمهيداً إلعادة افتتاحه.
جاء ذلك خالل لقائه، الثالثاء، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، مدير عام مديرية املخا باسم الزريقي، ملناقشة 
أوضاع فرع البنك املركزي باملديرية ورضورة إجراء 
بعض اإلصالحات والرتميمات لتأهيله الستئناف العمل 
املرصيف وذلك إطار اإلصالحات املالية واالقتصادية التي 

تتبناها إدارة البنك عر األطر الرسمية.

افتتح نائب وزير الرتبية الدكتور عيل العباب 
ومعه املمثل املقيم ملنظمة اليونيســيف باليمن 
فيلب دواميل، أمس األربعاء، مدرستني أساسيتني 
يف مخيم السويداء للنازحني شمال مدينة مأرب.

وأشــاد الدكتــور العباب خــالل االفتتاح، 
بمساهمة منظمة اليونيســيف يف دعم قطاع 
التعليم يف هذه املرحلة االستثنائية وتوفري فصول 
دراسية مؤقتة يف مخيمات وتجمعات النازحني 

ليتمكن الطالب من مواصلة تعليمهم. 
وتتكــون املدرســة األوىل مــن 10 فصول 
وتســتوعب )600( طالب وطالبة، فيما تتكون 

املدرســة الثانية من 6 فصول وتستوعب أكثر 
من 300 طالب وطالبة مــن النازحني يف مخيم 

السويداء  بتمويل من منظمة اليونيسيف. 
بدوره، عر ممثل منظمة اليونيســيف، 
عن ســعادته الفتتاح  املدرســتني كحلول 
مؤقتة تمكن األطفال النازحني من مواصلة 
تعليمهم يف مخيماتهم.. مشرياً إىل أن املنظمة 
تسلمت، أمس األربعاء، من السلطة املحلية 
مواقع لتشــييد مدارس بديلة تضم )45( 
فصال دراسيا مؤقتا مع ملحقاتها للنازحني 

يف مخيم السميا بمديرية الوادي.

أقرت مليشيا الحوثي االيرانية رفع 
أسعار الوقود بالسوق املحلية بشكل 
رسمي يف مناطق سيطرتها ابتداًء من 

اليوم الخميس 10 فراير 2022م.
ونرشت رشكة النفــط الخاضعة 
لسيطرة مليشيا الحوثي يف صنعاء، 
مســاء امس بياناً تضمن التسعرية 
الجديدة، حيث رفعت سعر الجالون 

البنزين 20 لرتاً إىل 9900 ريال.
ووفقاً لناشــطني، محليني  كان 
السعر الرســمي لـ الجالون 20 لرتاً 

من مادة البنزيــن 8500 ريال قبيل 
األزمة املفتعلة بشــكل متكرر من 
قبل الحوثيني، معترين ارصار رشكة 
النفط التابعة للمليشيا نرش كشوفات 
عن محطات معينة لتزويد املواطنني 
بالوقود ارصارا من قيادات الحوثيني 
عىل اســتثمار األزمة واســتغاللهم 
بهدف رفع اســعار الوقود وانتعاش 
كبري للسوق الســوداء التي يديرها 
قيادات حوثية لنحقيــق الثراء عىل 

حساب املواطن.

مليشيا الحوثي تقر جرعة سعرية جديدة 
في الوقود بمناطق سيطرتها

نفذ نازحو مخيم السويداء بمحافظة مأرب، 
منتصف األســبوع الجاري، وقفــة احتجاجية 
للتنديد بالجرائم الوحشية واملتواصلة التي ترتكبها 
مليشيات الحوثي اإلرهابية بحق النازحني واملدنيني 

بمأرب.
وعر النازحون يف الوقفة، عن أســفهم من 
تقاعس األمم املتحدة ومبعوثها الخاص إىل اليمن 
وكافة املنظمات والهيئات األممية والدولية املعنية 
بالدفاع عن حقوق اإلنسان يف توفري الحماية الالزمة 
للنازحني واملدنيني يف محافظة مأرب والضغط عىل 
مليشيات الحوثي اإلرهابية لوقف جرائمها املروعة 

بحقهم، وردع املليشيات والتحرك ملحاسبتها.
وأكد نازحو مخيم الســويداء، أن مليشيات 
إيران اإلرهابية ماتزال مستمرة يف ارتكاب جرائمها 
الوحشــية بحق النازحني واملدنيني يف محافظة 
مأرب، وتواصل استهداف األحياء السكنية املكتظة 
بالسكان ومخيمات وتجمعات النازحني بالصواريخ 
البالستية والقذائف املدفعية والطائرات املفخخة يف 
انتهاك صارخ لكل القوانني واملواثيق الدولية التي 
توفر الحماية للمدنيني وتجرم استهدافهم أوقات 

الرصاعات والحرب.

واعتروا أن صمت املجتمــع الدويل تجاه ما 
تعرض له نازحو ومدنيو مأرب من إرهاب ممنهج 
مارسته املليشيات الحوثية بحقهم خالل السنوات 
املاضية هو من شجع املليشيات عىل التمادي يف 
إجرامهــا وارتكاب املزيد مــن الجرائم واملجازر 
البشعة التي تصنف يف القوانني واملعاهدات الدولية 
بأنهــا جرائم إبادة جماعيــة وجرائم حرب ضد 

اإلنسانية. 

وطالب نازحو مخيم الســويداء بمحافظة 
مأرب، األمــم املتحــدة ومجلس األمــن الدويل 
واملفوضية الســامية لحقوق اإلنسان واملجتمع 
الدويل بتحمل مسؤولياتهم اإلنسانية والقانونية 
واألخالقية، تجاه نازحي ومدنيي محافظة مأرب 
ووقف ما يتعرضون له من قبل االنقالبيني الحوثيني 
من أعمال القتل والتنكيل والترشيد، والعمل عىل 
معاقبة مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم وفقا 

ألقــت األجهزة األمنيــة يف محافظة املهرة، 
القبض عىل متهــم برتويج ممنوعات يف مدينة 
الغيضة، يدعى )أ. ع. س( ويبلغ من العمر 46 

عاما.
وأوضح نائب مدير األمن مدير البحث الجنائي 
يف املهرة العقيد الركــن أحمد عيل رعفيت، بأن 
األجهزة األمنية ضبطت يف منزل املتهم كميات من 
الحبوب والعقاقري املخدرة، وأكثر من 10 كجم 
من مادة الحشيش املخدرة )الراتنج(، ونحو 20 
لرتا من الخمور محلية الصنع جاهزة للبيع، وتم 
تحريز كافة املضبوطات وإعداد محرض ضبط 
وفتح ملف الستكمال اإلجراءات القانونية لسري 

القضية وإحالتها إىل الجهات املختصة.
وأكد العقيد رعفيت، عــىل رضورة تكاتف 
جهود الجميع يف مكافحة هذه اآلفات الدخيلة 

عىل املجتمع وما تسببه من جرائم مختلفة.

لجنة التحقيق توثق شهادات مواطنين 
تعرضوا لالنتهاكات في أبين   

وثق فريق تابع للجنة الوطنية للتحقيق، شهادات وإفادات عدد ممن تعرضوا 
لالنتهاكات يف مناطق مختلفة بمديريتي مودية ولودر بمحافظة أبني.

واطلع فريق لجنة التحقيق، عىل أهم انتهاكات حقوق اإلنسان التي 
تعرض لها املواطنون ومنها الدمار الذي طال األحياء واملنازل واملنشآت 
املدنية والتعليمية والصحية بقذائف الهاون، إضافة إىل األلغام التي 

زرعت يف فرتات مختلفة وأدت ملقتل وإصابة عدد من املواطنني.
 واستمع الفريق، إىل عدد من ضحايا القنص يف قرى مختلفة من 
املديريتني منها الحضن ومهيدان وعكــد، والتي تتعرض حتى اليوم 

لسقوط مقذوفات مختلفة من مرتفعات ثرة.
وتسلم الفريق وفحص عددا من الوثائق والصور املتعلقة بصحة 
ودقة معلومات تلك الحوادث التي أرضت بالحقوق األساسية للمواطنني 
منها الحق يف الحياة والسالمة الجسدية والسكن واألمن والعيش الكريم.

اختتام ورشة تدريبية في ترميم وزخرفة 
مباني شبام التاريخية 

اختتمت أمس األربعاء، بمدينة شبام بحرضموت، ورشة تدريبية يف ترميم 
وعمل الزخارف الديكورية )النورة( ملباني مدينة شــبام القديمة، نظمها 
الصندوق االجتماعي للتنمية فرع املكال بالرشاكة مع الهيئة العامة للمحافظة 

عىل املدن التاريخية يف شبام.
وهدفت الورشة عىل مدى 12 يوما إكساب 16 مشاركا معارف ومهارات 
وتطبيقات عملية يف تصميم الزخارف بالنورة يف جدران املباني تحت إرشاف 
مختصني وخراء يف مجال الزخارف الديكورية )النورة(، وذلك ضمن مرشوع 
إعادة تأهيل مدينة شبام يف إطار مرشوع النقد مقابل العمل لتحسني فرص 
كسب العيش لشباب املدن الحرضية باليمن الذي ينفذه الصندوق االجتماعي 

للتنمية بالرشاكة مع منظمة اليونسكو بتمويل من االتحاد األوروبي.
وأكد مدير عام الهيئة العامة للمحافظة عىل املدن التاريخية شبام حسن 
عيديد، ورئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحيل شبام خالد باجندوح، وضابط 
مشاريع الصندوق االجتماعي بمدينة شبام املهندس عبد الله السقاف، عىل 
أهمية تدريب أبناء شبام واستمرارية العمل بعد الدورة ألجل املساهمة بالحفاظ 
عىل الشكل الجمايل للزخارف بمنازل املدينة من خالل الحفاظ عليها وترميمها.   

مأرب.. افتتاح مدرستين في مخيم السويداء بتمويل من اليونيسيف

 أمن المهرة يقبض على متهم بترويج ممنوعات ويضبط مخدرات بمنزله

نازحو مخيم السويداء بمأرب ينددون بجرائم مليشيات الحوثي المستمرة بحقهم 

انتصارات الحاضر وأمنيات المستقبل
 

لم يعد األمر بحاجة إلثبات انتصارات الجيش الوطني يف مواجهاته 
ملليشــيا إيران الحوثية يف أكثر من جبهة والتي جميعها اجهضت 
املرشوع الفاريس املتكئ عىل ميلشــياته يف اليمن ولبنان وسوريا 
والعراق، والتي تعمل وفقا ملخططات فوضوية إيرانية إىل استعمار 
املنطقة ونهب ثرواتها والعمل عىل تغييب الهوية العروبية واإلسامية 
القائمة عىل العدالة والحرية والتسامح ومحاولة االستعاضة عنها 
بمنتجات فارسية متطرفة مسمومة تقتل الحارض وتغتال املستقبل 
وتحول حياة الناس إىل جبال من الذل والخضوع واالحتياج والفوىض 
لقاء بقائها متسيدة عىل من دونها وبقوانني شيطانية ما أتى الله بها 

من سلطان . 
إن انتصارات الجيش الوطني وتضحياته الغالية منذ تأسيســه 
يف العام 2015م ال ينســاها إال جاحد أو ناكــر للجميل فربغم أن 
املليشيا الحوثية شنت حربها عىل اليمنيني بمقومات دولة تمتلك من 
األسلحة الثقيلة والخفيفة واملتوسطة واملؤسسات القائمة ما يمكنها 
من السيطرة عىل الرشق األوسط وليس فقط عىل املحافظات اليمنية 
ناهيكم عن القوة البرشية التي بعــض منها من ضعاف النفوس 
انضووا تحت عباءة املليشيا اإليرانية يف قتل إخوانهم اليمنيني لسكون 
الوهم السايل يف عقولهم والرغبة يف التسيد عىل اآلخر فيما البعض 
اآلخر انقادوا جها وراء الشعارات الرباقة التي تطلقها هذه املليشيا 
والتي أضحت اليوم وبعد سبع سنوات من الجوع والترشيد والفساد 
واإلفساد شعارات مفضوحة لدى أغلب الناس الذين  نجدهم  اليوم 
مقيدين بقيود وساسل جربوت وبطش ولطش هذه املليشيا، إال أن 
استمرار خضوعهم لتلك القيود ال يعفيهم من ذنب الخضوع لهذه 
املليشيا املؤدلجة بفكر طائفي ومذهبي متطرف ومقيت ال تستقيم 
معه القيم والفضائل واألخاق  والكرامة التي تربى عليها اليمنيون 

وسادوا بها حضاريا العالم.
  انتصارات شوامخ الجيش الوطني اليوم يف حجة ومارب وتعز، 
وقبلها إنجاز تحرير بيحان وعسيان وعني وحريب عىل أيدي أبطال 
الوية العمالقة تفيض بنــا إىل أن البلد التي تفتقر إىل جيش وطني 
موحد قادر عىل حمايتها، تصبح ُعرضة ألخطار شتى ومرتعاً لإلرهاب 
واألطماع الخارجية، أو تحت رحمة مليشيا مسلحة تحّول حياة الناس 

جحيماً، سواء تقاتلت أو تحالفت معها.
كما تؤكد تلك االنتصارات، املسنودة بالتحالف العربي بقيادة اململكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، أهمية استكمال 
بناء الجيش الوطني بمؤسساته الدفاعية وبأهداف وطنية جامعة 
يُتيح صهر مكوناته التي يكون بعضها جديداً، يف بوتقة واحدة عىل 
نحو يجعله أكثر انسجاماً وتجانساً، ومن ثم أوفر قوة. كما يُزوده هذا 
االنخراط بخربة قتالية حقيقية تفيد يف اختصار الوقت الازم لتطوره 
وبلوغه املستوى الذي يؤهله ألداء دوره يف بناء الدولة اليمنية االتحادية 
والذي من شأنه أيضا الحفاظ عىل أمن واستقرار دول الجوار بعد 
االنتهاء من تحرير الوطن من املليشيا الحوثية اإليرانية وكبح مرشوعها 

الفاريس يف املنطقة.

*نائب مدير دائرة اإلمداد والتموين 

عقيد علي احمد القادري *
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خداع المصطلحات
تنسجم معاني أي لغة يف العالم مع مصطلحاتها ذلك أن 

مدلوالت األلفاظ محكمة وال توجد لفظة تعرب عن ضدها .
تلك مسّلمة يف طبيعة التعامل مع اللغات ، لكن ذلك ال يعني 
بالرضورة أن كل الناس ملتزمون بها ...إذ أن الشاغبني عىل 
الكثري من املسّلمات يتكاثرون يف أرضيات الفسوق اإلنساني 
، ولعل أول من يتبادر إىل ذهن القارئ من هذا االستثناء هم 
اإلماميون كونهم وعىل ما جرى عرفهم ملن يعرفهم متصدروا 

مشاهد الزيغ القيمي ورائدوا السطو عىل القيم اإلنسانية .
لم تسلم اللغة العربية من سطو اإلمامة عىل مصطلحاتها 
ليجعلوا من الكثري من معانيها أضــدادا ملا وضعت لها إذ 
يستخدمون مصطلح العدوان يف إشارة منهم مغايرة ملدلوله يف 
معاني اللغة فيسوقون الوهم بأن عدوانهم عىل اليمنيني دفاع 
عن اليمن ، ورسقتهم ألموال الحمرييني عما اقتصاديا يصب 
يف خانة املصلحة الوطنية ، وأن انتقاص إنســانية اليمنيني 
ملصلحة السالة وإشعال الحروب وفقا لذلك ما هو إال دفاع 
عن كرامتهم وبناء عليه فيجب أن يهب اليمنيون إىل ميادين 
القتال ملشاركة السالة رشف انتهاك املساواة ، ومن لم ينسجم 

مع هذا املسار فإن سياط " املسرية " له باملرصاد .
ولعل يف استخدام اإلماميني ملصطلح االرتزاق ما يحرف 
معناه إذ يعدون الذائد عن نفســه وحريته وكرامته مرتزقا 
بينما من يقاتل منهم يف إطار مرشوع استعادة االمرباطورية 
الفارسية واسمه مسجل يف كشوفات الحرس الثوري إنما هو 

يدافع عن اليمن ويسكب دمه نرصة للقضايا العربية !!!
إن جنايات السالة لم تسلم منها حتى مصطلحات اللغة 
، وعدوان اإلمامة شــامل لكل مجاالت الحيــاة بما يف ذلك 
الســطو عىل الجوانب اللفظية لتعكري صفو نقائها وحرف 
مسار معانيها ليرتسخ يف ذواكر اليمنيني يف قادم السنون أن 
مصطلح " أنصار الله " أضحى للرسقة قرينا، وللبغي عنوانا 
، وللسقوط صنوا ، بينما تغدو مصطلحات " العماء والخونة 
" مازمة للنباء األحرار ، ومتّسقة مع منطق اإلباء والفخار .

إن الجيش الوطني وقوات العمالقة واملقاومة الشعبية هم 
شوكة امليزان الكفيلة بتصحيح مسارات كافة مجاالت الحياة 
التي اعتدت عليها السالة بما يف ذلك الجوانب اللغوية ، وكما 
أن علماء النحو قد ضبطوا حركات الكلمات بحسب مواضعها 
يف الُجمل فإن الجيش الوطني كفيل بتصحيح مسار حياة 
اليمنيني بما يف ذلك ضبط املصطلحات لتعود الفاظها منسجمة 
مع معانيها كما تعود اليمن ِملكا لذويها التبابعة لينعم فيها 

أبناؤها بالخري والعدل والسام .

   تصوير:    أسامة فـراج 

الهند تمنح الباحث اليمني نبيل الباهلي 
براءة اختراع لتطوير عقار طبي 

حصل الباحث اليمني الدكتور نبيل عبدالله الباهيل، عىل براءة 
 )IPINDIAI( اخرتاع من املكتب املركزي لراءات االخرتاع يف الهند
لتطويره عقار طبي مركب لرش موضعي لتشكيل غشاء ملشتقات 

إيميدازول مثل كلوتريمازون، كيتوكونازول وفوريكونازول. 
وأكد الدكتور الباهيل، أن املكتب املركزي لراءات االخرتاع يف الهند 
سجل براءة االخرتاع بشكل رســمي.. موضحاً بأن مميزات هذه 
التقنية التغلب عىل عيوب نظام توصيل األدوية التقليدي مثل املواد 

شبه الصلبة كالكريمات واملراهم.
وأشار إىل أن التقنية، لديها الكثري من املميزات وهي عبارة عن 
)غشاء رقيق شــفاف غري الصق يمكن أن يزيد من وقت التالمس 
ونفاذية الدواء، مما يؤدي إىل إطالق الدواء باستمرار، ويمكن أن يمنع 
التبلور بحيث يتوفر املزيد من األدوية لتوفري تأثريات عالجية مقارنة 

باألدوية األخرى كاملستحرضات املوضعية التقليدية(.
وأكد الباحث اليمني، أن هناك رشكتني منتجة بدأت بالتواصل 
 Amit B Patil معه ومن خالل مرشفه يف رسالة الدكتوراه الدكتور
لطلب عينات من الصيغ التي تم تطويرها ونرشها يف مكتب براءات 

االخرتاع الهندي.

أحـد شوامخ اجليش الوطين فـي جبهة أحـد شوامخ اجليش الوطين فـي جبهة 
حرض وهو يرقب بعني املنظار وعني حرض وهو يرقب بعني املنظار وعني 

الشجاعة بقايا فلول مرتزقة إيران الشجاعة بقايا فلول مرتزقة إيران 
الفارين إىل الشتات جيرون أذيال الفارين إىل الشتات جيرون أذيال 

اهلزمية واخلزي األبدي.اهلزمية واخلزي األبدي.


