
التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.

العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.
احتــرام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمســك 
بمبدأ الحياد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار السالم 

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية
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صـفحـة
عـبد ربــه منـصور هــادي

رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس
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الدعوات للسالم مع مليشيا إرهابية متنحها فرصة ملزيد من القتل والدمار
ــس  ــرارات مجل ــاً لق ــنعمل وفق س
وســنلتزم  الصلــة  ذات  األمــن 
بالمرجعيــات الثــاث وننطلــق منهــا 
للمضــي نحــو تحقيــق الســام 
ــعب  ــتحقه الش ــذي يس ــادل ال الع

اليمنــي.

وجه فخامــة الرئيس عبدربــه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املســلحة، الحكومة، باالهتمام باملؤسســة 
العسكرية ومنتســبيها من خال توفري كل 
املتطلبات واالحتياجات التي يحتاجها حماة 
الوطن نظري مــا يقدمونــه ويجرتحونه يف 

محراب الوطن. 
وأكد فخامته خال اتصاله، مطلع األسبوع 
الجاري، بوزير الدفاع ورئيس هيئة شاألركان 
العامة واملفتش العام عىل توجيهه للحكومة 

بإيــاء العنايــة الخاصة بملف الشــهداء 
والجرحى وتوفري كل االلتزامات واالحتياجات 
ملن قدموا دماءهــم الزكية رخيصة من أجل 
الوطن والعمل عــىل توفري الخدمات الطبية 
العاجية واالحتياجات امللحة لهم من خال 
انتظام دفع املستحقات والحوافز واملعاشات 
بصورة دائمة ومتوالية لتخفيف العبء عن 

حماة الوطن.
وشــدد فخامة الرئيس، عــىل أهمية إياء 
الضبــط والربط العســكري أولوية قصوى 

باعتبارهما األساس وحجر الزاوية يف عملية 
البناء العسكري وتعزيز القدرات القتالية، كما 
شدد عىل أهمية عقد مثل هذا اللقاءات بصورة 
منتظمة للوقوف عىل جوانب اإلنجاز والقصور 
وتصحيح مكامن الخلل أينما وجد.. الفتا إىل 
مجمل التطورات التي تشــهدها البلد ومنها 

الجوانب العسكرية والتطورات امليدانية.
وأكد فخامة الرئيس، عىل مكانة املؤسسة 
العســكرية ودورها الكبري الذي يضع شعبنا 
آماله وتطلعاته عليها باعتبارها صمام أمان 

الوطن والسد املنيع أمام تربصات قوى التمرد 
واالنقاب الحوثية اإليرانية وأدواتهم التخريبية 
واإلرهابية جنبا إىل جنب مع مختلف رشائح 
شعبنا األبي من رجال قبائل وشيوخ وشباب 
من مقاومة باسلة كرديف صلب وسند لحماة 
الوطن يف معركته لانتصار لثوابته الوطنية يف 

ظل يمن اتحادي آمن وعادل ومستقر.
وحمل رئيس الجمهوريــة، القيادات نقل 
تحياته إىل كل الجنــود املجهولني يف خطوط 

التماس وكل ثغرة من أرض الوطن.

أشــاد فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، 
بمواقف األشــقاء يف دول مجلس 
التعاون الخليجي املســاندة لليمن 
بمختلف الظروف ويف ظل األوضاع 
الصعبة الراهنة التي تعيشها الباد 
جّراء اســتمرار االنقاب والحرب 
التي أشعلها االنقابيون الحوثيون 
الذين يواصلون إهدار فرص السام 
الواحدة تلو األخرى بل واســتمرار 
التصعيــد للمليشــيات الحوثية 
االرهابية املدعومة من إيران التي 
تحــاول فرض التجربــة اإليرانية 
عىل الشــعب اليمني بالقوة وهي 
مرفوضة من كافة أبناء الشــعب 
اليمني وهي تجربة فاشلة جعلت 
من إيران منبــوذة من جميع دول 

العالم.. مثمناً حرص األشقاء عىل 
تحقيق االستقرار بمختلف قطاعات 
ومجاالت الحياة وانعكاس آثار ذلك 
بشكل ملموس عىل حياة اليمنيني.

جاء ذلك خال استقباله، االثنني 
املايض، أمني عام مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية الدكتور نايف 

الحجرف.
ونقل أمني عام مجلس التعاون 
الخليجي لفخامة رئيس الجمهورية 
تحيات إخوانه قــادة دول املجلس 
الذين أكدوا عىل دعم الرشعية ممثلة 
بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور هادي والوقوف مع الشعب 
اليمني يف أمنه واستقراره ووحدته. 
وجرى خال اللقاء، تأكيد املوقف 
الثابت عىل موقف مجلس التعاون 

الخليجــي الداعم إلنهــاء الحرب 
وإنهاء انقاب مليشــيا الحوثية 
اإلرهابية وفقاً للمرجعيات الثاث 
املتمثلة يف املبادرة الخليجية وآليتها 
الحوار  ومخرجــات  التنفيذيــة 
الوطني الشــامل وقــرار مجلس 
األمــن 2216، والجهــود الرامية 
الســتكمال تنفيذ اتفاق الرياض  
بهدف تعزيز وحــدة الصف لكافة 
القوى الوطنية يف املعركة املصريية 
مع املليشــيات الحوثية املدعومة 
مــن إيــران، ومواصلــة الجهود 
الوطنية املخلصة لكافة أبناء اليمن 
الرشفاء وبمساندة ودعم كبريين 
من األشقاء واألصدقاء لبناء دولة 
املؤسســات الحديثة القائمة عىل 

العدالة واملساواة  أسس 

شــدد رئيس مجلس 
الدكتور معني  الــوزراء 
عبدامللــك، عــىل أهمية 
ورفع  العاليــة  اليقظة 
الجاهزية األمنية وتعزيز 
جهــود مواجهــة قوى 
اإلرهــاب والظــام، و 
تكامــل عمــل األجهزة 
األمنية واالســتخباراتية 
مع الرفــض االجتماعي 
للحــركات  والشــعبي 
اإلرهابية بطريقة تصب 
يف مســار تجفيف منابع 

اإلرهــاب والقضاء عىل 
عنارصه الضالة.. مشريا 
إىل التخــادم الواضــح 
بــني مليشــيا الحوثي 
والتنظيمــات اإلرهابية 
لزعزعة األمن واالستقرار 

يف املحافظات املحررة.
جاء ذلك خال إجرائه، 
اتصاال  األربعــاء،  أمس 
هاتفيــا، بمحافظ أبني 
اللــواء أبوبكر حســني، 
لاطاع عىل مســتجدات 
األوضــاع يف املحافظــة 

والجهود املبذولة لتثبيت 
واالســتقرار  األمــن 
اإلرهــاب،  ومكافحــة 
إضافة اىل متابعة االفراج 
عن موظفــني من فريق 
األمن والســامة بمكتب 
والحفاظ  املتحدة،  األمم 

عىل سامتهم.
ووجه رئيــس الوزراء 
خال االتصال، بمضاعفة 
وتنســيق الجهــود بني 

األجهزة األمنية 
والعســكرية 

أكد وزيــر الداخلية اللواء 
الركن إبراهيــم حيدان، أن 
اختطــاف طبيبــني تابعني 
ملنظمة أطباء با حدود تمثل 
عملية إرهابية وأن األجهزة 
األمنية مســتمرة يف البحث 
لتحريرهمــا وإلقاء القبض 
عىل الخاطفــني وتقديمهم 

للعدالة. 
جاء ذلك خال استقباله، 
الثاثاء، وفدا مــن منظمة 
أطبــاء با حدود برئاســة 

مارسيا كاري. 
وأشار الوزير إىل أن العاملني 

محل  باملنظمــة 
ترحيب واحرتام.. 

ثمن جهود منظمة الهجرة الدولية في بالدنا 

وزير الداخلية: اختطاف أطباء "بال 
حدود" عملية إرهابية

 خالل لقائها قيادة المنطقة العسكرية السابعة
اللجنة الربملانية تؤكد رضورة تسخري اإلمكانات وتوفري مجيع احتياجات املقاتلني املرابطني يف امليدان

قال مقرر اللجنة الوزارية العسكرية 
العقيد ركن أبوبكر العمري: "إن اللجنة 
تواصل زيارتهــا التفقدية للوحدات 
واملؤسسات اللوجســتية العسكرية 
برئاســة اللواء الركن عــي محمد 
منصور الفضي نائــب رئيس هيئة 
االسناد اللوجستي تنفيذا لتوجيهات 

فخامة رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة وتعليمات وزير الدفاع 
ورئيس هيئــة األركان العامة بهدف 
االطاع عــىل أوضاع تلــك الوحدات 
واملؤسسات العسكرية وتفعيل العمل 
يف جميع أفرع اللوجســتي والقواعد 
اإلدارية والشعب اللوجستية العسكرية 

وربطها مع هيئات ودوائر وزارة الدفاع 
ورئاسة هيئة األركان العامة بما يحقق 
االلتزام باللوائــح واألنظمة والعمل 
بموجب الدورة املســتندية والنظام 
اإلداري الثابــت ملا يصــب يف تطوير 

العمل وتعزيز الشفافية يف 
األداء يف مختلف الوحدات 

:" مقرر اللجنة الوزارية العسكرية لـ 26سبتمبر: لـ "

أنجزنا عددا من املهام وهدفنا تقديم خدمة نوعية ملنتسبي القوات املسلحة 

عربت اللجنة الربملانية، عن تقديرها 
العايل للتضحيات التي يسجلها قادة 
وأبطال الجيش مســنودين برجال 
املقاومة الشعبية، والبطوالت الخالدة 
التي يسطرونها يف سبيل الدفاع عن 
الدين والوطن والثورة والجمهورية.. 
مؤكدة الوقوف إىل جانب الجيش يف 
هذه املعركة الخالدة ورضورة توفري 
جميع احتياجات املقاتلني وتسخري 

اإلمكانات الكافية لخدمة املرابطني 
يف امليدان.

جــاء ذلك أثنــاء لقائهــا، أمس 
األربعاء، قيادة املنطقة العســكرية 
الســابعة، للوقــوف عــىل أوضاع 
املقاتلني وسري العمليات العسكرية 
والبطوالت التي يسطرها األبطال ضد 

املليشيات الحوثية املتمردة 
ومرشوعها اإليراني.

أجرى اتصاالت هاتفية بوزير الدفاع ورئيس هيئة األركان والمفتش العام

رئيس اجلمهورية يوجه احلكومة االهتامم باملؤسسة العسكرية ومنتسبيها وانتظام رصف الرواتب بصورة دائمة 
املؤسسة العسكرية صامم أمان الوطن والسد املنيع أمام تربصات قوى التمرد واالنقالب احلوثية اإليرانية
شعبنا يراهن على حماة الوطن لالنتصار لثوابته الوطنية في ظل يمن اتحادي آمن وعادل ومستقر
الضبط والربط العسكري أولوية قصوى باعتبارهما أساس عملية البناء وتعزيز القدرات القتالية

حلقة مفرغة
يف الحلقــة املفرغة للدعــوات األممية 
للحوار، ســتظل القضيــة اليمنية تدور 
بال جدوى، ذلك أن الدعوات السابقة بما 
اســتهلكته من وقت وجهد تحمل عبئهما 
اليمنيون دما مهدورا وجوعا مدقعا، شكلت 
لدى كل اليمنيني مقدمات لنتيجة واحدة 
هي الفشل وليس سواه، باإلضافة إىل أنها 
لم تشكل بمجملها سوى فرصة ومرسحا 
زمنيا يتحرك من خاللها قادة املليشيا نحو 
تحقيق أهداف تعبوية من خالل التحشيد 
للمغرر بهم، والدفع بهم يف اللحظة التي 
يريدون إىل مــرسح عمليات املواجهة مع 
الجيش الوطني واملقاومة ورجال القبائل، 
وبالذات يف جبهات مارب التي يســعى 
الحوثيون بكل جهدهم للحصول ولو عىل 
موطئ قدم مهما كان حجم الخســائر يف 

عددهم وعتادهم.
رغم فشــل كل الدعوات التي تطلقها 
األمــم املتحدة لتحقيق الســالم يف اليمن 
وخالل سبع سنوات عجاف من نشاطها 
يف مضمار السالم يف اليمن؛ لم تقتنع بأنه 
صار مستحيال مع جماعة ال تملك قرارها 
وجماعة ال تملك حتى نفسها مسرية بأوامر 
من أسيادها يف طهران والضاحية الجنوبية 
يف لبنان، جماعة تؤمــر فتطيع، وهو ما 
تدركه األمم املتحدة منــذ البدايات األوىل 

للحرب..
إذا ما جدوى ما تقوم به املنظمة األممية 
وهي تعلم النتيجة مســبقا، وتعلم أن كل 
دعوة لن يكتب لها النجاح ليســت سوى 
مزيد من إطالة للحرب، ومزيد من القتل 
والتنكيــل والنهب واالنتهــاك للحقوق 
والحريات تمارســه املليشيا صباح مساء 
بحق الشعب الذي ينتظر الخالص عىل أحر 
من الجمر، وما دام األمر كذلك أليس حري 
باألمم املتحدة أن تتخذ قرارا يحقق لشعبنا 
أمنا حقيقيا وسالما دائما من خالل تفعيل 
البند السابع وإرغام املليشيا عىل الخضوع 
إلرادة السالم التي يتغياها الشعب وليس 
املليشيا وأسيادها يف طهران الذين يسعون 
من خاللهــا كأداة لتحقيــق مطامعهم 
التوســعية يف اليمن واملنطقة، والذي إن 
تحقق ستكون املنظمة األممية ومن ورائها 
الدول دائمة العضوية املسؤولة األوىل عن 
عدم استقرار املنطقة ودخولها يف حروب 
دائمة تهدد املصالح الحيوية للعالم بأرسه..
الخالص من هذه األدوات التوســعية 
إليران عرب دعم الحكومة الرشعية وجيشها 
الوطني هو الحل األمثل والوحيد وال حل 

غري ذلك.
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 .. ويشيد بمواقف دول اخلليج العريب املساندة لبالدنا بمختلف الظروف

شدد على أهمية اليقظة ورفع الجاهزية وتعزيز جهود مكافحة اإلرهاب

وزير اخلارجية: مليشيا احلوثي مستمرة يف عدواهنا االرهايب عىل مأرب رئيس الوزراء يوجه بمضاعفة وتنسيق اجلهود بني األجهزة األمنية والعسكرية للقضاء عىل العنارص اإلرهابية 

قال وزير الخارجية وشؤون املغرتبني الدكتور 
أحمد عوض بن مبارك: "إنــه يف الوقت الذي 
تتكاتف فيه جهود املجتمع الدويل إلحال السام 

يف اليمن، ما زالت املليشــيات الحوثية ماضية 
يف عدوانها وتصعيدها العسكري".. 
مشرياَ إىل قيام هذه املليشيات بشن 

3التفاصيل 
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قضائي إعـــــــالن 

تقدم إىل محكمة حريب االبتدائية صالح عبدالله حسني املظل مدعيا أنه حصل خطأ 
يف لقبه الحكمي ويطلب تعديله لقبه إىل املظل بحيث يصبح اسمه الصحيح مع اللقب 
صالح عبدالله حسني املظل ويطلب إثبات ذلك بحكم رشعي فمن له أي اعرتاض عليه 

تقديم اعرتاضه أمام املحكمة خال مدة شهر من تاريخ نرش هذا اإلعان.

تقدم إىل محكمة مأرب االبتدائية حمود عي عباد نارص الردماني مدعيا حصول خطأ يف اسمه 
األول وأنهم ذكروا اســمه حمود والصحيح هو محمد بحيث يكون اسمه الصحيح مع اللقب 
محمد عي عباد نارص الردماني ويطلب إثبات ذلك بحكم رشعي فمن له أي اعرتاض عليه تقديم 

اعرتاضه أمام املحكمة خال مدة شهر من تاريخ نرش هذا اإلعان.

تعلن املحكمة العسكرية األوىل )سيئون( بأن عىل 
املتهم/ رائد سعيد الجعفري الحضور إىل املحكمة 
العســكرية األوىل )ســيئون( لحضور جلسات 

املحاكمة واال سيتم محاكمته غيابيا.

مأرب  محكمــة  تعلــن 
االبتدائية بأنه قد صدر حكم 
شخيص رقم 21 لسنة 42هـ 
بتاريــخ 7/5/ 2021م قىض 
منطوقه بفســخ عقد نكاح 
املدعية أفنــان محمد ناجي 
مســعد محمد مــن عصمة 
املدعى عليــه/ رضوان عبده 
أحمد محمد الحديفي، وإلزامه 
بدفع نفقة مستقبلية شهرية 
للطفلة مبلغ وقدره خمســة 
عرش ألف ريال يمني، وعليه 
فإن فرتة اســتئناف الحكم 
ستبدأ من تاريخ هذا نرش هذا 

اإلعان.

تعلن محكمة مــأرب االبتدائية بأن عىل 
املدعى عليه/ نــارص محمد عبدالله راجح  
الحضور اىل محكمة مأرب االبتدائية خال 
مدة شهر من تاريخ نرش هذا اإلعان للرد 
عىل دعوى النفقــة املرفوعة ضده من قبل 
املدعية/ فايــزة يوســف عبدالله محمد 
السامدي ما لم سيتم الســري يف إجراءات 

القضية طبقا للقانون.

تقدم إىل محكمة مأرب االبتدائية املدعي/ عمار 
عبده عىل حسن راجح بدعوى اسرتداد دباب سوزوكي 
ومبالغ مالية وغريها ضد املدعي عليه/ عي طالب 
عبدالله هصام، فعىل املدعى عليه الحضور للرد عىل 
الدعوى ما لم سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

يف مواجهته.

تعلن نيابة املنطقة العسكرية الثالثة بأنه وتنفيذا لقرار املحكمة العسكرية الثالثة 
الصادر يف جلستها املنعقدة يوم األربعاء بتاريخ 15/ رجب/ 1443هـ املوافق: 2/16/ 
2022م يف القضية الجنائية رقم 18 لسنة 2020م/ج.ج والخاصة باتهام كل من/ -1 
حاشد درهم األحمر -2 يحيى صيفان كباس -3 طارق عي عبده الصامت -4 نادية 
شــهاب فراص أبو غانم بأن عليهم الحضور اىل املحكمة العسكرية الثالثة لحضور 
جلسة محاكمتهم طبقا إلجراءات محاكم املتهمني الفارين من وجه العدالة استنادا اىل 
نص املادة )68( من القرار الجمهوري رقم )7( لسنة 1996 بشأن اإلجراءات الجزائية 

العسكرية.

تقــدم إىل محكمة مأرب االبتدائية ناجي عــي صالح بجاش مدعيا 
أنه سقط من اسمه لقبه العبيدي ويطلب إضافته بحيث يصبح اسمه 
الصحيح مع اللقب ناجي عي صالح بجاش العبيدي ويطلب إثبات ذلك 
بحكم رشعي فمن له أي اعرتاض عليه تقديم اعرتاضه أمام املحكمة خال 

مدة شهر من تاريخ نرش هذا اإلعان.

تعلن نيابة استئناف املنطقة العسكرية الثالثة بأن عىل املتهم/ أحمد مسلم 
أحمد حمود بلحاف الحضور إىل املحكمة العسكرية خال شهر من تاريخ نرش 
هذا اإلعان ما لم سيتم محاكمته كفار من وجه العدالة وفقا لنص املادة )285( 

وما بعدها من قانون اإلجراءات الجزائية.

تقدم إىل محكمة مأرب االبتدائية املدعي/ عدنان عي أحمد الشقريي بدعوى 
اثبات ملك لألرض الكائنة يف مخطط الروضة بمساحة 16مرتا عرضا يف 40 مرتا 
طوال يحدها من الشمال السائلة ومن الجنوب خط االسفلت املؤدي من مأرب إىل 
صنعاء ومن الرشق ملك فيصل بن صالح بن فيصل ومن الغرب ملك آل زيد ضد 
املدعى عليه/ محمد عي صالح حريقدان وعىل املدعى عليه الحضور إىل املحكمة 
لجلسة األربعاء 10/10/ 1443هـ املوافق2022/5/11م للرد عىل الدعوى مالم 

سيتم اتخاذ الازم قانونيا.

تقــدم إىل محكمة مــأرب االبتدائية عبدالجليل عمــر عبدالجليل 
عبدالكريم مدعيا أنه حصل خطأ يف بطاقته الشــخصية بعدم إضافة 
لقبه الساملي إىل اسمه ويطلب إضافته بحيث يصبح اسمه الصحيح 
مع اللقب عبدالجليــل عمر عبدالجليل عبدالكريم الســاملي ويطلب 
إثبات ذلك بحكم رشعي فمن له أي اعــرتاض عليه تقديم اعرتاضه 

أمام املحكمة خال مدة شهر من تاريخ نرش هذا اإلعان.

إعـــــــالن قضائي

مؤسســـي اعالن 

يعلن مكتب الشؤون االجتماعية والعمل بمحافظة تعز بأنه ويف يوم الثاثاء املوافق 2202/3/8م 

تم عقد االجتماع التأســييس لجمعية أبناء الشجوف الخريية والذي تم فيه مناقشة وإقرار مرشوع 

النظام األســايس للجمعية وانتخاب هيئة إدارية ولجنة رقابة وتفتيش للجمعية وقد فاز بعضويتها 

كل من التالية أسماؤهم:

أوال: الفائزون بعضوية الهيئة االدارية:

االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

م/ ثقايففؤاد عبدامللك أحمد العجل7رئيسامحمود عبدالقادر أحمد الحاج1

م/ املرأة والطفلسيدة عبدالوهاب عبدالغني8األمني العامعنرت عبدالله عبده أمري2

م/ اعاميياسني سلطان عبده حمود9م/ مايلفاتن محمد سعيد عبد املويل3

م/ التعليمعبده عي أحمد بن أحمد10م/ اجتماعيعبده صالح أحمد الحاج4

م/ االنشطةعبدالجليل عي محمد عبده11م/ صحيعدنان عبدالله محمد عبده5

م/ عاقات عامةزيد عبدالوهاب أحمد عبدالكريم6

 ثانيا لجنة الرقابة والتفتيش 

االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

مقررامحمد أحمد بن أحمد محمد2رئيساًعبدالقادر حمود قاسم الحاج1

عضواأحمد عبدالوهاب عبده حمود4نائباصادق أحمد عبدالكريم الحاج3

عضواصادق عبدالله محمد عبده5

تــصــدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــســلــحــة اليــمـنـيـة

املـــديـــــر الـفــنـي : 
عــبـداملــلك الــســامــعــي

للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

سكرتيـر التحـريـر:نائب مـــدير التحرير:
عــــارف املـقــطري

عمار زعبل
أحــمـــد عــفـيـف

عـمـر أحـمـد

.. ويشيد
 بني كافة أبنائها.

وتطرق اللقــاء، إىل دعم مجلس التعاون لدول 
الخليــج العربية، للحكومة الســّيما يف الجانب 
االقتصادي من أجل املساهمة يف تحسني العملة 
املحلية وتحســني الخدمات األساسية وتخفيف 
معاناة مختلف فئات ورشائح املجتمع من أبناء 
الشعب اليمني يف عموم محافظات الجمهورية، 
تلك املعاناة التي أفرزتها حرب وجرائم وممارسات 
وانتهاكات مليشيا الحوثي اإليرانية بحق اليمنيني، 
ورضورة وضع حد ملواصلة االعتداءات الحوثية 
اآلثمة التي تســتهدف األعيان املدنية واملناطق 
اآلهلة بالسكان يف أرايض اململكة العربية السعودية 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
كما جرى يف اللقاء، مناقشــة آخر التطورات 
واملســتجدات عىل الســاحة الوطنية والجهود 
األممية والدولية لتحقيق الســام وتعزيز األمن 
واالســتقرار يف اليمن. حرض اللقاء، مدير مكتب 

رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.  

رئيس الوزراء
ملاحقة العنارص اإلرهابية من تنظيم القاعدة 
والقضاء عىل أوكارها وإفشال خططها بالتنسيق 
مع رشكاء اليمن يف مكافحة اإلرهاب.. معربا عن 
تعازيه الحارة بالشهداء الذين سقطوا يف العملية 
االجرامية األئمة التــي نفذتها عنارص انتحارية 
إرهابية واستهدفت قوات من الحزام األمني، أول 
أمس الثاثاء، يف محافظة أبني، متمنيا الشــفاء 

العاجل للجرحى.
واســتمع الدكتور معني عبدامللــك، إىل نتائج 
التحقيقــات األولية يف هذا الحــادث اإلجرامي 
واإلرهابي وما تم التوصل إليه واإلجراءات املشرتكة 
املقرر اتخاذها ملاحقة بؤر الجماعات اإلرهابية.

كما استمع رئيس الوزراء، إىل مستجدات جهود 
اإلفراج عن املوظفني األمميني واملسارات التي يتم 
التحرك من خالها بما يضمن سامة املختطفني.. 
وشــدد يف هذا الجانب عىل اتخاذ كل ما يلزم من 
أجل الترسيع يف اإلفراج عن املختطفني وضمان 

سامتهم كأولوية.
ووجه رئيس الوزراء، قيادة الســلطة املحلية، 
باتخاذ معالجات عاجلــة لعدد من القضايا ذات 
األولوية يف محافظة أبني، واملتصلة بحياة ومعيشة 
املواطنني.. مؤكدا دعم الحكومــة لكل الجهود 

املبذولة يف هذا الجانب.  
أثناء لقائه املبعوث األمريكي لدى بادنا

وزير الخارجية
هجمات عسكرية مؤخراً عىل عدد من الجبهات 

الجنوبية ملدينة مأرب واســتمرارها يف تحشيد 
األطفال والزج بهم يف جبهات القتال يف رســالة 
واضحة تعكس وحشية هذه الجماعة، وأفعالها 
اإلرهابية، وعدم جديتها يف تحقيق أي تقدم نحو 

إحال السام يف اليمن.
جاء ذلك أثناء لقائه، الثاثاء، املبعوث األمريكي 
إىل بادنــا تيم ليندر كينغ، وبحث مســتجدات 
األوضاع والجهود املبذولة للدفع بعملية السام 
وإنهاء الحرب التي تشــنها مليشيات الحوثي 

االنقابية ضد اليمنيني.
وندد وزير الخارجية خال القاء، بما تقوم به 
مليشيات الحوثي من افتعال األزمات واملتاجرة 
بالسلع األساسية التي يحتاجها املواطنون من 
وقود وغــاز الطبخ املنزيل واســتغالها لزيادة 
تحشيد املقاتلني ومنع املواطنني من الحصول عىل 
احتياجاتهم األساسية من هذه املواد عىل الرغم 
من أن الحكومة الرشعية تحرص عىل توفريها 
لكافة املحافظات وخاصة تلــك الواقعة تحت 

سيطرة املليشيات.
وأكد بــن مبارك، أن هذه املليشــيات ال تأبه 
ملصلحــة املواطنني وتســعى إىل توظيف كافة 
الوسائل لزيادة معاناتهم دون رادع من وازع أو 
ضمري، ويف ظل غياب أي وسائل ضغط حقيقية 
من قبل املجتمع الدويل تجاه جرائم هذه املليشيات 

بحق أبناء الشعب اليمني.
من جانبه، أعرب املبعوث األمريكي عن دعم 
باده للجهود التي يقوم بها مبعوث األمم املتحدة 
لليمن والرامية إلنهاء الحرب وإحال الســام، 
مجدداً دعم باده للحكومــة الرشعية ولوحدة 
واســتقرار وأمن اليمن. حرض اللقــاء القائم 
بأعمال الســفري األمريكي لدى اليمن كاثرين 

ويستي.

وزير الداخلية
منوها بالجهود اإلنسانية للمنظمة يف اليمن.

وعــرب وفد املنظمــة، عن أمنياتهــم بعودة 
الطبيبني املختطفــني يف أقرب وقت ممكن وأن 
هذه األعمال اإلرهابية لن تثني املنظمة عن تقديم 
خدماتها اإلنسانية لجميع اليمنيني دون استثناء.

ويف سياق آخر، بحث وزير الداخلية اللواء الركن 
إبراهيم حيدان، أمس األربعاء، مع فريق منظمة 
الهجرة الدولية باليمن، برئاســة مدير الربامج 
فراس بديري، دعم مصلحة الهجرة والجوازات 
والجنسية ودعم املنافذ الحدودية املقدم من وزارة 
الخارجية األمريكية عرب منظمة الهجرة والذي 

يتضمن التأشرية االلكرتونية.
وتطرق اللقاء، إىل اجــراءات تنفيذ املرشوع 
خال الفرتة من سبتمرب 2021م وحتى مارس 

2023م وكذا تحديد ضباط االتصال مع املنظمة.
وثمن وزير الداخلية، جهود منظمة الهجرة يف 
بادنا.. منوهاً إىل أن املرشوع سيسهم يف توفري 
الوقت والجهد إلنجاز األعمال املطلوبة وتسهيل 
التعامل بني مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية 
وفروعها يف الداخل ويف البعثات الدبلوماســية 
والسفارات يف الخارج، ومراكز تقديم الخدمات 
والجهات املعنية األخرى املشرتكة يف إنجاز هذه 
الخدمة مثل وزارة الخارجية والجهات األمنية 
املختلفة كما سيكافح التزييف والتزوير وسيحد 

منها ملا يخدم أمن واستقرار البلد.  

اللجنة البرلمانية
واســتمعت اللجنة الربملانية برئاسة النائب 
عبدالوهــاب معوضة، خال اللقــاء، من قائد 
املنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد 
رسام ومساعديه ورؤســاء الشعب، إىل رشح 
تفصيي حول سري العمليات القتالية يف مرسح 
العمليات ضمن نطاق املنطقة والوحدات التابعة 
لها. كما استمعت إىل إحاطات شاملة حول سري 

العمل اإلداري يف املنطقة. 
ويف السياق، أشادت اللجنة الربملانية، بالجهود 
املبذولة مــن الجهات الضبطية العســكرية.. 
مشددة عىل رضورة االلتزام بالنظام والقانون 
يف إجراءات الضبط واملحاكمة والتفتيش املستمر 
عىل أماكن ومراكز االحتجاز والبت يف القضايا بما 

يضمن عدم وقوع أي مخالفات.
جاء ذلك أثناء لقائها، االثنني املايض، بمدينة 
مأرب، مأموري الضبط القضائي العســكري، 
لاطاع عىل ســري العمل يف الجهات الضبطية 

والرشطوية.
ونوهت اللجنة الربملانية املكلفة بالنزول امليدان 
للوقوف عىل مجمل األوضاع العسكرية واألمنية 
والتنموية برئاسة النائب عبدالوهاب معوضة، 
التي تضم يف عضويتها حسني السوادي، والدكتور 
محمد العسي، والدكتور عبدامللك القصوص، وبما 
يقوم به القضاء العسكري واملحاكم والنيابات 
العسكرية من جهود يف هذه املرحلة االستثنائية 
التي تعيشــها بادنا وما تم انجــازه يف جانب 
محاكمة رموز املليشيا الحوثية اإلرهابية وامليض 
نحو استكمال إجراءات ماحقتهم ومحاكمتهم.
وشــددت عىل أهمية التعاون والتنسيق بني 
أجهزة األمن واالستخبارات والرشطة العسكرية 
مع الجهات األمنية والنيابية وأهمية قيام جميع 
األجهزة بواجباتها بما يســهم يف التصدي لكل 
املخططات اإلرهابية وكشف الخايا والعنارص 
اإلجراميــة وإحالتهم للقضــاء لينالوا الجزاء 

العادل.  

تتمات األولى..
أكد تخادمها مع التنظيمات اإلرهابية برعاية إيرانية

اإلرياين حيذر من تنفيذ مليشيا احلوثي حلمالت قمع 
وتصفية جديدة ضد املناهضني ملرشوعها اإلنقاليب

أثناء تنفيذها زيارة تقييمية لفرع مأرب

اللجنة الوزارية تشيد بجهود قيادة ومنتسبي فرع الرشطة العسكرية بمأرب 

ســخر وزير اإلعــام والثقافة 
والسياحة معمر االرياني، من املزاعم 
التي تروجها مليشيا الحوثي االرهابية 
التابعة إليران، عــن احباط مخطط 
إرهابي يف العاصمة املختطفة صنعاء.
وأوضح الوزير اإلرياني يف ترصيح 
لوكالة )سبأ(، أن األكاذيب والفربكات 
التــي تروجهــا مليشــيا الحوثي، 
محاوالت مفضوحة للتشــويش عىل 
االجماع الــدويل واإلقليمي والعربي 
بتصنيفهــا "جماعــة ارهابيــة"، 
والتغطية عىل ما ترتكبه من فضائع 
غري مســبوقة بحق املدنيني، وتربير 
قمعها املمنهج لاحتجاجات الشعبية 

املناهضة لها بمناطق سيطرتها .
وأشــار إىل أن الراي العام اليمني 

واملجتمع الدويل بات يدرك جيداً االعيب 
مليشــيا الحوثي، وحقيقة تخادمها 
مع التنظيمــات اإلرهابية "داعش، 

القاعــدة" برعايــة إيرانية ضمن 
مرشوعهم املشرتك الستهداف الدولة 
والجيش واألجهزة األمنية، ومحاوالت 
تقويض األمن واالستقرار يف املناطق 
املحــررة، واســتهداف دول الجوار، 

وتهديد املصالح الدولية .
وحــذر االريانــي، مــن توظيف 
مليشــيا الحوثــي االرهابيــة هذه 
األكاذيب والفربكات التي تروجها يف 
سياق موجة تصعيد جديدة لحمات 
قمع ومصــادرة الحقوق والحريات، 
وتصفيــة املناهضــني ملرشوعهــا 
االنقابي من السياسيني واالعاميني 
والصحفيني، وجر النساء للمعتقات 
الخاصة وممارســة العنف الجسدي 

والجنيس بحقهن.  

أشــادت اللجنة الوزارية املشكلة 
مــن وزرارة الدفاع ورئاســة هيئة 
األركان العامــة برئاســة اللــواء 
الركن خالــد األشــول رئيس هيئة 
العمليات، بالجهود املبذولة من قيادة 
الرشطــة العســكرية يف محافظة 
مــأرب ومنتســبيها، وبالنجاحات 
التي تحققها قــوات الفرع ويف كل 

املستويات.
 جاء ذلك أثناء تنفيذها، أمس األربعاء، 
زيارة تقييم ومراجعــة لفرع الرشطة 
العســكرية بمحافظة مــأرب، ضمن 
خطة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
العامة، التي دشــنتها للعام 2022م، 
وبتوجيهات من رئيــس الجمهورية، 
القائد األعىل للقوات املســلحة، املشري 

الركن عبدربه منصور هادي.
والتقــت اللجنة برئاســة رئيس 
هيئة العمليات، اللــواء الركن خالد 
األشــول، قائد الرشطة العســكرية 
بمأرب، العميد ناجي منيف، وعدداً من 
القيادات والضباط، كما اطلعت عىل 

سري العمل اإلداري والفني بالفرع.
وقّدم العميــد الركن ناجي منيف، 

رشحاً مفصاً عن طبيعة عمل ومهام 
وأدوار الرشطة العسكرية املنوطة، 
واإلنجازات التي حققتها خال العام 
املنرصم، وطبيعــة الجهود املبذولة 
لارتقاء بأداء الرشطة العســكرية 
خال العــام التدريبــي والعملياتي 

والقتايل الجاري2022.
وأكدت اللجنــة الوزارية الحرص 
عىل مناقشة الصعوبات واملتطلبات 

مع كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة 
األركان العامــة، ومعالجتها وفقاً 
لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة 
بفخامة رئيس الجمهورية، املتمثلة 
باإليفاء بكافــة االلتزامات وتوفري 
االحتياجات امللحة للقوات املسلحة، 
التي  التضحيــات الجســام  نظري 
تقدمها دفاعاً عن الوطن ومكتسباته 

الوطنية.

وزير الشؤون االجتماعية والعمل: 

مليشيات احلوثي تتحمل مسؤولية األزمة اإلنسانية يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا
أوضح وزير الشؤون االجتماعية والعمل الدكتور محمد 
الزعوري، بأن مليشيا الحوثي تتحمل املسؤولية الكاملة 
عن األزمة اإلنسانية يف املناطق الخاضعة لسيطرتها.. 
مطالباً برضورة التصدي بحــزم للضغوط واالبتزازات 
والعوائق التي تضعها مليشيات الحوثي أمام املنظمات 
العاملة يف املجال اإلنســاني.. مؤكداً عىل أهمية تكثيف 
الجهود وحشد املوارد ملســاعدة الفئات األكثر ضعفاً 
واملساهمة الفاعلة يف مواجهة األزمة اإلنسانية يف الباد.
وشدد الوزير الزعوري خال ورشة نظمتها الوزارة، 

االثنني املايض، بالرشاكة مع برنامــج األغذية العاملي 
ومشــاركة الصندوق االجتماعــي للتنمية ومرشوع 
األشغال العامة تحت شعار )معاً من أجل تعزيز القدرة 
عىل الصمود ضد األزمات والكوارث( بمشاركة عدد من 
الجهات ذات العاقة مــن الجانب الحكومي والوكاالت 
الدولية ومنظمات املجتمع املدنــي، عىل رضورة قيام 
املنظمات والوكاالت الدولية بنقل مكاتبها الرئيسية إىل 
العاصمة املؤقتة عدن واعتمــاد التحويات املالية عن 
طريق النبك املركزي.. مجــدداً حرص الحكومة تقديم 

الدعم واملساندة للمانحني وكافة الرشكاء الدوليني لتنفيذ 
أعمالهم اإلنسانية يف اليمن. 

وأشار وزير الشؤون االجتماعية والعمل، إىل رضورة 
زيادة مستوى التنسيق والتعاون بني الحكومة واملنظمات 
والوكاالت التي تعمل باملجال اإلنساني بما يعزز تحقيق 
الغايات املشرتكة، وزيادة عدد املستفيدين، وبما يساعد يف 
ضمان إيصال املساعدات إىل مستحقيها بدقة وشفافية.

من جانبها، أكدت مدير مكتب برنامج األغذية العاملي يف 
عدن مونتينا شيموكا، اسمرار التنسيق والرشاكة الدائمة 

مع الوزارة، واللجنة االستشارية للحماية االجتماعية 
الجهات ذات الصلة يف هذه اللجنة.

 من جانبه، أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدويل 
منصور زيد، إىل أهمية مشاريع تنمية الحماية االجتماعية 
يف تعزيز االســتقرار خصوصاً يف هذه املرحلة.. الفتاً إىل 
أهمية استمرار التنســيق والتعاون بني الجهات ذات 
العاقة، والتي من شانها خدمة املواطنني وزيادة أعداد 

املستفيدين.

الف مباىك )ابا )مهند(
باقات من الفل والياسمني نهديها للشاب الخلوق

سمير احمد علي الشرعبي

مبناسبة ارتزاقه مبولوده البكر الذي اطلق عليه 

أسم )مهند(
فالف مربوك وجعله الله قرة لعني والديه

وانبته الله نباتا حسنا

األكرث فرحا

محمود علي الحميدي

أخبار وتتمات2
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شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عي محسن صالح، عىل رضورة 
تضافر الجهود، وتوحيد الكلمة، والعمل 
عىل رص الصفــوف، ووجوب توجيه 
البندقية والكلمة نحــو العدو الحوثي 

اإليراني.
وحيا نائب الرئيس األبطال املرابطني 
يف جبهات العزة والكرامة يف محافظة 
مأرب ومختلف جبهــات الجمهورية، 
مشــيدا بما يحققونه من انتصارات 
كبرية عىل املليشيات الحوثية اإلرهابية 

اإليرانية.
جاء ذلك خال إجرائــه، الخميس، 
اتصــاالً هاتفياً بمحافــظ محافظة 
مأرب اللواء ســلطان العرادة لاطاع 

عىل املســتجدات واألوضاع املختلفة يف 
املحافظة.

واستمع نائب الرئيس، خال االتصال، 
إىل الجهود املبذولة يف تلبية احتياجات 
املواطنني والنازحــني وتفقد أحوالهم 
وأوضاعهم، مشــيدا بدور الســلطة 
املحلية يف مسرية التنمية والبناء وخدمة 

املواطنني.
وعرب نائب الرئيس، عن بالغ الشكر 
والتقديــر لألشــقاء يف تحالــف دعم 
الرشعيــة بقيــادة اململكــة العربية 
السعودية وجهودهم األخوية يف مساندة 
الرشعيــة والوقــوف إىل جانب أبطال 
الجيش واملقاومة الشــعبية، بما من 
شأنه استعادة الدولة، وإحال السام، 

وردع املخطط اإليراني الفاريس الخبيث.
وأكــد نائــب الرئيس، بــأن جرائم 
املليشــيات املتواصلــة وانتهاكاتهــا 
وقصفها للنازحني واملدنيني واستهداف 
األشــقاء، لن تثنــي شــعبنا اليمني 
بمساندة تحالف دعم الرشعية بقيادة 
اململكة العربية السعودية الشقيقة، عن 
استعادة الدولة وطي صفحة االنقاب 
املشــؤوم، وبناء الدولة االتحادية التي 

أجمع عليها اليمنيون.
من جانبه، قدم محافظ مأرب تقريراً 
موجزاً عن األوضاع يف املحافظة، مؤكداً 
عىل امليض قدماً يف االرتقاء بمســتوى 
الخدمات والتنمية وإرساء دعائم األمن 
واالستقرار واستكمال معركة التحرير.

  تقرير/ خاص
 

قال مقرر اللجنة الوزارية العســكرية العقيد 
ركن أبوبكر العمري: "إن اللجنة تواصل زيارتها 
التفقدية للوحدات واملؤسســات اللوجســتية 
العسكرية برئاسة اللواء الركن عي محمد منصور 
الفضي نائب رئيس هيئة االســناد اللوجستي 
تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيــس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املســلحة وتعليمات وزير 
الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة بهدف االطاع 
عىل أوضاع تلك الوحدات واملؤسسات العسكرية 
وتفعيل العمل يف جميع أفرع اللوجستي والقواعد 
اإلدارية والشعب اللوجستية العسكرية وربطها 
مع هيئات ودوائر وزارة الدفاع ورئاســة هيئة 
األركان العامة بما يحقق التقيد باللوائح واألنظمة 
والعمل بموجب الدورة املستندية والنظام اإلداري 
الثابت ملا يصب يف تطوير العمل والتحديث املستمر 
يف مختلف الوحدات واملؤسســات اللوجســتية 

للقوات املسلحة".
وأضاف يف ترصيح خاص لـ 26 سبتمرب "أن 
هدف اللجنة الرئيس من تلــك الزيارات اإليفاء 
بتوفري كافــة متطلبات واحتياجــات القوات 
املســلحة امللحة وإيجاد الحلــول والصعوبات 
التي تحول دون تقديم خدمات نوعية ملنتسبيها 
نظري تضحياتهم الجسيمة يف معركتهم املقدسة 
ضد مليشــيا الحوثي اإليرانية دفاعا عن الوطن 

ومكتسباته الوطنية".
وأوضح العقيد العمري، أن اللجنة نفذت عدد من 
الزيارات التفقدية لعدد من الوحدات واملؤسسات 
العسكرية يف املنطقة الرابعة وذلك بعد أن انتهت 
من زيارتها التفقدية للمنطقة العسكرية األوىل، 
مشــيدا بالجهود الكبرية التي ملســتها اللجنة 
من كافة قيادات املناطق العسكرية والوحدات 

واملؤسسات اللوجستية التابعة وتجاوزها الكثري 
من املعوقات وتكييف ما هو متاح يف خدمة أبطال 
منتسبي املؤسسة العسكرية يف مختلف ميادين 

ومواقع العزة والكرامة.
وكانت اللجنة العســكرية املشكلة بموجب 
توجيهات رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املسلحة، املشري الركن عبد ربه منصور هادي، 
وتعليمات وزير الدفاع ورئيــس هيئة األركان 
العامة، زياراتها التفقدية لعــدد من الوحدات 
واملؤسسات اللوجستية التابعة للقوات املسلحة يف 
إطار النطاق الجغرايف للمنطقة العسكرية الرابعة 
ضمن برنامج مهامها لتقييم املستوى اإلداري 
واللوجستي للمناطق العسكرية األوىل والثانية 

والرابعة.
والتقت اللجنة الوزارية املكلفة برئاسة اللواء 
الركن عي محمد منصــور الفضي نائب رئيس 
هيئة االسناد اللوجســتي، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، قائد املنطقة العســكرية الرابعة، اللواء 
الركن فضل حســن محمد وعــدداً من قيادات 
املنطقة، يف إطار نزولها امليداني، لتقييم العمل 
اإلداري واالطاع عىل أوضاع اإلسناد اللوجيستي 

يف املنطقة.
ويف اللقاء الذي حرضه رئيس أركان املنطقة، 
اللواء الركن أحمد البرص سالم، ومدير القاعدة 
اإلدارية العسكرية بعدن العميد عي محمد الكود 
أكد اللواء فضل حسن، تســهيل قيادة املنطقة 
ملهمة اللجنة مرحباً بها يف العاصمة عدن.. الفتاً إىل 

أهمية عملها يف تقيص حقائق األوضاع، ومعرفة 
الصعوبات التي تعرتض عمل املنطقة، بما فيها 
املتطلبات الخاصة، وإعادة اعتماد التموين عرب 

القاعدة اإلدارية بعدن.
 وناقشت اللجنة، مع قيادة املنطقة عدداً من 
القضايا املتصلة باإلسناد اللوجيستي للوحدات 
العسكرية واملحاور واأللوية وجبهات القتال يف 

النطاق الجغرايف للمنطقة العسكرية الرابعة.
ويف إطار نزولها إىل املنطقة العسكرية الرابعة، 
اطلعت اللجنة العسكرية، عىل مستوى الجاهزية 
الفنية واللوجســتية للوحدات بمحور الضالع 

العسكري. 
 والتقت اللجنــة، األحد املــايض، بمحافظ 
الضالع، قائد اللواء 30 مدرع، وعدد من القيادات 
العســكرية باملحور، وبحضــور قائد املنطقة 
العســكرية الرابعة، اللواء الركن فضل حسن، 
ومدير القاعدة اإلدارية، العميد الركن عي الكود. 
 وقال رئيس اللجنة نائب رئيس هيئة اإلسناد 
اللوجستي اللواء الركن عي الفضي: "إن الزيارة 
تأتي وفقاً لخطة وزارة الدفاع وهيئة رئاســة 
األركان العامــة يف معرفة الجوانــب اإلدارية 
اللوجســتية وربطها يف املناطق العسكرية".. 
مشيدا ببطوالت منتســبي املحور، يف مواجهة 

ودحر املليشيا الحوثية اإليرانية. 
وأكد أن اللجنة ستعمل عىل إعداد تقرير يتضمن 
كافة االحتياجات للعمل عىل مناقشتها بصورة 
اســتثنائية، تقديراً للتضحيات الجسيمة التي 

يقدمها األبطال يف محور الضالع. 
وناقشــت اللجنة مع القيادات العســكرية 
عدداً من القضايا املتعلقــة بالجوانب اإلدارية 
واللوجســتية الخاصة بالوحدات العســكرية 

للمحور. 
كما التقت خال الزيــارة كاً من قائد اللواء 
30 مدرع، العميد ركن هــادي العولقي، وقائد 
العمليات املشرتكة، العميد عبدالله مهدي سعيد، 
وقائد قوات الحزام األمني العميد أحمد قائد القبة، 
والعميد ركن عادل صالح الشيبة قائد اللواء ٨٣ 
مدفعية، والعميد محمــد ناجي الخرياني، قائد 
اللواء ١٩١ مشاة، والعميد فضل عبدالرب قائد 
اللواء الرابع احتياط، والعميد فضل العقلة، قائد 

فرع الرشطة العسكرية. 
ويف ســياق متصل، واصلت اللجنة الوزارية 
العســكرية، االثنني املايض، زياراتها التفقدية 
لعديد من الوحدات واملؤسســات اللوجيستية 
الواقعة يف إطــار النطاق الجغــرايف للمنطقة 

العسكرية الرابعة.
 وقامت اللجنة الوزارية، برئاسة اللواء الركن 
عي منصور الفضي، نائب رئيس هيئة اإلسناد 
اللوجيســتي، وحضــور كل من مديــر دائرة 
االستخبارات االسرتاتيجية، العميد الركن نارص 
عبدالرب، ومدير القاعــدة اإلدارية، العميد عي 
الكود، بزيارة إىل مستشــفيي عبود العسكري 
وصاح الدين العسكري التابعني لدائرة الخدمات 
الطبية، واســتمعت اللجنة من إدارة وطاقمي 

املستشفيني عىل أبرز الصعوبات التي ترافق سري 
العمل.

كما زارت اللجنة، مدرســة الشهيد جندوح 
للتمريض التابعة التابعة لدائرة الخدمات الطبية 
وإدارة الوقــود، وإدارة الغــاز التابعة للقاعدة 
اإلدارية عدن، وكذلك مقر الورشة الفنية ودائرة 

الهندسة العسكرية.
وأشــادت اللجنة الوزارية، بالجهود املبذولة، 
مؤكدة إعــداد تقريــر يتضمــن االحتياجات 
ومناقشــتها مع وزير الدفــاع ورئيس هيئة 
األركان العامــة ومعالجتها وفقــاً لتوجيهات 
القيــادة السياســية ممثلة بفخامــة رئيس 
الجمهورية، الرامية باإليفاء بكافة االلتزامات 
وتوفــري االحتياجات امللحة للقوات املســلحة 
نظري تضحياتها الجسيمة يف الدفاع عن الوطن 

ومكتسباته الوطنية.
وتضم اللجنة يف عضويتها القادة، مدير دائرة 
شئون األفراد العميد الركن الخرض مزمرب، ومدير 
دائرة اإلمداد والتموين العميــد الركن عبدالله 
السقلدي، ومساعد مدير دائرة النقل العقيد الركن 
أبوبكر العمري، ومســاعد مدير دائرة التأمني 
الطبي العقيد عبدامللك الزبريي، ورئيس شــعبة 
التخطيط بدائرة اإلمداد العقيد عبداإلله املقطري.
وكانت اللجنة قد بــارشت عملها يف املنطقة 
العسكرية األوىل، يف تقييم العمل اإلداري واالطاع 
عىل أوضاع اإلسناد اللوجيستي، والذي سيشمل 
باإلضافة إىل املنطقتــني األوىل والرابعة املنطقة 
العســكرية الثانية، وفق تعليمات وزير الدفاع 
الفريق الركن، محمد عي املقديش، ورئيس هيئة 

األركان العامة، الفريق الركن صغري بن عزيز. 
ويأتــي عمل اللجنــة ضمن خطــة تفعيل 
اإلصاحات اإلدارية التي دشنتها الوزارة يف العام 

التدريبي والقتايل واملعنوي 2022.

في اتصال بمحافظ مارب: نائب الرئيس يشدد على توحيد الجهود وتوجيه البندقية والكلمة نحو العدو الحوثي اإليراني

حيا تضحيات األبطال املرابطني يف مجيع جبهات العزة والكرامة
العرادة: سنمضي قدمًا في إرساء دعائم األمن واالستقرار واستكمال معركة التحرير

مقرر اللجنة الوزارية العسكرية لـ 26سبتمبر:

أنجزنا عددا من املهام وهدفنا تقديم خدمةنوعية ملنتسبي القوات املسلحة
االيفاء بتوفري كافة احتياجات القوات املسلحة واجياد احللول للصعوبات املاثلة

3 متابعات

  أبناء القوات المسلحة يستحقون الرعاية واالهتمام لما يقدمونه من 
تضحيات في سبيل تحرير الوطن من المليشيا االيرانية
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أكــدت الحكومة اليمنيــة، أن اســتمرار املعاناة 
اإلنسانية لليمنيني تدخل سنتها الثامنة بسبب مواصلة 
املليشيات الحوثية تصعيدها العسكري ورفضها لكافة 
مبادرات الحل السيايس، وعرقلتها لجهود السام التي 
تقودها األمم املتحدة عرب مبعوثها الخاص إىل اليمن.. 
مشرية إىل أن ما يقارب 24 مليون يمني ال يزالون يف 
حاجة ماسة للمساعدات املنقذة للحياة التي تقدمها 

األمم املتحدة وباقي الرشكاء الدوليني.
وأشــار مندوب اليمن الدائم لــدى األمم املتحدة، 
السفري عبدالله السعدي، يف بيان الجمهورية اليمنية 
أمام مجلس األمن يف الجلســة املفتوحة حول الحالة 
يف الرشق األوســط )اليمن( والتي عقدت، الثاثاء، 
إىل أهمية مؤتمــر املانحني الذي انعقد أمس األربعاء، 
برعاية السويد، وسويرسا، واألمم املتحدة لتمويل خطة 
االستجابة اإلنسانية للعام 2022.. داعياً بهذا الصدد 
كافة الدول واملنظمات الدولية املانحة للمشــاركة يف 
هذا الحدث املهم وإعان التعهدات الســخية والوفاء 
بها لتغطية فجوة التمويــل التي تؤثر عىل العمليات 

اإلنسانية .
ولفت إىل التطورات واألزمات التي يعيشها العالم 
اليــوم، والتي بدورهــا تعقد الوضــع االقتصادي 
واإلنساني يف اليمن.. مؤكدأً بهذا الصدد عىل رضورة 
أن تبقى اليمن عىل رأس قائمة أولويات املجتمع الدويل.

وجدد الســعدي ترحيب اليمن بقرار مجلس األمن 
رقم 2624 الذي تــم اعتماده يف فرباير املايض لتمديد 
نظام العقوبات يف اليمن، والذي وصف املليشــيات 

الحوثيــة بالجماعة اإلرهابية ..الفتاً 
إىل أنها هــي من اختارت لنفســها 
منذ ســنوات اإلرهاب والعنف نهجا 
وسلوكا بما يجعلها تستحق تصنيفها 
كجماعة إرهابية بالنظر إىل الجرائم 
واالنتهــاكات غري املســبوقة التي 
ترتكبها بحق اليمنيني، واستمرارها 
يف استهداف املدنيني واألعيان املدنية 
يف اليمن واململكة العربية السعودية 
ودولة اإلمــارات العربيــة املتحدة، 
وتهديد أمن وسامة السفن التجارية 

وخطوط املاحة الدولية.
وأشــار إىل أن القرار يمثل خطوة 
مهمة للحيلولــة دون وصول الدعم 
العســكري اإليراني للحوثيني إلطالة 
أمد الحرب ومفاقمة الوضع االنساني 
وتقويض الجهود السياسية لتحقيق 

السام يف اليمن.
وتطرق الســفري إىل الجهود الكبــرية التي تبذلها 
الحكومة إلعادة تطبيع األوضاع، وتنفيذ العديد من 
اإلصاحات واملشاريع التنموية.. مضيفاً أنه ال يمكن 
االنتظار حتى إحال السام لتدوير عجلة التنمية يف 

اليمن.
ودعا بهــذا الصدد املجتمع الــدويل إىل دعم جهود 
الحكومــة اقتصاديا ودعم برامج اســتعادة التعايف 
وبناء مصادر الدخل كجــزء محوري ملعالجة األزمة 

اإلنســانية بداًل عن االعتماد عىل املساعدات اإلغاثية 
فقط.. موضحاً أن اإلصاحات التي تنفذها الحكومة 
سيكون لها األثر البالغ يف تحقيق االستقرار االقتصادي 
والسيطرة عىل التضخم واستقرار سعر رصف العملة 

الوطنية وبالتايل تحسني الوضع اإلنساني.
وثمن الســعدي، جهود الدول الشقيقة والصديقة 
للتخفيف من املعاناة اإلنســانية، مجــددأً التأكيد 
عىل أن اليمن ال تزال يف حاجة ماســة لدعم الجهود 
االقتصادية للعودة إىل معــدالت التنمية التي تخلفت 

عنها منذ انقاب املليشيات الحوثية 
حيث أشارت التقارير الدولية يف العام 
2019 إىل أن اليمن قــد تخلفت ملدة 
عقدين من الزمن عن مسار التنمية، 
وســيمتد التخلف إىل أربعة عقود يف 
حال استمرت هذه املليشيات يف حربها 

وتفويت فرص السام.
وأكد أن الحكومــة اليمنية تعي 
أن إنهاء املعاناة اإلنســانية يف اليمن 
والعودة الكاملة لألمن واالســتقرار 
ومسار التنمية لن يتحقق إال بإنهاء 
األزمة التي تعيشها اليمن اليوم جراء 
انقاب مليشــيات الحوثــي، ولذلك 
تواصل الحكومــة اليمنية التزامها 
بالحل الســلمي عرب عملية السام 
التي تقودها األمم املتحدة للتوصل إىل 

السام العادل واملستدام.
وأضاف أن الحكومة قدمت تنازالت 
كبرية إلنجاح مهام املبعوثني السابقني لألمم املتحدة، 
وتواصل اليوم دعمها لجهود السيد هانس غروندبرغ 
وتســهيل مهامه لقيادة عملية الســام املبنية عىل 
مرجعيات الحل السيايس املتمثلة يف املبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشــامل، وقرارات مجلس األمــن ذات الصلة ويف 

مقدمتها القرار 2216.
واســتطرد "وبالرغم من ذلك، تستمر مليشيات 

الحوثي املدعومــة من إيــران يف تصعيدها وحربها 
وتعرقل كل تلك الجهود بما يف ذلك رفضها املستمر وإىل 
اآلن استقبال املبعوث الخاص يف صنعاء وتقف عائقا 
أمام مسار الســام واختارت خيار الحرب لتحقيق 
طموحاتها يف السعي لاستحواذ عىل السلطة وحكم 
اليمنيني أو قتلهم، وتغيري طبيعــة املجتمع اليمني 
وإدخال عادات وتقاليد وقيم ظامية ال تتناسب مع 
تطلعات الشعب اليمني يف بناء دولته املدنية الحديثة 
التي تحقق األمن واالستقرار والتنمية والعدالة وسيادة 

القانون".
وطالب السفري السعدي، من مجلس االمن ممارسة 
املزيد من الضغط عىل تلــك الجماعة اإلرهابية ومن 
خلفها النظام اإليراني املارق لوقف التصعيد العسكري، 
واالنخراط بإيجابية يف جهود األمم املتحدة للوصول إىل 

سام شامل ومستدام إلنهاء هذا الرصاع.
وأشار إىل الجهود التي تقودها األمم املتحدة ملعالجة 
وضع الناقلة صافر، ومواصلة الحكومة اليمنية دعمها 
وتيســريها لتلك الجهود لتجنب وقوع كارثة بيئية 
وإنسانية واقتصادية عىل اليمن ودول املنطقة وتهديد 
خطوط املاحــة الدولية.. مجــدداً تحذير الحكومة 
اليمنية من أساليب وتاعب املليشيات الحوثية لعرقلة 
هذه الجهود والتنصل عن تنفيــذ التزاماتها وتقديم 
الوعود الواهية لخداع املجتمع الدويل، ومشــدًدأ عىل 
رضورة مواصلة الضغط عىل تلك املليشــيات لتجنب 

هذه الكارثة الوشيكة.

مؤخرا أدركت دول العالم واملجتمع الدويل واملحيط 
العربي واإلقليمي هذا الخطر املتفاقم الذي يواجهه 
اليمنيون منذ ما يزيد عن ســبعة أعوام ونصف، 
فتوالت املواقف والقرارات الواضحة بتصنيف هذه 
املليشيا كجماعة إرهابية مهددة ألمن واستقرار 
ومصالح الباد واإلقليم والعالم حارضا ومستقبا، 
هذه املواقف والقــرارات التي بدأها مجلس األمن 
وتلته األمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية العرب، 
شــكلت دعما قويا إلرادة اليمنيني الرافضة لهذه 

املليشيا واملتصدية إلرهابها.

مسيرة اإلجرام
آالف الجرائم واالنتهاكات الجســيمة تمارسها 
مليشيا الحوثي اإلرهابية، ومن خال قراءة فاحصة 
يف أعمالها اإلجرامية يدرك املتأمل بأنها قد فاقت 
كل التنظيمات اإلرهابية يف ممارساتها التدمريية 
الشاملة وعدائها املستمر لكافة مقومات الحياة 
بما يف ذلك اإلنســان وسبل معيشــته، إىل جانب 
ذلك أصبحت الراعي األول لألنشــطة والتنظيمات 
اإلرهابية يف اليمن، فهي من أعطت فرصة جديدة 
لتنظيم القاعدة يف اليمــن برتتيب صفوفه بعد أن 
كانت نهايته وشيكة، ومولت وخططت وساعدت 
عىل تنفيذ أنشطة الدمار والتخريب يف أرجاء الباد، 

ويمكن أن نوجز جرائمها فيما يي:

ترشيد مايني اليمنيني قرسيا واالستياء   -
عىل أموالهم وممتلكاتهم.

اســتهداف املدنيني بالقصف والحصار   -
واألعمال العدائية بشكل ألجأهم إىل النزوح يف ظل 

معاناة إنسانية مستمرة.
االستياء عىل مؤسسات ومقومات الدولة بقوة 	 

الساح وتسخريها لصالح العمليات اإلرهابية.
قتل املدنيني وسجنهم وتعذيبهم وإرغامهم عىل 	 

القتال يف صفوفها وإخضاعهم لدورات طائفية 
تحث عىل العنف والكراهية واإلرهاب.

اختطاف األطفــال وتجنيدهــم وإرشاكهم يف 	 
العمليات القتالية املبرشة واالعتداء عليهم جسديا 

ونفسيا وجنسيا.
محارصة السكان املدنيني وعرقلة وصول اإلغاثة 	 

واملواد األساسية إليهم.
استهداف املنشآت املدنية واملدارس واملستشفيات 	 

واألحياء الســكنية وطواقم اإلغاثة والطواقم 
الطبية.

تعذيب وقتل أرسى الحرب ومعاملتهم بشــكل 	 
قاس وال إنساني.

اإلعدام خارج إطار القانون، وتسييس القضاء.	 
إغاق املؤسسات اإلعامية واختطاف اإلعاميني 	 

وسجنهم يف ظروف قاسية.
اســتخدام املدنيني دروعا برشية واســتخدام 	 

املنشآت املدنية ثكنات عسكرية.
القصف العمد عــىل األعيان املدنيــة واملعالم 	 

الثقافية واألثرية.
والكثري من الجرائم التي تعترب كل واحدة منها 
جريمة حــرب مكتملــة األركان أو جريمة ضد 
اإلنســانية، ما يؤكد عىل تفوق هذه املليشــيات 
باألعمال اإلرهابية عن سائر التنظيمات من خال 
ممارســتها لكافة أشــكال الجرائم واالنتهاكات 
الجســيمة املنصوص عليهــا يف القوانني الدولية 
واملحلية، فضا عن خروقاتها املستمرة ألخاقيات 
الحرب وأعرافها، بشــكل جعل منها مليشــيات 
إرهابية ال تحمل ســوى مرشوعا تدمرييا خالصا 

مهددا للجميع.

رعاية اإلرهاب
تعدى خطر مليشيات الحوثي اإلرهابية، إىل رعاية 
التنظيمات اإلرهابية األخــرى كتنظيمي القاعدة 
وداعش، حيث أكد مراقبون عىل أن تنظيم القاعدة 
يف اليمن كان عىل وشــك النهايــة بفعل الجهود 
الحكومية يف محاربة التنظيم عسكريا والقضاء عىل 
أفكاره الدخيلة املتطرفة، لتتدخل مليشيا الحوثي 
بإنقاذ املوقف من خال احتوائهم وإعادة تنظيمهم 

ومنحهم الكثري من الخدمات واالمتيازات أبرزها:
اســتقبال العنارص الفارة وتمكينهم من إعادة 	 

ترتيب صفوفهم.
إســنادهم ماليا ولوجســتيا لفتح معسكرات 	 

تدريب وتعبئة واستقطاب يف مناطق سيطرتها.
إخراج عنارص التنظيــم اإلرهابي وقياداته من 	 

الســجون والســماح لهم بممارسة نشاطهم 
اإلرهابي.

 وقد أسهمت أوجه التعاون هذه وغريها يف إعادة 
بناء تنظيم القاعدة اإلرهابي مجددا، يف توجه واضح 
ال لبس فيه وال غموض بأننا أمام مليشيات إرهابية 

تمارس اإلرهاب وترعاه رعاية كاملة.

إضرار بالمصالح المشتركة
أصبحت مليشــيا الحوثــي اإلرهابية مصدر 
تهديد كبري ألمن وســامة املاحــة البحرية من 
خال أنشــطتها العدائية يف القرصنة عىل السفن 
واســتهدافها وزراعة األلغــام البحرية وتهريب 
األسلحة، كما أن أعمالها العدائية املتزايدة صارت 
املهدد األكــرب ملصادر الطاقــة العاملية واملصالح 
اإلقليمية والدولية بما يف ذلك املنشــآت الحيوية 
واملصانع واملطــارات املدنيــة يف اململكة العربية 
الســعودية ودولة اإلمــارات العربيــة املتحدة، 
وطالت أعمالهــا العدائية التجمعات الســكانية 
واملدن الصناعية يف دول الجوار بشكل مهدد ألمن 

املجتمعات وسامتهم واستقرارهم. 

تصنيف جديد 
بعد نحو أســبوعني من تصنيف مجلس األمن 
الدويل ملليشــيا الحوثي )جماعة إرهابية( يف قرار 
تاريخي أدان جرائمها وأعمالها اإلرهابية، اعتمدت 
األمانة العامــة ملجلــس وزراء الداخلية العرب 
تصنيفها جماعة إرهابية وإدراجها ضمن الكيانات 
املدرجة يف القائمة السوداء العربية ملنفذي ومدبري 
وممويل األعمــال اإلرهابية، وقال بيــان األمانة 
العامة بهذا الخصوص )إن تصنيف الحوثيني كيانا 
إرهابيا وإدراجهم ضمن القائمة السوداء العربية 
نتيجة لانتهاكات التي ارتكبوها منذ ســيطرتهم 
عىل صنعاء يف سبتمرب- أيلول 2014 ضد السكان 
املدنيني من قتل وترشيد وسجن وتعذيب(، وجاء 
هذا التصنيف ضمن أعمال الدورة التاسعة والثاثني 
ملجلس وزراء الداخليــة العرب املنعقدة يف تونس، 
وبعد جهود حثيثة واستثنائية ومطالبات مستمرة 

بذلها وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان.

ترحيب حكومي
رحبت الحكومة اليمنية عىل لسان وزير اإلعام 
معمر اإلرياني بهذا القرار، وطالبت الدول األعضاء 
بعكس مضامني القــرار من خال قرارات داخلية 
تتبناه كل دولة لترسيع جدولة األعمال املرتتبة عليه 

وتنفيذها.

في جلسة مجلس األمن المفتوحة حول الحالة في الشرق األوسط واليمن

احلكومة اليمنية: استمرار معاناة اليمنيني بسبب تصعيد مليشيات احلوثي ورفضها للسالم
المليشيا اختارت اإلرهاب والعنف نهجا وسلوكا ما يستدعي تصنيفها جماعة إرهابية
قرار مجلس األمن )2624( خطوة مهمة لمنع وصول الدعم العسكري اإليراني للمليشيا

تم إدراجها في القائمة العربية للجماعات اإلرهابية 

مليشيا احلوثي.. جرائم ال تتوقف وهتديد خطري لألمن واالستقرار
ارتكبت مليشيا الحوثي اإلرهابية أعماال 
إجرامية مهولة يعتربها القانون الدويل 
جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنســانية، 
كما مارست وما تزال انتهاكات خطرية 
باملخالفــة للقانون الدويل اإلنســاني 
وقوانني حقوق اإلنسان، وقد اختطت 
منذ نشأتها األوىل نهجا إرهابيا عدائيا 
مدمرا مستهدفا اإلنسان والبنى التحتية 
واملنشــآت املدنية ومصالح واستقرار 

الباد واإلقليم والعالم.

  تقرير



الــعـدد )٢٠٢٣( الخميس 1٤ شعبان 1٤٤٣هـ - المــوافـــق 17 مارس ٢٠٢٢م

* يعد اللواء ١٣٧ مشاة من األلوية املشكلة 
عقب قرار إعادة هيكلة القوات املسلحة مطلع 
العام ٢٠١٣.. ما املهام التي أوكلت إليكم بدءا 

من تاريخ قرار اإلنشاء وصوال إىل اللحظة؟
- يعمل اللواء ١٣٧ مشــاة منذ تأسيســه 
بقرار جمهوري عىل حفظ األمن واالستقرار 
يف محافظــة املهــرة وفقا للخطــط األمنية 
املرسومة وباشــرتاك مع الوحدات العسكرية 
واألمنية باملحافظة، املشاركة يف تأمني وحراسة 
منفذ رصفيت الحدودي مع ســلطنة عمان، 
وكذلك ميناء نشــطون البحري، باإلضافة إىل 
حماية وحراسة املنشأة الحكومية يف عاصمة 
املحافظة، إىل جانب مهمة االنتشــار يف نقاط 
ودوريات رئيسة عىل الخطوط ومداخل املدن 

الرئيسة.
* ماذا عن التقييم التدريبي للعام املنرصم؟

- يعتــرب الجانــب العملياتــي من أهم 
الجوانب يف الحفاظ عىل الجاهزية القتالية 
ورفع مستوى الكفاءة من خال فحوصات 
الجاهزيــة القتالية باســتمرار والتدريب 

العملياتي وتنفيذ املهام.
وقد تم تنفيــذ خطة التدريــب العملياتي 
للعام ٢٠٢١، حيث قمنا بتدشينها وتنفيذها، 
وتم فحــص الجاهزية القتاليــة واملناوبات 
واالستعداد القتايل بنســبة دقيقة وعالية من 
الوحدات الفرعية للواء وبشكل دوري يتاءم 
مع طبيعة ومهام الوحدات وإمكانيات اللواء 
املتاحة مع الوضع االســتثنائي للمؤسســة 
العسكرية عموما، هذا باإلضافة إىل ما يقوم 
به اللواء من مهام أمنية تتمثل يف تأمني كثري 
من املنشــآت الحيوية واملهمة يف املحافظة، 
وكذلك مكافحة التهريب عىل الرشيط الساحي 

واملحافظة بشكل عام.
* ما املهام املتعلقة بالعام الجديد؟

-تعتمد بعــض املهام عىل ما يســتجد يف 
املحافظة أمنيا وعسكريا وكذلك ما نتلقاه من 
أوامر وتوجيهات من قيادة الجيش وما تتطلبه 

املرحلة آنيا وبوقته.

* ماذا عن مستوى التنسيق مع قوات األمن 
يف مكافحة اإلرهاب؟

- نعمل جنبا إىل جنــب مع األجهزة األمنية 
بمستوى تنسيق عال، كما يجري العمل بشكل 
تكامي يف حفظ أمن واســتقرار املحافظة.. 
ونشرتك باستمرار مع قوات األمن يف العمليات 
املختلفة سواء يف مكافحة اإلرهاب أو مكافحة 
تهريب األســلحة.. وتأمني املنافذ والرشيط 

الساحي.
* ذكرت االشرتاك يف مكافحة تهريب السالح 

مع قوات األمن.. ما نوع املهام؟
- نحن نســند األجهزة األمنيــة يف مهامها 
الخاصة الضبطية بشكل مستمر، وسبق وأن 
تكلفنا بمهام بحرية لفرتات طويلة وبشــكل 
أســايس قبل أن يتم إعادة ترتيب وضع قوات 
خفر السواحل، لكن مؤخرا وبعد إعادة ترتيب 

وضع خفر السواحل، أصبح حضورنا يقترص 
عىل اإلسناد.

*ما مدى استعدادكم لتنفيذ مهام قتالية ضد 
ميلشيا الحوثي اإلرهابية؟

- نحن جــزء من تشــكيات وزارة الدفاع 
ورئاسة هيئة األركان العامة، وما تراه القيادة 
العليا وتوجهنا به نحن عىل استعداد بتنفيذ ما 
سيوكل الينا يف أي مكان تراه القيادة ويتطلب 

املشاركة.
نحن أمام مسؤولية وطنية كبرية تخليص 
الباد من هذه الرشذمــة االنقابية اإلرهابية 
ميلشــيا الحوثي التي ال تتوقــف عن تعميق 
جراح اليمنيني ومضاعفة معاناتهم يف مناطق 
ســيطرتها.. الشــعب اليمني يستحق حياة 
أفضل.. حياة آمنة وكريمة وهذا مســؤوليتنا 

جميعا كقيادة وجنود ومواطنني.

*يف الوضع الحايل وبما أنكم يف املهرة األكثر 
استقرارا.. هل من تدريب قتايل؟

- نضع هذا الهــدف نصــب أعيننا ونبذل 
جهــودا كبرية يف التدريب والتأهيل ســواء يف 
مجال التخطيط والتنظيــم أو التدريب العام 
والتخصيص وكذلك التدريب النظري والعمي 
وعقد الــدورات التخصصية والتنشــيطية 
الداخلية واملتابعة املســتمرة للتنفيذ بشكل 
دقيق من أجــل تحقيق املزيد مــن الكفاءة 
القتالية والوصول باللواء إىل املستوى املطلوب.

*ماذا عن الجانب املعنوي؟
-هذا أحد أهم املرتكــزات وموضع اهتمام 
كبري لنا، ملا له من أهمية وأثر يف نفوس املقاتلني 
وبعث االعتزاز بانتمائهم إىل قوات الجيش التي 
تمثل الحارس األمني ملكتسبات الشعب اليمني 
العريق الضاربة جــذوره يف أعماق التاريخ، 

كما تؤصل فيهم قيم التفاني والعمل الدؤوب 
دون انتظار الشكر من أحد بل من رب األرض 
والسماوات يف مختلف الظروف واألحوال، لذا 
نقوم يف قيادة اللواء بالتوجيه والتشــديد عىل 
تكثيف الجانب التنويري يف أوســاط املقاتلني 
لتوســيع مداركهم ومعارفهم ثقافيا وفكريا 
وسياسيا وبما ينسجم مع األحداث واملتغريات 
التي تشــهدها الســاحة اليمنية وفق أسس 
وطنية وعلمية بهدف رفع املعنويات باستمرار 
وابقائها عالية باإلضافة إىل تعميق روح الوالء 

الوطني يف نفوس وعقول املقاتلني.
* رســالتكم ألبطال الجيــش املرابطني يف 

ميادين الرشف والبطولة؟
- نقول لهم: عليكم بالصرب والثبات، فأنتم 
يف معركة وطنية عظيمة ولن ينىس الشــعب 
والتاريخ تضحياتكم الجسيمة يف سبيل اليمن 
الكبري الذي ترخص حياله دماؤنا.. كما ال أنىس 
أن ألفت إىل أهمية التنســيق والعمل املشرتك 
يف مواجهة العدو الغاشــم ميلشــيا الحوثي 

اإلرهابية.
*رسالة أخرية تود قولها؟

-عىل اليمنيــني وكافة الرشفــاء من أبناء 
هذا الوطن االلتفاف خلف القيادة السياسية 
ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية املشري الركن 
عبدربه منصور هادي حفظه الله، وخلف قوات 
الجيش يف استعادة الدولة وتخليص اليمنيني 
من مليشيا الحوثي اإلرهابية ومن املعاناة التي 

تتسبب بها.
كما أتقدم بالشــكر الكبري لــوزارة الدفاع 
اليمنية ورئاســة هيئة األركان العامة ممثلة 
بالفريــق الركن صغري بن عزيــز، وملحافظ 
محافظة املهرة الشــيخ محمد عي يارس ملا 
يقدمه من دعم ســخي للجيش يف محافظة 

املهرة.
كما أقدم جزيل الشــكر لألخوة يف التحالف 
العربي بقيادة السعودية عىل ما يقدمونه من 

دعم سخي وكبري لبادنا الستعادة دولتنا.

" قائد اللواء ١٣٧ مشاة العميد الركن محمد محمد القاضي لـ "

مجيعنا أمام مسؤولية وطنية وتارخيية يف مواجهة عدونا املشرتك
يف أقىص رشقي اليمن، تقع محافظة املهرة، حيث تمتد عىل 
مســاحة تزيد عن 67 ألف كيلومرتا مربعا، ما يجعلها ثاني 
أكرب محافظات اليمن بعد حرضموت الواقعة عىل حدودها 

الغربية.
وعىل طول الرشيط الساحي للمحافظة البالغ 560 كيلومرتا 
عىل بحر العرب، تقع املدن الرئيســة بمــا يف ذلك الغيضة، 
عاصمتها وأكرب مركز حرضي فيها، باإلضافة إىل اشرتاكها 
بحرا وبرا مع سلطنة عمان بمنفذين بريني، من جهة ومع 
اململكة العربية السعودية شماال عىل الربع الخايل من جهة 

أخرى.
مع هذه املســاحات البحرية والربيــة والجبلية الطويلة 
والواسعة ويف ظل الظروف االستثنائية التي تمر بها الباد، 
كان ال بد من إنشاء وحدات عسكرية جديدة توكل إليها مهام 

حفظ األمن واالســتقرار وتطبيع األوضاع وحماية وتأمني 
املمتلكات وحراســة ممرات املحافظة الحدودية البحرية 
والربية من أي خطر محتمل للتهريب عرب رشيطها الحدودي 
املائي املشرتك مع املياه اإلقليمية الدولية، وهو ما حتم عىل 
القيادة السياسية والعسكرية تشــكيل اللواء 137 مشاة، 
واتخاذ مدينة الغيضة مقرا رئيسا لقيادته ونواة تشكياته 
القتالية، وإيكالــه مهام كبرية وأكثر صعوبة خصوصا مع 
مخرجات املرحلة االنتقالية وقرار إعــادة الهيكلة للقوات 
املسلحة قبيل انقاب ميلشيا الحوثي اإلرهابية بشهور قليلة.
صحيفة 26 سبتمرب التقت قائد اللواء العميد الركن محمد 

محمد القايض وأجرى معه هذا الحوار:

   القسم العسكري

   المكال/ خاص 
ضمــن فعاليــات الذكرى 
السادســة لتحرير ســاحل 
حرضموت »٢٤ إبريل«؛ دشنت 
شعبة التدريب بقيادة املنطقة 
العســكرية الثانية، مسابقة 
الرماية، بمشــاركة مختلف 

ألوية ووحدات املنطقة.
العقيد نارص  حيث دشــن 
ســالم الذيباني، رئيس شعبة 
املنطقة  بقيــادة  التدريــب 
العســكرية الثالثة؛ املسابقة، 
الرماية يف معســكر  بميدان 
لواء الريان، رشق املكا، والتي 
تســتمر لثاثة أيام، تتنافس 
فيها ألوية ووحدات املنطقة، 
وتتم الرماية خالها باستخدام 
األسلحة الخفيفة واملتوسطة، 

اآللية،  الكاشنكوف  كبندقية 
وامُلعدل، وكذلك ساح الدوشكا 

اآليل.
بالذخرية  الرماية  كما تمت 
من  مجموعة  عــىل  الحيــة 
الثابتة، عرب وضعية  األهداف 
االرتكاز بالتقدم من خط البدء 
وخط النار، ومن ثم التصويب 
عىل األهداف، ليحصل الجندي 
"العوبثانــي" من قوة حماية 
الرشكات عىل أعىل النقاط يف 

اليوم األول من أيام املسابقة.
العقيــد "الذيباني" أشــاد 
باملســتوى املتقــدم للجنود 
والذين  باملسابقة،  املشاركني 
أظهروا معدالت عالية يف نسبة 
إصابة األهداف، وهو ما يعكس 
مســتوى التدريب الجيد لهم 
بحسب  ووحداتهم،  بألويتهم 

قوله.

كما أكد عىل رضورة االهتمام 
بشكل أكرب بالجنود املحرتفني 
للرماية، وتنميــة ومواهبهم 
فيها، وتوجيهها بالشكل األمثل 
الذي يخدم مهــام وواجبات 
األلوية والوحدات التي ينتمون 

إليها.
كذلــك مواصلــة التدريب 
املستمر لهم، ودفعهم إلتقان 
الرماية عرب مختلف األسلحة 
املتوفرة، وتطويرهم ملستويات 

أعىل.
حرض تدشــني مســابقة 
الرمايــة يف ميــدان الرماية 
بمعســكر لواء الريان؛ ركن 
العميد  التدريب بلواء بارشيد 
الركن عبد الكريم حنش، وعدد 
من ضباط املنطقة العسكرية 

الثانية.

ضمن فعاليات الذكرى السادسة لتحرير ساحل حضرموت »2٤ إبريل«

شعبة التدريب بقيادة املنطقة العسكرية الثانية تدشن مسابقة الرماية بمشاركة خمتلف ألوية ووحدات املنطقة

  لن ينسى الشعب اليمني تضحيات الجيش المبذولة في سبيل تحرير اليمن من اإلرهاب الحوثي
  نبذل جهودا منسقة إلى جانب األجهزة األمنية في مكافحة اإلرهاب ومنع التهريب

5 حوار



الــعـدد )٢٠٢٣( الخميس 1٤ شعبان 1٤٤٣هـ - المــوافـــق 17 مارس ٢٠٢٢م

* يخوض أبطال الجيش الوطني معارك رشسة 
ضد مليشيا الحوثي اإلرهابية يف جبهة األربعني.. 

ماذا عن آخر املستجدات امليدانية؟ 
أوالً: جبهة األربعني هي جبهة يف شمايل املدينة، 
وهي الجبهة األقرب إىل املدينة، ومليشيا الحوثي 
تكثف من أعمالها القتالية عىل هذه الجبهة، وتكاد 
تكون املعارك شــبه يومية يف هذه الجبهة، فهي 
ال تتوقف والعدو يحاول استعادة املواقع التي تم 
السيطرة عليها من قبل قواتنا يف الفرتة السابقة، 
ويريد تحقيق اخــرتاق يف هذا االتجاه باعتبارها 

الجبهة األقرب إىل املدينة. 
كانت املحاولة األبرز واألكــرب للعدو يف جبهة 
األربعني هــو الهجوم األخري يــوم األحد تاريخ 
2022/2/27م، وقد جمع وحشد كل اإلمكانيات 
البرشية واملادية، وعند الســاعة12ظهرا حاول 
تنفيذ هجوم عىل مواقعنا تحــت تغطية ناريه 
كثيفــة بمختلف أنواع األســلحة، ومن مختلف 
مواقعه الحاكمة التي يحتلها، وقد استمرت هذه 
املعركة مدة تسع ساعات متواصلة من الساعة 
12 ظهرا وحتى الساعة الثامنة ليا دون توقف، 
ولكن وبتوفيق من الله ثم بسواعد الرجال األبطال 
من منتسبي الجيش الوطني مني العدو بهزيمة 
كربى، وكانت خسائره كبرية لم يستطع تحقيق 

أهدافه، بل خرج بخسائر كبرية مادية وبرشية.
*ما أبرز االنتصــارات امليدانية الجديدة التي 

حققها الجيش واملقاومة يف جبهة األربعني؟ 
اســتطاع الجيش من خال العديد من املعارك 
التي خاضها يف الفرتة السابقة من تحقيق نجاح 
كبري بالسيطرة عىل العديد من املواقع واملباني، 
كانت أبرزها تحرير تبة األشــموري، باإلضافة 
إىل خمس عمارات جوارهــا، وتحرير مربع بيت 
عبدالله عثمان، وهي عبارة عن ثمان من العمارات 
واملباني، ومربع بيت القــايض، وهو مكون من 
عرش عمارات، ومربــع بيت قراضة وهو مكون 
من أربع عمارات، مربع عمــارة الهنجر، وهو 
عبارة عن 13عمارة، وتبة أخرى عبارة عن ثمان 
عمارات محيطة بها، ومنطقة القحفة، وموقع 
بيــت عبدالحكيم، هذه أهم وأبــرز االنتصارات 
التي تحققت خال معاركنا مع العدو يف الفرتة 
السابقة، ولهذا يستميت العدو من أجل استعادة 

بعض هذه املواقع التي خرسها يف األربعني. 
* هناك مواقف وبطوالت سطرها أبطال الجيش 
واملقاومة الشعبية يف جبهة األربعني.. هل يمكن 

أن تحدثنا عنها؟ 
الصمود األســطوري الذي يسطره األبطال يف 
مواجهة هجوم العدو املستمر، والنجاحات الدائمة 
التي يحققها األبطال بالسيطرة عىل مواقع جديدة 
بني الحني واآلخــر رغم العوائــق الكبرية وقلة 

اإلمكانيات. 
ومــن ضمن القصــص البطولية التي 
يجســدها األبطال يف التضحية والفداء، 
عودة الجرحى املقاتلني إىل املواقع قبل أن 

تشفى جراحاتهم. 
*كثرياً ما تتناقل وســائل اإلعالم أن 
جبهة األربعني والجبهة الرشقية استنزفت 
أفراد الجيش واملقاومة الشــعبية.. ماذا 

تقول لهؤالء؟ 
أوالً: الجبهة الرشقية وجبهة األربعني 
هما الطريــق إىل الحوبــان، والحوبان 
مركز ثقل املليشــيات عسكريا وسياسيا 
واقتصاديا، ومن أجل إسقاط املليشيات 
الحوثية يف تعز يلزمنــا تحرير الحوبان، 
لذا العدو وضع شــبكة تحصينات كبرية 
وقوية، ووضع شبكة ألغام واسعة، وجهز 
شبكة نريان من مختلف أسلحته الثقيلة، 

باإلضافة إىل تمركز كم كبري من القناصات، حيث 
زاد من هــذه اإلجراءات أمــام قواتنا يف الجبهة 
الرشقية واألربعني لحماية مركز تواجده ومحاولة 
منع تحرير منطقة الحوبــان، ومن الرضوري 
العمل عىل إحداث ثغــرة يف هذا االتجاه والنجاح 
والتقدم  فيه، كون هذا االتجاه اتجاه اسرتاتيجي 
لهزيمة املليشــيات الحوثية، وعلينا أال نقف وأال 
نكل أو نمل حتى تحقــق قواتنا انتصارا وتحرر 
املحافظة مهما كانــت التضحيات، باإلضافة إىل 
أن العدو أيضاً مركز عىل هاتني الجبهتني الجبهة 
الرشقية وجبهة األربعني، فالعدو يحاول وبشكل 
مستمر الهجوم عىل الجبهتني، مما جعل هاتني 

الجبهتني أكثر مواجهة وسخونة من غريها. 
*كيف تقيمون وضع املليشيا الحوثية؟ وماذا 
عن معنويات أبطال الجيش واملقاومة الشعبية؟ 

معلوم أن املليشيات الحوثية اإلرهابية تعيش 
أضعف أيامها، ومعنويات مقاتليها تكاد تكون 

منعدمة وخاصة مع االنتصــارات الكبرية التي 
حققها الجيش يف كل الجبهات القتالية، والرتاجع 
والهزيمة والخســائر التي تتكبدتها املليشــيا 
الحوثية يف شبوة ومأرب وحرض وتعز ويف الساحل 
الغربي، والتــي هبطت من معنويــات مقاتي 
املليشيات، والتي ظهر أثرها يف انسحابهم يف كثري 
من املواجهات واملعارك األخرية، كذلك يعاني العدو 
من ضعف يف الحشد، وعدم تفاعل الناس للقتال 
معه يف املناطق التي يحتلهــا، مما جعله يعاني 

بشكل كبري من نقص املقاتلني. 
أما بالنسبة ألبطال الجيش الوطني فهم بفضل 
الله معنوياتهم عالية، وزادت هذه املعنويات مع 
االنتصارات التــي تحققت يف كل جبهات القتال، 
والدليل عىل ذلك أن ابطالنا يتقدمون ويحققون 
انتصارات يف مختلف املعارك التي يخوضونها ضد 
مليشيا الحوثي اإلرهابية، ويف أي هجوم ينفذونه 

رغم شحة اإلمكانيات.
* ملاذا كثفت مليشــيا الحوثي اإلرهابية من 
هجماتها يف اآلونة األخرية عىل تعز؟ هل باإلمكان 

أن ترشحوا لنا ذلك؟ 
بعد ما وصلت مليشيا الحوثي إىل درجة اليأس 
من مارب، وبعد االستنزاف الكبري الذي حدث لها، 
والهزائم املتاحقة التي لم يكن تتوقعها، حدثت 
انتكاسة ملعنويات مقاتليها، وظهرت ضعيفة أمام 
من كان يكــذب عليهم أنه مؤيد بالنرص اإللهي، 
وأنه ظل الله يف أرضه، وانكشف وتعرى، وأراد أن 
يصنع نرصا ويتدارك مــا يمكن تداركه، فوضع 
خطة إلسقاط تعز، وهو اليوم يحشد اإلمكانيات 
البرشية واملادية، ويشــكل لجان حشــد يف كل 

املديريات تحت شــعار "إعصار اليمن"، 
وطلبوا من كل مديرية من املديريات التي 
تحت سيطرته حشــد 600 مقاتل بهدف 
إنشــاء ثاثة ألوية جديدة لتنفيذ هجوم 
شــامل عىل جبهات تعز، وهــو ما يدار 
خال األيام الســابقة مــن تنفيذ أعمال 
هجومية عىل جبهات تعز القتالية، وهم 
بهذا يطمحون لتحقيق ما لم يســتطيع 
تحقيقه يف جبهات مارب، وهذا ما سيشكل 
بداية سقوطه، ولهذا لن تختلف تعز عن 
مأرب، وهم يعلمون جيدا ماذا تعني تعز، 
وكيف مرغت أنوفهم يف الرتاب وأذاقتهم، 
وسيعرفون نتائجها يف امليدان إن شاء الله. 
* وماذا بشأن العمليات العسكرية لقوات 

محور تعز يف جبل حبيش ومديرية مقبنة؟ 
حققت قوات محور تعز نجاحا كبريا، 
وتمكن الجيش من الســيطرة عىل عدة 

مواقع مهمــة واســرتاتيجية، وألحقت بالعدو 
خســائر كبرية يف القوات واألرواح، وقد حصل 
تراجع محــدود يف جبل حبيش، لكــن يف مقبنة 
نجحت جميــع املعارك التــي خاضها الجيش، 
وتمكن من تحرير مواقع كثرية، والزالت العمليات 
العسكرية مستمرة برغم أن العدو يحاول استعادة 
ما خرسه، لكن لم يســتطع ذلك، ويتلقى هزائم 

بشكل مستمر.  
* يتعرض الجيش واملقاومة الشعبية والقيادة 
العسكرية يف تعز لحمالت تشويه منظمة والنيل 

من القيادات العسكرية، بماذا تفرس ذلك؟
حملة التشوية والنيل التي يتعرض لها الجيش 
والقيادات يف تعز هــي جزء ال يتجزأ من املعركة 
الشــاملة التي يخوضها ضد املرشوع الســايل 
الطائفي واملناطقي، وهي من املســلمات، ألن 
االســتهداف ليس اســتهدافا شــخصيا، لكنه 
اســتهداف ملرشوع املقاومة، ملــرشوع الوطن 
ومــرشوع الدفاع عــن الجمهوريــة والوحدة 

واالســتقال الوطني، ولو كان منتسبي الجيش 
وقياداته جلســوا يف البيوت وتخلوا عن واجبهم 
الوطني املقدس ما كان أحد ســيتكلم عليهم أو 
حتي يذكرهم، لهذا من الطبيعي أن يستهدف كل 
من يواجه املشــاريع غري الوطنية، ويقف حجر 
عثرة أمامها، ويعمل جاهدا من أجل الدفاع عن 
الجمهورية والوحدة وعن الوطن واستقاله، ولهذا 
فإن التشوية واالستهداف هو أحد أساليب املعركة 
واملواجهة التي نخوضها مع العدو، والبد أن ننترص 

عليها مثل ما انترصنا يف املعارك امليدانية. 
* رغم املعوقات وشحة اإلمكانات ما رس صمود 

األبطال يف الجبهات؟ 
إيمانهم بالقضية العادلة وقناعتهم يف خوض 
املعركــة دفاعاً عن الوطن وهزيمة املليشــيات 
السالية، وبشاعة وفظاعة الخصم الذي نواجهه، 
والسلوك اإلجرامي الذي يمارسه كعقاب للشعب، 
واإلرساف يف سفك الدماء وانتهاك الحرمات وتدمري 
كل األعراف والقيم اليمنية، باإلضافة إىل االنحراف 
الديني والعقائدي عند الخصم، والنيل من الرموز 
الدينيــة والتاريخية، إضافة إىل الفكر الســايل 
الدخيل عىل اليمن والتبعية ملرشوع فارس وعدم 

قابليته للتعايش. 
* من وجهة نظرك الحل مع املليشيا عسكري 

أم سيايس؟ 
الحل مع املليشيات عسكري وال غريه حل، وال 
يمكن أن يكون الحل سياســيا؛ ألنها جماعة ال 
تجيد غري نرش ثقافة املوت والقتل والدمار ونفي 
اآلخر، وأنها جماعة تقوم عىل إيدلوجيا منحرفة، 
وأنهــم وكاء اللــه يف األرض، والحكم هو حق 
إلهي لهم فقط، وال يصلح للحكم غري سالتهم، 
وهم سادة وكل الشعب مجرد عبيد، وتعمل هذه 
الجماعــة عىل تربية أتباعها عــىل هذه األفكار 
املنحرفة، وال يمكن أن يتعايشــوا مع اآلخرين، 
وال يمكن أن يقبلوا باآلخر، وعىل هذا فلن يكون 
الحل معها غري الحسم العسكري، أما غري ذلك فلن 
يتوقف استمرار سفك الدماء يف الوطن لسنوات. 

*ما هي الرســالة التي توجهها للمقاتلني يف 
امليدان؟ 

رســالتي للمقاتلني يف امليــدان: أنتم خري من 
أنجبت اليمن، وقد أعدتم كتابة التاريخ من جديد 
بتضحياتكم وسطرتم ماحم بطولية ستدرس يف 
املدارس لألجيال القادمة، وقد صنعتم الكثري ولم 
يتبق إال القيل، والجميــع ينتظر منكم الخاص 
من االنقاب الغاشم واستعادة عافية اليمن وقد 
اقرتبت ســاعة النرص، وها هو يلوح يف األفق، 
واملليشيا الحوثية اإلرهابية إىل زوال، ولن يضيع 
الله الدماء الزكية الطاهرة التي رويتم بها كل شرب 

يف الوطن، فا تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون.

" العقيد منصور الحساني لـ "

مليشيا احلوثي حتشد باجتاه جبهات تعز ولن تنال سوى اهلزيمة الساحقة
انتصارات مأرب وشبوة قضت عىل ما تبقى من معنويات لعنارص املليشيا يف كافة اجلبهات

لقنت جبهات القتال يف محافظة تعز مليشيا الحوثي اإلرهابية دروساً 
قاسية، حيث دفعت فيها املليشيا أثمانا باهظة من عنارصها البرشية 
وعدتها وعتادها العسكري، وظلت تعز بقواتها املسلحة ورجال أمنها 

البواسل ومقاومتها الشعبية صامدة قوية شامخة تأبى االنكسار.
بمختلف جبهات تعز أبطاال ال تعيقهم التضاريس أو الظروف القاسية 
يجرتحون االنتصارات، ويســطرون البطــوالت، وينكلون بالعنارص 

اإلرهابية للمليشيا يف ميادين القتال املختلفة.
يف هذا الســياق قال رئيس أركان حرب اللواء 22 ميكا العقيد منصور 
الحساني يف حوار أجرته معه 26 سبتمرب:" تعز وقفت يف وجه مليشيا 

الحوثي اإلرهابية بصابة، ونكلت بعنارصها منذ محاوالتها العدوانية 
األوىل عىل محافظة تعز". 

وأشار الحساني إىل أن محافظة تعز مثلت محرقة كبرية ملليشيا الحوثي 
اإلرهابية، وأن خيار الحسم العســكري لدى أبطال الجيش واملقاومة 

الشعبية املرابطني يف الجبهات هو الخيار الوحيد الجتثاث إرهابها.
حول انتصارات أبطال الجيش يف محور تعز، وتحطم مليشــيا الحوثي 
يف الجبهات عىل صخرة صمود واستبســال األبطال، التقت "صحيفة 
26ســبتمرب" برئيس أركان اللواء 22 ميكا العقيــد الركن/ منصور 

الحساني، وأجرت معه هذا الحوار، فإىل التفاصيل:

  وئام الصوفي

   المكال/ خاص
ألقى رئيس شــعبة التوجيه املعنوي 
بقيادة املنطقة العسكرية الثانية، العميد 
الركن عوض ساملني الجوهي، يوم أمس، 
باملكا؛ محارضة توجيهية بمدرســة 
الفقيد عي ســعيد الحيقــي القتالية، 
التابعة للمنطقة العســكرية الثانية، 

تحت عنوان »العقيدة العسكرية«.
املحــارضة التي حرضهــا الضباط 
الدارســني باملدرســة القتالية؛ ضمت 
مجموعة من املحاور الرئيســية تحت 

عنوان املحارضة، كان أهمها التعريف 
بمفهوم العقيدة العسكرية، وعاقتها 
بالعقــل والدين والسياســات العامة 
للدول، وما تعكسه من ممارسات عىل 
سلوك منتسبي السلك العسكري داخل 

مجتمعاتهم.
كذلــك وضح مــا تتطلبــه العقيدة 
العسكرية من أسس نفسية يتم بناؤها 
داخل الفرد، لتظهر خال ممارســته 
للمهام والواجبات العسكرية بكل تفان 
وإخاص، خال الســلم والحرب، وما 
ينتج عن ذلك من أفعــال وردود أفعال 

داخل املجتمع.
وتطرق العميد الركن "الجوهي" خال 
املحارضة الختاف العقائد العسكرية من 
بلد إىل آخر، ضارباً عىل ذلك مجموعة من 
األمثلة مع إيضاح مستويات التأثريات 
التي خلفتها تلك العقائد عىل املجتمعات 

واملجتمعات املجاورة لها.
وبنّي أيضاً الطرق التــي تُبنى عليها 
العقائد العسكرية بما يتوافق ويحقق 
السياسات العامة للدولة، وعليها تُشكل 

الجيوش وتُنظم وتُحدد أهدافها.
واستعرض أيضاً رئيس شعبة التوجيه 

املعنوي بقيــادة املنطقة العســكرية 
الثانية أقســام العقيدة العســكرية، 
وجوانبها، ومــا يرتتب عليها عىل أرض 

الواقع من وقائع وأحداث.
تحدث كذلك- خــال املحارضة- عن 
العقيدة العسكرية باملنطقة العسكرية 
الثانية والوالء الوطني فيها، وتجســيد 

روح االنتماء والدفاع عن حرضموت.
حرض املحارضة؛ عــدد من الضباط 
الدارسني بمدرســة الفقيد عي سعيد 
الحيقي القتالية، املنتمني ملختلف األلوية 

والوحدات باملنطقة العسكرية الثانية.

تحت عنوان "العقيدة العسكرية"

رئيس شعبة التوجيه باملنطقة الثانية يلقي حمارضة باملدرسة القتالية يف املكال

  حمالت التشويه الممنهجة 
لقوات الجيش والقيادات 

العسكرية في تعز 
تستهدف المشروع الوطني

  مليشيا الحوثي اإلرهابية 
مشروع موت ودمار وال 
حل معها إال بإلحاقها 

الهزيمة العسكرية

حوار6
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نفذت قــوات األمــن الخاصة 
بمحافظة مأرب، تمارين قتالية 
متعددة لرفع مستوى الجاهزية 
القتــايل، وهدفت  واالســتعداد 
التمارين التي نُفذت يف الصحاري 
والوديــان واملناطــق الجبلية إىل 
رفع مستوى الجاهزية والقدرات 
القتالية ملنتســبي قــوات األمن 

الخاصة.
وقال قائد قوات األمن الخاصة 
بمأرب العميد ســليم السياغي: 

إن إجراء التمارين والتدريبات يف 
ظل هذه الظروف االستثنائية يُعد 
من الرضوريات كونها تســهم يف 
رفع قــدرات وإمكانيات الضباط 
واألفراد، وتجعلهم يف جاهزية تامة 
طوال الوقت ملواجهة كل التهديدات 
واملخاطر التي تستهدف املواطن. 

وأضاف العميد سليم السياغي، 
أن التكثيف من التدريب والتأهيل 
وتطوير القدرات يأتي من منطلق 
املســؤولية األكرب التي تقع عىل 

عاتــق منتســبي قــوات األمن 
الخاصة وزمائهــم يف الوحدات 
األمنية األخرى باملحافظة يف تأمني 
الجبهة الداخلية والتصدي لكافة 
التشــكيات والخايــا اإلرهابية 
ملليشيات الحوثي التي تسعى دائما 

الستهداف أمن واستقرار مأرب. 
وأشــار العميد السياغي إىل أن 
التجهيز والتدريب بأعىل املستويات 
أســهم يف تحقيق إنجازات نوعية 
واســتباقية ضد عنارص مليشيا 

الحوثي، وأدى إىل إحباط وإفشال 
العديد مــن املخططات اإلرهابية 
لتلك العنارص التي كانت تستهدف 
املدنيــني اآلمنــني والنازحني يف 

املحافظة. 
وأكد أن عملية التطوير والتدريب 
والتأهيل لن يتوقف لطاملا والعدو 
الحوثي ال يــزال متواجدا، ويمثل 
تهديدا ألمن املواطن والجمهورية 

ودول الجوار الشقيقة.

  خاص
تخرج دفعة جديدة لقوات األمن الخاص يف 
محافظة املهرة الواقعة يف أقىص رشقي الباد، 
خطوة يف اتجاه تعزيز دور األجهزة األمنية يف 

مكافحة اإلرهاب وتهريب األسلحة.
تخرج جاء بعد أربعة أشــهر من التدريب 
املتواصــل واملكثف لكافة الفنــون واملهارات 
القتالية، وكذلك تنفيذ املهام النوعية والخاصة يف 
مكافحة اإلرهاب، وتهريب األسلحة والحشيش 
املخدر، خطوات وجهود حثيثة لتعزيز األجهزة 
األمنية يف املحافظة التي تقع ضمن مساحاتها 
الجغرافيــة، أطول رشيط ســاحي عىل بحر 
العرب، وآخر حدودي بري مع ســلطنة عمان 
عرب منفذين هما رصفيت وشحن، باإلضافة 
إىل اشرتاك املحافظة بحدود مع اململكة العربية 

السعودية عىل امتداد الربع الخايل شماال.
من مختلف مديريات املهرة شــكلت هذه 
الدفعــة، لتكــون جاهزة ملهــام تتوزع عىل 
مساحات جغرافية كبرية مهمة يف بوابة اليمن 
الرشقيــة، خصوصا مع تزايــد املخاوف من 
عمليات تهريب األســلحة والحشيش املخدر 
ملليشــيا الحوثي اإلرهابية االنقابية عرب هذه 
املساحات الواقعة عىل املياه اإلقليمية والدولية 

الرشقية لليمن.
الدفعة املكونة من ٤٠٠ فــرد وبعد أربعة 
أشــهر من التدريب واإلعداد بإرشاف مبارش 
من وزارة الداخلية وقيادة قوات األمن الخاص 
يف الجمهورية، وبتعاون وإسناد قوات الجيش 
الوطني بمحور الغيضة العسكري، أصبحت 
جاهزة قتاليا ومهاريا وإداريا لخوض وتنفيذ 
مهام خاصة ونوعية يف عموم محافظة املهرة.

"أسود املهرة" هكذا أطلق عىل الدفعة تخرج 
قوات األمن الخاصة من دورة املهارات القتالية 
ومكافحة اإلرهاب باالشــرتاك مع اللواء 137 
مشاة، وبرعاية معايل وزير الداخلية اللواء الركن 
إبراهيم حيدان، والسلطة املحلية باملحافظة، 

وإرشاف قيادة قوات األمن الخاصة. 
مهارات عالية أوضحتهــا النتائج امليدانية 
العملية يف مــرشوع الدفعة من خال التقييم 
الزمنــي والنهائي، وكذلك من خال تدشــني 
مناوراتها القتالية يف حفل التخرج الذي حرضه 
معايل وزير الكهرباء الدكتور أنور كلشات ووكيل 
وزارة الداخلية لشؤون األمن والرشطة اللواء 
الركن مساعد محمد األمري وقائد قوات األمن 
الخاص يف الجمهورية، وقيادة محور الغيضة 
العسكري، وقيادة قوات التحالف العربي، وقيادة 
الســلطة املحلية، والتي تعد األخرية هي أكثر 
الداعمني لهذه الدفعة األمنية ولألجهزة األمنية 

والعسكرية عموما.
ويف االحتفاليــة التي جــرت يف مقر محور 
الغيضة العســكري بمدينــة الغيضة مركز 
املحافظة، اســتعراض الخريجني جانباً من 
الفنون واملهارات القتالية يف كيفية دك أوكار 
العدو وحماية الشــخصيات وتأمني املنشآت 
العامة بمهارة عالية عكســت االســتفادة 

القصوى من املعــارف والخربات التي تلقوها 
خال فرتة الدورة. 

وخال حفل التخرج قال وكيل وزارة الداخلية 
لقطاع األمن والرشطة اللــواء الركن محمد 
مساعد األمري يف ترصيح لصحيفة 26 سبتمرب: 
إن تخرج هذه الدفعة األوىل تأتي يف إطار خطة 
وزارة الداخلية يف إعادة تأهيل وتدريب القوات 
الخاصة، وكل القوى البرشية لوزارة الداخلية.

وأضاف األمري أنهم يف وزارة الداخلية بصدد 
تنفيذ خطة طويلة لتفعيل مؤسســات وزارة 

الداخلية بجميع تخصصاتها، مشريا إىل أن هذه 
الدفعة املتخرجة اليوم يف محافظة املهرة تعد 
نموذجا لهذا املــرشوع، موضحا أنهم يف إطار 
نهضة كبرية داخــل وزارة الداخلية بمختلف 

أجهزتها بعموم الجمهورية ولكل وحداتها.
وأوضح األمري أن ما شاهدناه اليوم من تتويج 
لهذه القوة ونشاطاتها، جاءت بتوجيهات من 
معايل وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، 
وهي أيضا تأتي يف إطار توجيهات فخامة رئيس 
الجمهورية املشري الركن عبدربه منصور هادي.

وبني األمــري أن ما شــاهدناه اليوم يف هذا 
املرشوع التكتيكي لهذه الدفعة يرفع الرأس، 
ويمنح مزيدا من املعنويات العالية لتطهري الباد 
من مليشيات الحوثي اإلرهابية االنقابية، ورفع 

علم الدولة عىل جبال مران.
مشــيدا بالخطوات والدعم الكبري للسلطة 
املحلية يف محافظة املهــرة متمثلة بمحافظ 
محافظة املحافظة محمد عي يارس، وبدعم 
وإسناد من اإلخوة يف التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية الذين يقدمون كل 

يشء من أجل استعادة فعالية مؤسسات الدولة.
من جانبه قــال قائد قوات األمن الخاص يف 
الجمهورية العميد يحيــى الرسي لصحيفة 
26 ســبتمرب: إن هذه الدفعة تلقــت العديد 
من التدريبات والتماريــن الخاصة ابتداء من 
الحركات النظامية واملهارات القتالية عىل مدى 

فرتة أربعة أشهر يف مختلف امليادين.
وذكر العميد الــرسي أن هــذه التمارين 
والتدريبات هي لرفع قدرات أفراد قوات األمن 
الخاصة يف جميع املحافظــات ومن ضمنها 

محافظة املهرة.. هذه املحافظة األبية.
وأشــاد الرسي بتميز الــدورة فيما تلقوه 
واســتوعبوه، وظهــر يف النتائــج العملية 
والتقييمية، الفتا إىل أن غالبية منتســبي هذه 
الدورة من جميــع مديريات محافظة املهرة، 
قد أبلوا باء حســنا ومتميــزا، مبينا أن هذه 
الجهود التي بذلت هي بدعم ورعاية من القيادة 
السياسية ممثلة بفخامة املشري عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية ومعايل وزير الداخلية 
اللواء الركن إبراهيم حيدان، وبمســاندة من 
األخ محافظ املحافظة محمد عي يارس وبدعم 

مبارش منها.
كما أشاد العقيد الرسي باالنسجام والتكاتف 
والتعاون بني جميع أجهزة الســلطة املحلية 
واألجهزة األمنية والعســكرية، مؤكدا أن هذه 
الدفعة الحديدة إن شاء الله ستكون رافدا كبريا 
وتعزيزا لوحدات األمن، وتعمل جنبا إىل جنب 
مع بقية الوحدات األمنية املوجودة يف محافظه 
املهرة لتحقيق األمن واالســتقرار، وأن تكون 
يد السلطة املحلية يف تطبيق النظام والقانون 
وحماية املمتلكات العامة والخاصة من العبث 

باألمن واالستقرار يف عموم املحافظة.
ويف االحتفالية نقل محافظ محافظة املهرة 
محمد عي يــارس للحارضين تحيات فخامة 

رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة 
واألمن، املشري الركن عبدربه منصور هادي، 
واهتمامــه ودعمه بتطويــر وتأهيل قدرات 
منتســبي األمن القتالية يف مختلف ميادين 

صناعة الرجال. 
وقال املحافظ خال الفعالية: إن تخرج هذه 
الكوكبة من قوات األمن ســيعزز حالة األمن 
واالســتقرار داخل املحافظة، ورفد األجهزة 
األمنية بكوادر شابة يعول عليها مستقبا يف 

بناء املحافظة وإدارة شؤونها. 
وشــدد املحافظ عىل أهميــة الحفاظ عىل 
أمن املحافظة واستقرارها واالهتمام بجانب 
التدريب والتأهيل، مجِدداً رفضه لكل دعوات 
التجنيد خارج إطار مؤسسات الدولة األمنية 

والعسكرية.
من جانبه أوضح مدير عام األمن والرشطة 
العميد الركن مفتي سهيل صمودة أن الدورة 
التدريبية جاءت بناًء عىل توجيهات قيادة وزارة 
الداخلية بشأن رفع كفاءة منتسبي األجهزة 
األمنية يف مختلف املجاالت، الفتاً إىل أهمية رفد 
املحافظة وتعزيزها بقوات إضافية، مؤكدا عدم 

السماح بالتجنيد خارج مؤسسات الدولة.
كما استعرض مدير األمن املعارف واملهارات 
القتالية التي تلقاهــا الخريجون خال فرتة 

الدورة التدريبية. 
ويف ختام االحتفالية تم تكريم الخريجني من 
أبطال الدورة التدريبية، وكذلك املدربني والجهات 

التي كان لها دور يف إنجاح ودعم هذه الدفعة.
كما قدم يف ختام الفعالية قائد قوات التحالف 
العربــي وقيادة القوات الخاصة درع شــكر 
وعرفان للمحافظ ابــن يارس تقديرا لجهوده 
الكبرية يف دعم ومســاندة األجهــزة األمنية 
والعسكرية باملحافظة، كما جرى تكريم األوائل 

من الخريجني.

بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لمنتسبيها

قوات األمن اخلاصة بمأرب ُتنفذ متارين متعددة 

أسود املهرة.. دفعة أمنية جديدة ملكافحة اإلرهاب وهتريب األسلحة
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ولم تكتف بذلك بل عملت عىل محاربة 
رأس املــال الوطني غري املــوايل لها من 
الرشكات الصناعية والتجارية من خال 
فرض اإلتاوات والجبايات الباهظة عىل 
أصحابها، والوصول بهم إىل اإلفاس، ثم 
بيعها بأرخص اإلثمان لقيادات املليشيا 
أو عرب اســتصدار حكــم قضائي بعدم 
جواز تجديد ترخيــص مزاولة العمل أو 
إلغاء الوكالة باالسترياد إىل جانب رسقة 
أرايض وعقــارات الدولــة واملواطنــني 
ومصادرة مباني ومنازل املعارضني لها 
وغري املعارضــني تحت يافطة )الحارس 
القضائي(، الذي يصدر األوامر النهائية 
بمصادرة مســاكن املعارضني، والذين 
أجربتهم الظــروف العيــش يف مناطق 
الحكومــة الرشعية، وبهذه األســاليب 
امللتوية والخبيثــة تمكن املحتل اإليراني 
من تكوين ثروات طائلة لتغذية حربه عىل 
اليمنيني، وتحقيق الثراء لقادته اللصوص، 
فيما يعيش املواطن بني الخوف والجوع 
والذل، وبني انتظار لحظة االنفجار الذي 
يطيح بهذه الكائنــات الطفيلية من كل 

مناطق اليمن.  

انتفاضة البقاء 
االنتفاضــة التي عاشــتها العاصمة 
صنعاء نهاية االسبوع املايض هي البداية 
الحقيقية لثورة شــعبية قريبة ستقتلع 
املحتل اإليراني من جذوره بعد إن أوصل 
األوضاع املعيشية اىل درجة لم يعد املواطن 
قادرا عىل تحمله، لتنفجر األرض واإلنسان 
ضد لصــوص الحياة ومروجــي الفتنة 
والضال.. لقد اختار املواطن املنهك طريق 
الثورة واالنتفاضة لوقف النهب والفساد 
واالســتبداد وكرس جدار الخوف واليأس 
واإلحباط وانســداد األفق أمامه ليختار 
طريق الثورة واملقاومــة واالنضمام إىل 
إخوانه الرشفــاء املناهضني واملقاومني 
ألدوات إيران ومجرميها، والذين يتمنون 
تحرير إخوانهم من هذه املليشيا يف أقرب 
وقت لعلمهم أنها تعمل بمنهجية إجرامية 
عىل سحق املواطن وقمعه وإفقاره ونهبه 
وفرض الرضائب عليه، وتمكني الفاسدين 
من املوالني لها من السطو عىل مقومات 

ورضورات بقائها.

من أسباب االنتفاضة 
تقارير دولية ومحلية أكدت ممارسات 
النهب واللصوصية التي تتفنن مليشــيا 
الحوثي يف ارتكابهــا، دون وازع ديني أو 
أخاقي، ومن ذلك أيضا صناعة األزمات 
يف املواد األساســية ومنها املشــتقات 
النفطية والتي تــدر عليها أرباحا كبرية 
بعد إنعاشها للسوق الســوداء وإنشاء 
محطات خاصة بقياداتهــا حيث تباع 
تلك املواد بأسعار مضاعفة عن أسعارها 
الرسمية ثم تأتي بعد ذلك لتلصق األسباب 
بالحكومة الرشعية ودول التحالف والذين 
يؤكدون دوما وتؤكده التقارير الدولية ان 
مخصصات مناطق املليشيا من املشتقات 
النفطية تصل إليها كاملة يف وقتها بل تزيد 
عن مخصصات املحافظات املحررة، بينما 
تسعى املليشيا الحوثية إىل انتهاج خطاب 
التضليل والتدليس والكذب عىل املواطنني 
واملجتمــع الــدويل وإلصــاق التقصري 
بالحكومــة الرشعيــة ودول التحالف 
العربي كذبــا وزورا، وهي بذلك تمعن يف 
إذالل املجتمع وتعمل عىل تدمري أي قوة 

حيوية فيه وتتعمد كرس نفوسهم وإشاعة 
حالة دائمة من االحتياج والفقر والخوف 
والهزيمة والعجز واملهانة إلبقائهم تحت 

سيطرتها.

تضليل 
وتأتي أزمة املشتقات النفطية املختلقة 
من املليشيا سببا لغضب املواطن خاصة 
بعد أن علم الناس أن املليشــيا تحتجز 
عرشات القاطرات املحملة بتلك املشتقات 
يف مداخل العاصمة صنعــاء ثم تكذب، 
دون خجل بأن الرشعية والتحالف العربي 
يرفضون مدها باملشتقات وهي بذلك املربر 
تريد إفراغ املقطورات يف السوق السوداء 
الستغال احتياج املواطن وبيعها بأسعار 
كبرية لصالــح قياداتها، واملشــكلة ان 
يظهر احد الفاسدين الحوثيني عىل إحدى 

قنواتهم مستغبيا املواطنني، ليعيد أسباب 
االحتجاز اىل خضوعها ألكثر من أسبوعني 
للتأكد من املواصفات واملقاييس والجودة، 
كون تلك املقطورات – حسب قوله - تحمل 
مشتقات مغشوشة، والحقيقة انه اراد 
القول: إن تلك املشــتقات املغشوشة ال 
تباع للمواطن إال يف أســواقهم السوداء 
وبأسعار مضاعفة، يف الوقت نفسه هي 
غري صالحة للمحطات الرســمية للبيع 

بسعرها الرسمي!؟

تدليس ونفاق
ويف االســبوع ذاته خرجت املليشــيا 
الحوثية عىل قنواتهــا بمؤتمر صحفي 
كاذب، مــزورا بيانات وأرقــام كيدية، 
يريد مــن خالها إقنــاع املواطن الثائر 
بمعزوفتهم الشــاحبة، ما يســمونها 
"حصار العــدوان" وإلقــاء اللوم عىل 
الحكومة الرشعية والتحالف العربي، حيث 
أعاد املنتحل ملنصب مدير رشكة النفط يف 
مناطق املليشيا أســباب أزمة املشتقات 
النفطية يف مناطق ســيطرتهم إىل رفض 
الحكومة الرشعية إمدادهم بتلك املشتقات 
كما أعــاد ارتفاع املشــتقات النفطية 
ومنها مــادة الغاز املنــزيل اىل الجبايات 
التي تخضع لها القاطرات عند مرورها 
بالنقاط األمنيــة يف املحافظات املحررة، 
منذ خروجها من مصــايف عدن وصوال 
إىل أمانة العاصمة، وهي الكذبة نفسها 
التي دأب الحوثيون عىل إلصاقها بالطرف 
األخر لتحقيق عدة أهــداف من أهمها: 
خلق األزمات لتحشيد املقاتلني املوهومني 
باستهدافهم من قبل الحكومة الرشعية 
ودول التحالف العربي، وكذا تدمري أي قوة 
حيوية يف املجتمع، وإمعان كرس نفسية 
املواطن وإشاعة حالة دائمة من الشعور 
بالهزيمة واالكتفــاء بما هو عليه كونه 
يقع تحت طائلة االستهداف من الطرف 
اآلخر، وعليه أن يتحمل الهزيمة واملهانة 
الداخليــة، وأن بلغت فيه ما بلغت، أيضا 
تتعمد املليشــيا صناعة األزمات خاصة 
للمشتقات النفطية لكي تشعل أسواقها 

السوداء وعمليات التهريب العديدة بدءا 
من تفريغ الســفن من موانئ الحديدة 
وبيعها أو توزيعهــا للقيادات الحوثية 
التي تمتلك رشكات نفطية خاصة وعربها 
إىل األسواق الســوداء يف مناطق املحتلة 
ليجنوا مبالغ كبــرية، جزء منها يذهب 
دعما ملقاتليهــا يف الجبهات، ويف الوقت 
نفسه تجرب الكثري من املواطنني للدفع 
بأبنائهم اىل محارق املوت بدافع الحصول 

عىل ابسط متطلبات البقاء، كما تستغل 
األزمات البتزاز العالم واملتاجرة باملأساة 

اإلنسانية التي صنعتها.  

االتجار بالمأساة  
كانت تقارير دولية ومحلية قد كشفت 
عن قيام املليشــيا الحوثيــة باملتاجرة 
بمعاناة النــاس واإلمعان يف عدم إيصال 

املشتقات النفطية للمواطن واملستشفيات 
والقطاع التجاري إال بأســعار الســوق 
السوداء، وكان فريق الخرباء التابع لألمم 
املتحدة قد كشف يف أكثر من تقرير قيام 
املليشيا الحوثية بإنشاء رشكات نفطية 
تســتخدم كغطاء لاســتثمار، خاصة 
لقيادات حوثية رفيعة تعمل يف اســترياد 
وبيع املشــتقات النفطية، فيما ذكرت 
تحقيقات استقصائية مؤكدة للتقارير 
األممية والتي أكدت جميعها قيام املليشيا 
الحوثية بتأسيس نحو 52 رشكة ووكيًا 
تجاريًا للعمل يف استرياد النفط، جميعهم 

ينتمون اىل الجماعة نفسها وهو ما وثقه 
تقرير لجنة الخرباء بشأن اليمن، وبعضا 
من املعلومات، التي رصدت عرب وســائل 
اإلعام املحلية والتي تشــري اىل أســماء 
رشكات النفط تلك وهي: )يمن اليف( التي 
يملكها محمد عبدالســام فليتة، ناطق 
املليشيا، ورئيس ورشكة )أويل برايمر(، 
التي يملكها دغســان محمد دغســان؛ 

ورشكة )باك جولــد(، التي يملكها عي 
قرشا.

شركات وثروات
وخال العام 2020م أعادت املليشــيا 
الحوثية ترتيب أوراق الرشكات املسؤولة 
عن استرياد النفط، للهروب من ماحقة 
لجنة الخرباء والعقوبات األممية، وأيًضا 
للتحايل عىل اإلجــراءات الحكومية التي 
وضعت آلية جديدة الســترياد املشتقات 
النفطية عرب البنك املركزي اليمني يف عدن، 
والذي قلل عدد املستوردين بواقع 50% 

عن عام 2018، إىل حوايل 15 مســتورًدا، 
األمر الذي جعل املليشيا الحوثية أن تدفع 
إىل الواجهة برشكات كانت بدأت العمل يف 
2016، لكن بصورة أقل ظهوًرا. ومن هذه 
الرشكات )تامكــو( التابعة لحمد مقبل 
املقبي، باالسترياد لصالح رشكة يملكها 
محمد عبدالسام فليتة، التي تمكنت خال 
العام 2019 من استرياد مليون طن مرتي 

عىل متن 31 باخرة، وفًقا لآللية املعتمدة 
من الحكومة اليمنيــة، ما يعادل 30% 
من حجم االسترياد السنوي للمشتقات 

النفطية.

تحايل 
فيما يقول تقريــر )النفط والدماء(، 
الصادر يف 20 نوفمرب 2021، عن مبادرة 
استعادة )regain yemen( )مبادرة تنادي 
باســتعادة األموال العامة التي استوىل 
عليهــا الحوثيون(: اســتمر الحوثيون 
بتأسيس رشكات نفطية جديدة أو بتغيري 
األســماء بعد ظهور كل تقرير ســنوي 

للجنة الخرباء، تفاديًا للعقوبات.
ويف العام 2020 قام الحوثيون بتأسيس 
 )Black Diamond( رشكة باك ديموند
التــي يملكها عمار حســني ضيف الله 
ومحمد يحيى غوبر، نجل الشيخ يحيى 
غوبر، واحد أكــرب املجندين يف صفوف 
الحوثيني )يقوم بحشــد الرجال لصالح 
عنارص املليشيا(، بعد تخليه عن صالح 
يف ديسمرب 2017. وعينته املليشيا مديًرا 
عاًما للبنــك األهي املســيطر عليه من 

املليشيا يف صنعاء.

دمار روحي ومادي
ولكن.. لن يبقى اليمنيون صامتني، فها 
هي أول رشارة تهز سلطاتكم قد اشعلها 
األحرار وثقوا أنها ســتتواىل وتســتمر، 
ألن الثورة بدايتهــا رشارة وثورة، فهذه 
الرشارة التي اشعلها مواطنو العاصمة 
صنعاء عملت عىل تمزيق هاالت القداسة 
املزيفــة التي أحاط بها  قيــادات ايران 
بطائفيتهم املقيتة، لم يبق أمام اليمنيني  
من أجــل الدفاع عن حقهــم يف البقاء، 
ســوى أن يثوروا، وأن يكتشفوا ألف باء 
الثورة، فالثــورة تبدأ بالثورة عىل الذات، 
فماذا بعد ان أوصلوكم اىل القعر والفقر 
والهجرة واالغرتاب املكاني والزماني ولم 
يبق يف الوطن غري الخراب والدمار املادي 
والروحي، لقد ســحقت أذناب ايران كل 
يشء جميل، وما بقــي غريهم منتجي 
القبح والفوىض.. إنهم دمى، وأوهن من 

بيت العنكبوت.

تنتهج خطاب التضليل والتدليس والكذب على المواطنين والمجتمع الدولي

المليشيا الحوثية
فساد وثراء واستغالل ملعاناة املواطن

تعاســة املواطن ومعاناته وفقره واحتياجه يف مناطق احتال 
املليشيا الحوثية اإليرانية يقابلها ثراء فاحش وغري منطقي لقادة 
املليشيا، والذين برزوا كأثرياء يمتلك الواحد منهم ثروات طائلة 
خال فرتة وجيزة يف حساب نمو رأس مال األثرياء خاصة يف بلد 
مثل اليمن الذي يعاني الحرب، ومن أفقر دول العالم، ويوشك 
عىل الســقوط يف قاع املجاعة املميتة،  بينما قيادات املليشــيا 
الحوثية صارت من كبار املستثمرين ألكرب الرشكات التجارية 
واالســتثمارية التي تجاوز رأس مالها قدرة الدولة نفســها 

كرشكات االتصاالت الدولية ورشكات النفط العابرة للقارات.

ضرورات البقاء

انفجــرت العاصمة صنعاء أرضا 
وإنســانا -ومازالــت - غضبا يف 
وجه املليشــيا الحوثية اإلرهابية 
وإمعانها املتعمد يف نهب ممتلكات 
الناس واحتياجاتهم 
بقائهم  ورضورات 
عــىل قيــد الحياة 
أمانهم  وصــادرت 
وحريتهم وكرامتهم 
اليوم  واســتقرارهم، 
لسان حال سكان العاصمة صنعاء 
وهي املدينــة األكثر ترضرا ترصخ 
يف وجه مليشــيا ايران : ارحلوا عنا 
لقد قتلتم اإلنسان واألخاق والقيم 
والديــن واألعــراف، لوثتم األرض 
فسادا وإنهاكا وانتهاكا، كما لوثتم 
السماء بالنفاق والكذب والتضليل 
والتدليس، رسقتم اللقمة من أفواه 
األطفال والفقراء، وصادرتم منازلهم 
لتتاجروا بها وتشــيدوا ألنفسكم 
مبان وفلل ورشكات دولية، تاجرتم 
باملشتقات النفطية وبالدواء واملأكل 
واملرشب وتركتم األطفال واملرىض 
يموتون يف غرف اإلنعاش واالحتياج، 
تفننتم يف دفن اآلالف ممن ترمون 
بهم إىل محارق املوت، وتشــيدون 
لبعضهم املقابــر، وتنثرون عليها 
الزهور، ويف الوقت نفســه تلقون 
بأطفالهم وأرسهم اىل طريق العوز 
والــذل واملهانة، بل وتســتبيحون 
حرماتهم قبــل ان يجف دماؤهم، 
قد أمعنتم كثريا يف الفساد وجعلتم 
من اليمن موطنا يســكنه الدمار 
والرعب واإلرهاب وعمقتم الطائفية 
واملذهبية املسيجة بالقتل والسجون 
واألساطري الغوغائية ولغمتم عقول 
األطفــال باملذهبيــة املقيتة وكره 
اآلخر والحق بقتلــه، جعلتم اليمن 
تعيش أسوأ حقبة تاريخية منذ نشأة 

الخليقة.

مظاهــرات األمانــة .. إهنيــار زيــف القداســة الطائفيــة
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تسري تحركات السلطة املحلية بتعز يف أكثر من 
اتجاه، ففي الوقت الذي تتابع فيه تنفيذ توجيهات 
رئيس الجمهوريــة عبدربه منصور هادي والتي 
صدرت يف 2018، وقضــت بتوفري 30 ميجا وات 
ملحافظة تعز، واقــر املجلس االعىل للطاقة البدء 
بإجراءات تنفيذها مؤخــرا، تقوم بجهود أخرى 
تتمثل بتوفري حلول مؤقتة وأخرى دائمة من خال 

اصاح محطة عصيفرة املتوقفة منذ 2014. 
إجراءات التنفيذ، مؤخرا عقد وزير الكهرباء انور 
كلشات ومحافظ تعز نبيل شمسان لقاءا نقاشا 
فيه إجراءات تنفيــذ املحطة الكهربائية التي اقر 

املجلس االعىل للطاقة إنشاءها باملحافظة. 
االجتماع استعرض أوضاع الكهرباء بمحافظة 
تعز وحاجتها امللحة للطاقــة الكهربائية يف ظل 
املعانــاة التي تمر بها تعز وعــدم توفر مصادر 
حكومية للتوليد نتيجة تداعيات حرب امليليشــيا 
الحوثية التي الحقت دمــار كي بالبنية التحتية 

لقطاع الكهرباء. 
وكرس االجتماع ملناقشــة اإلجراءات العملية 
للبدء بالعمل عىل تنفيذ املحطة الكهربائية وذلك 

30 ميجاوات. 
كما نوقش تشــغيل عرشة ميجا ملدينة املخا 
من خال دراســة آلية واضحة تقدمها منطقة 
كهرباء تعز بالتنسيق مع املؤسسة العامة تمهيداً 

العتمادها. 
وقال الوزير كلشــات: إن وزارته ســوف تويل 
املحافظة كل االهتمــام، موجها املعنيني برسعة 
استكمال اإلجراءات اإلدارية والفنية للبدء بالعمل. 
وأكــد وزير الكهربــاء عىل اهتمــام الوزارة 

بمحافظة تعز أسوًة ببقية املحافظات املحررة. 
املحافظ شمسان، من جانبه، طالب الحكومة 
بتقديم الدعم للتغلب عىل التحديات التي تواجهها 

السلطة املحلية يف تقديم الخدمات للسكان. 
كما طالب برسعــة تنفيذ القــرارات املتخذة 
للتخفيف من معانــاة املواطنني يف املحافظة بما 

فيها تنفيذ املحطة املقرة من قبل الحكومة. 
إن الرئيس هادي كان قد وجه يف 2018، بتوفري 
30 ميجا وات ملحافظــة تعز، لكن القرار لم يجد 
طريقه للتنفيذ ألسباب تتعلق بعدم توفر التمويل، 
قبل أن تقر الحكومــة إجراءات وترتيبات لتنفيذ 

التوجيهات. 

صيانة عصيفرة
بالتوازي مع متابعــة تنفيذ املحطة 
الجديدة، تتابع السلطة املحلية، عملية 

إعادة محطة عصيفرة للعمل. 
وبالفعل بــارش مكتــب الكهرباء 
باملحافظــة إجراءات تقييــم املحطة 
واعدت تقريرا عن احتياجاتها قبل نحو 

شهرين. 
مؤخرا، بــدأ فريق هنــديس، إجراء 
دراسة متكاملة لتقييم األرضار ملحطة 
عصيفرة بالتنسيق مع قيادة السلطة 

املحلية. 
وقال مدير فرع مؤسســة الكهرباء 
باملحافظة املهندس عبد الكريم الربكاني 
خال النزول امليداني: "إن فريق الرشكة 
الهنديس بدأ بتقييم االرضار التي تعرضت 
لها محطة عصيفــرة للكهرباء ملعرفة 
االحتياجات الفنية التي يجب توافرها 
بحيث يتم إعادة تأهيلها الستئناف إنتاج 

الكهرباء". 
وأضاف "أن رشكة بلحاف التجارية 
متخصصة يف تقييم وإصاح محطات 
إنتاج الكهرباء يف عــدن وحرضموت، 
ستقوم بإعداد دراســة متكاملة حول 
االحتياجات الفنيــة ملحطة عصيفرة 
والرفع بها للسلطة املحلية والتي بدورها 
سرتفع بها لوزارة ومؤسسة الكهرباء 
للبدء يف عمليــة التأهيل للمحطة خال 
مدة زمنية محددة بعد صدور توجيهات 
من القيادة السياسية بإصاح املحطة 
بحيث يتســنى لها اســتئناف إنتاج 

الكهرباء للمحافظة". 
حلول متعددة 

يف ترصيــح خــاص لـ"صحيفة 26 
ســبتمرب"، قال مدير مكتب الكهرباء بتعز 

عبدالكريم الربكاني: إن املكتب يعمل حاليا يف ثاثة 
مسارات األول إصاح وتشغيل محطة عصيفرة 
التابعة ملؤسســة الكهرباء واملسار الثاني رشاء 
واستئجار طاقة مشــرتاه كحل مؤقت، والثالث 

إعداد وثائق املناقصة للثاثني امليجا املعتمدة. 
حول محطة عصيفرة قــال الربكاني، إنه تم 

تجهيز تقريــر باحتياجات املحطــة وتم الرفع 
بالتقرير قبل حوايل شهرين ومؤخرا جاءت رشكة 
متخصصة يف صيانات محطات التوليد وجهزت 
تقريرا عن املحطة وتقييم الحتياجات صيانتها 

وإعادة تشغيلها. 
وأكد أنه تســلم قبل حوايل أسبوع من الرشكة 
املتخصصــة تقريرها حول محطــة عصيفرة 

وقام بتسليمه للمحافظ والذي بدوره 
سيعرضه عىل رئيس الحكومة العتماد 
إصاح املحطة ورصف املبالغ املخصصة 
لذلك، وأنه ذلك سيتم فور عودة األخري 

إىل العاصمة املؤقتة عدن. 
حل إسعايف

كحل مؤقت، يقوم مكتب الكهرباء 
بتعز بجهود إليجاد حل مؤقت لتوفري 

الكهرباء للمدينة. 
ويف هذا الســياق، قــال الربكاني: 
إنه وجه لجنة الكهربــاء باملحافظة 
بااللتقــاء بوكيــل املحافظة مهيب 
الحكيمي ورشكــة الصقر للتفاوض 
عىل تشغيل املولدات املوجودة يف محطة 

عصيفرة واملتوقفة منذ 2014. 
وأضــاف أن املفاوضات التي تجري 
حاليا مــع الرشكة وذلــك بهدف إىل 
الحصول عىل طاقة مشرتاه من الرشكة، 
كما هو معمول به يف بقية املحافظات 
وهذا ســيكون كحل مؤقت حتى يتم 

صيانة محطة عصيفرة. 
وأكد أنه إىل جانــب املفاوضات مع 
رشكة الصقر هناك إجراءات أخرى يف 
هذا الجانــب، وإذا نجحت املفاوضات 
فستقوم الرشكة بتوليد الكهرباء ونحن 

سنقوم بتوزيعها. 
املحطة الجديدة 

وأوضح الربكانــي، أنه يتواجد حاليا 
يف العاصمة املؤقتة عدن منذ أسبوعني، 
بتكليف من املحافظ شمسان لإلرشاف 
عىل إعــداد وثائــق املناقصة ملرشوع 
محطة الكهرباء الجديدة بقدرة توليد 30 
ميجا وات والتي أقرها مؤخرا املجلس 

األعىل للطاقة 
وأضاف "شــكلنا لجنة من 6 مهندسني 

إلعداد وثائق املناقصة للمحطة الجديدة". 
وأكد أن اللجنة أصبحت عىل مشارف االنتهاء من 
اعداد وثائق املناقصة للثاثني امليجا وات الجديدة، 
وسيتم تســليمها لوزارة الكهرباء والتي بدورها 
ستسلمها للمجلس األعىل للطاقة ورئاسة الوزراء 
للتصديق وسيتم إنزال مناقصة وعىل ضوئها ستبدأ 

إجراءات توفري الـ30 امليجا للمحافظة لكن هذا قد 
يستغرق بعض الوقت. 

نسبة التغطية 
املحطــة الجديدة الـ30 امليجا، ستقســم عىل 
مدينتي تعز والرتبة، حيث ستحصل األوىل عىل 20 
ميجاوات، والثانية ستحصل عىل 10 ميجا، وفق 

مدير الكهرباء بتعز. 
وقال مدير مكتب الكهرباء بتعز: "بعد صيانة 
عصيفرة سيتم تغطية حوايل 70-٪75 من مدينة 
تعز، وإذا تم صيانة كافة املولدات بما فيها املعطلة 
منذ أكثر من 20 عاما سنتمكن من تغطية كافة 

املناطق املحررة بمدينة تعز". 
فيما يتعلق باألرياف فيؤكد الربكاني، أنها ضمن 
الخطة، موضحا أن الـ10 امليجا املخصصة للرتبة 
ســتغطي جميع مناطق الحجرية )ريف(، فيما 
سيكون ريف صرب املوادم ومرشعة وحدنان ضمن 

الـ20 امليجا املخصصة للمدينة. 
لكن ثمة مشكلة يف مديريتي املرساخ واملعافر، 
وفــق الربكاني، حيث لن يكــون باإلمكان ربط 
املديريتني بمحطة عصيفرة، كون خط الكهرباء 
إليهما يصل من محطة التحويل الرئيسية لتعز يف 

منطقة الحوجلة وهي حاليا منطقة نار. 
لحل هذه املشــكلة، يؤكد الربكاني، أنه سيتم 

تغطية املديريتني من خال الطاقة املشرتاه. 
سعر التكلفة 

مدير مكتــب الكهرباء أشــار إىل أن الكهرباء 
الحكومية ســتكون أفضل بكثري من التجارية، 
مؤكدا أنه ســيكون هناك تحسن كبري يف أسعار 
الكهرباء للمواطنني لكن لن تكون كما كانت قبل 
الحرب نتيجة ارتفاع اســعار الوقود بشكل كبري 

جدا. 
وأوضح أن السعر الذي سيفرض سيكون أقل 
بكثري من السعر التجاري الحايل ويف كل األحوال 
لن نفرض سوى ما يغطي الكلفة التشغيلية فقط. 

أمل السكان 
يف الوقت الذي يعاني فيه السكان من األسعار 
الكبرية للكهرباء التجارية، وأيضا ضعف ورداءة 
الطاقة البديلة )الشمسية(، يأمل السكان بتعز بأن 
تأتي الكهرباء الحكومية لتخفف من األعباء التي 

تثقل كواهلهم

تــعــز..
حتركات مكثفة إلعادة الكهرباء إىل ملحافظة

  مدير مكتب الكهرباء بتعز: 
نتحرك في أكثر من مسار 
لتوفير الكهرباء إلى جميع 

المناطق المحررة
  نسعى حاليًا إلصالح محطة 

عصيفرة وتنفيذ الثالثين 
الميجا المقرة من الحكومة

منذ سبع سنوات وسكان محافظة تعز، محرومون من الكهرباء الحكومية، بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي 
عىل املحافظة واليمن ككل منذ انقابها يف ســبتمرب 2014، ليضطر جزء من السكان اىل اللجوء للطاقة التجارية ذات 
التكاليف الباهظة، والجزء اآلخر وهو االكرب يستخدمون الطاقة البديلة بعيوبها التي ال حرص لها.. مؤخرا كثفت السلطة 
املحلية تحركاتها وقابل ذلك تعاون من الحكومة وتم الخروج بمصفوفة حلول إلضاءة املحافظة املحارصة من جديد. 

  تقرير- هشام المحيا
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  توفيق الحاج
لم يكن يتوقــع اليمنيون بأن تصــل الحالة 
املعيشــية إىل هذه الدرجة من الصعوبة والرتدي 
وارتفاع األسعار وانعدام أبرز األساسيات الستمرار 

املعيشة.
ففي الوقت الذي كان فيه سعر الكيس الدقيق 
قبل انقاب مليشيا الحوثي ال يتجاوز مبلغ 6000 
ريال يمني وبعد مرور ســبع سنوات من إعان 
النكبة الحوثية وذلك اليوم املشــؤوم وصل سعر 
الكيس الدقيق إىل 40000 ألف ريال يف فارق سعري 

رهيب ال يمكن املقارنة بينهما.
وتتضاعــف معاناة املواطــن اليمني يف بعض 
املحافظــات خاصة تلك الواقعة تحت ســيطرة 
مليشيا الحوثي حيث ال توجد أعمال وال مرتبات 
وال يرتك للمواطن فرصة للعمل بحرية دون دفع 

مجهود حربي أو إتاوات.
 املستوى املعييش املرتدي الذي وصل إليه املواطن 
يف عموم محافظات اليمــن جراء االنهيار الكبري 
للعملة املحلية ال ســيما أمام الــدوالر األمريكي 
والريال الســعودي مما ضاعف من أسعار املواد 
الغذائية واألساسية وحول حياة املواطنني املعيشية 

إىل جحيم خصوصا األرس محدودة الدخل والفقراء 
واملســاكني الذين طحنتهم سنون الحرب وظلم 

املليشيا.
مراقبون للشــأن االقتصــادي اليمني حملوا 
مليشــيا الحوثي الفشــل الذريع يف السياســة 
االقتصادية للباد التي نأت بنفســها عن الواقع 
املعاش للمواطــن وتركتهم عرضة لسياســة 
اقتصادية خاطئة وضحية لفساد مايل وإداري منذ 
21سبتمرب املشؤوم يوم النكبة اليمنية العظمى 
وحتى اليوم ونحن نقرتب من الذكرى الثامنة لذلك 

اليوم البغيض.

ملف مهمل
وأشار املراقبون إىل أن إهمال امللف االقتصادي 
وعدم جعله أولوية خطأ كبري تحمل عواقبه كل 
اليمنيني وكل من عمل عــىل األرضار باالقتصاد 
الوطني أن يتحمل مسؤولية خطأه ويجب معاقبة 

كل من تسبب يف ذلك.
تقول "مريم" نازحة يف تعز بأن من يدير امللف 
االقتصادي مسؤولون عن معاناة الناس وعاما 
أساسيا يف مضاعفة معاناة املواطن وزيادة همومه 

ال سيما مع ارتفاع أسعار املواد الغذائية.
وأضافت مريم أن املــآيس تتضاعف واملواطن 
يزداد انسحاقا متمنية أن يلتفت صناع القرار إىل 

امللف االقتصادي فهو أهم ملف حاليا وأكثر خطرا 
عىل حياة املايني.

واعترب صالح املرشــدي 54 عامــا من أبناء 
العاصمة صنعاء بأن الحالة املعيشــية اليوم ال 
يمكن وصفها أو التعبري عنها كون األسعار باتت 
تذبح املواطن من الوريد للوريد ولم يعد قادرا عىل 

سد احتياجات أرسته وطلبات أطفاله.
ونوه املرشدي إىل أن الناس يف ظل مليشيا الحوثي 
باتت تشرتي الدقيق بالكيلو وأصبحت بعض األرس 

عاجزة عن توفري وجبة طعام واحدة.
أما صالح حميد فيقول: بأن جحيم األســعار 
أصابت الجميع وليس هناك رؤية واضحة أو أمل 
يف استقرار الوضع االقتصادي أي ليس هناك أي 
تحرك جاد إلنقاذ املواطن الدنيا ولعت واألرس تأكل 
روتي حاف وبعضهم ما حصل حق الحبة الروتي.

وأضاف الواقع املعييش مؤلم وحياة صعبة باتت 
تعاني منها غالبية األرس اليمنية التي تضاعف عدد 
األرس الفقرية يف ظل االنهيار االقتصادي والوضع 
املعييش املرتدي رغم أن الجميع كان يأمل يف عمل 
رؤية وحل لهذه املأساة املتمثلة يف عدم استقرار 

الرصف وارتفاع األسعار. 
ورغم استمرار مزادات البنك لبيع الدوالر إال أن 
االنهيار مســتمر ومتواصل للريال اليمني حيث 

شهدت أسعار رصف الريال اليمني، انهيارا جديدا، 
أمام العمات األجنبية طوال األسبوع، حيث بلغ 
سعر الريال السعودي 340 رياال، فيما بلغ سعر 

الدوالر الواحد 1292 رياال.
وجاء االنهيار رغم استمرار مزاد بيع العمات 
األجنبية التــي ينفذها البنك املركزي يف العاصمة 

املؤقتة عدن. 
وكانت أسعار رصف الريال قد شهدت ارتفاعا 
كبريا أمام العمات األجنبية عقب قرار تغيري قيادة 
البنك املركزي، والحديث عن وديعة ســعودية- 

خليجية للبنك.
وعقب تلك القرارات وصل ســعر رصف الريال 
السعودي اىل 220 رياال، إال أن ذلك لم يدم طويا 
حيث بدأ الريال باالنهيار بشكل يومي، األمر الذي 
ألقى بظاله عىل ارتفاع األسعار يف األسواق خاصة 
مع اقرتاب شهر رمضان املبارك الذي ترتفع فيه 
احتياجات الناس الرشائية ويكثر الطلب عىل املواد 

الغذائية واالستهاكية.

كارثة مالية
الخرباء حذروا من إن الريال اليمني عىل وشك 
االنهيار وطالبوا الحكومة رضورة اتخاذ اجراءات 

جديدة تحول دون انهيار العملة املحلية.
وأكدوا أن الكل يجب أن يعمل عىل وقف االنهيار، 

وأن مليشيا الحوثي والجماعات التي تعمل خارج 
إطار الحكومة، تتحمل املسؤولية جراء ما وصلت 
إليه األوضاع االقتصادية بعد انهيار العملة املحلية.
ويرجع أكاديميون واقتصاديون أسباب انهيار 
العملة املحلية أمام النقد األجنبي إىل إجراء عمليات 
مصارفة لدى البنك املركزي يف عدن تحت مسمى 
"املزادات" التي تســببت يف تخفيض كتلة النقد 
األجنبي، فضاً عن الســبب الرئيس الذي تسبب 
يف تجاوز الدوالر سقف الـ"1000" ريال واملتمثل 
يف طباعــة عملة دون غطاء تقــدر بأكثر من 5 

تريليونات ريال يمني.
االرتفاع القيايس واملهول ألسعار الرصف واملواد 
الغذائية ليســت األزمة الوحيدة بل يضاف إليها 
أزمة الوقود التي يشكو منها املواطنون يف مختلف 
املحافظات إذ وصل سعر أسطوانة الغاز املنزيل يف 
مدينة عدن اىل ١٩ ألف ريال ويف صنعاء إىل 30 ألف 

ريال تزامنا مع انعدامه من األسواق.
يأتي ذلك يف ظل غياب تام ألي جهود أو حلول 
حقيقة ألنهاء األزمة التي تضاف إليها سلســلة 
األزمات التي تعصف باليمنيــني كأزمة انقطاع 
املرتبات وارتفاع األسعار بالتزامن مع قرب شهر 

رمضان املبارك.

نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى

الـــشـــيـــخ/ مـــصــــلـــح بـــن جـــمـــعـــة األثـــلـــة
وقــائــد مــحــور صــعــدة الــلــواء/ عــبــيــد أحــمــد األثــلــة

والـــعـــقـــيـــد/ أبـــو خـــالـــد األثـــلـــة
وكـــافـــة بـــيـــت األثـــلـــة

في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى )والدتهم(  
سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

)) إنا لله وإنا إليه راجعون ((
األسيفون:

قيادة الرشطة فرع حمور صعدة عنهم/ أركان حرب الرشطة العسكرية املقدم سليم بوتج

سخط شعبي جراء ارتفاع األسعار.. وباقرتاب رمضان تتضاعف الكارثة اإلنسانية
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 لم يمض من الوقت الكثري، حتى دبت القطيعة 
بني املهدي عباس، والشيخ عبدالرب، رفض األخري 
التوجه إىل صنعاء، وقــام بثورة هدفها االنفصال 
بتعز وإب عن حكم الدولة القاسمية، أسوة بلحج 
وعدن، فأرسل إليه اإلمام بـ 3000 ُمقاتل بقيادة 
محمد بن عبداللــه الوادعي، غريمه، وُمؤجج ذلك 

الرصاع منذ البداية.
نجا الشــيخ عبدالرب بأعجوبة، وهرب بقواته 
املحدودة من قعطبة إىل الحجرية، وتحصن بقلعة 
الدملؤة، وهزم فيها جيًشا آخر أرسله إمام صنعاء 
إلخضاعه، ليتحول بعد ذلك من الدفاع إىل الهجوم، 
ســيطر عىل جبلة لبعض الوقت، وأخذ أموااًل من 
سكانها، كما اجتاح قلعة موزع، وكاد أْن يستحوذ 

عىل مدينة املخا ومينائها.
أمام تعاظم ذلك الخطر، عمل املهدي عباس عىل 
ُمصالحة السلطان عبدالكريم بن فضل 1170هـ/ 
1757م، الذي بدأ هو اآلخر يتخوف من طموحات 
الشيخ عبدالرب التوسعية، ولصاحب )هدية الزمن( 
رواية مغايرة مفادها أنَّ سلطان لحج هو البادئ 
بطلب ذلك الصلح، جاء فيها: »أرسل السلطان عبد 
الكريم بن فضل السيدين أبا بكر بن محمد، والسيد 
العيدروس بهدية قيمة إىل اإلمام, فعاد الوداد بني 

اإلمام والسلطان«.
تم التنسيق بني إمام صنعاء وسلطان لحج عىل 
ُمهاجمة الحجرية، واالنقضاض كطريف كماشــة 
عىل الشيخ عبدالرب، وما إن علم األخري بذلك، حتى 
سارع بشن هجوم كاسح عىل لحج، سيطر عليها، 
وحارص مدينة عدن لخمســة أشهر، ليرتاجع عن 
األخرية، وذلك بعد أْن خضع السلطان عبدالكريم 
للصلح، وسلم له مقابل انسحابه ذاك أموااًل كثرية، 
يف الوقت الذي لم يحــرك فيه إمام صنعاء لنرُصة 

حليفه ساكنًا.
هناك لغط كبري حول شخصية الشيخ عبدالرب 
العلفي، ففــي الوقت الذي عمــد فيه مؤرخون 
متأخرون عىل القول: بأنَّه من منطقة الحجرية، 
ونعته ببطلها، كشــف ُمؤرخون معارصون لتلك 
األحداث غري ذلك، فهذا صاحب )النفحات املسكية( 
قال: إنَّ املنصور الحسني وىل والده الشيخ أحمد بن 
وهيب منطقة الحجرية سنة 1153هـ، وأنَّه شاركه 
يف محاربة األمري أحمد بن الـُمتوكل القاسم حاكم 

تعز آنذاك.
وذكر ذات امُلؤرخ أنَّ حاكم تعز اســتنجد حينها 
بقبائل يافع لنرصته، وأنَّ الشيخ أحمد بن وهيب 
وولده تصدوا لتلك القوات يف يفرس، وأنَّهم هزموا 
اليوافع رشَّ هزيمة، وقتلوا الســلطان قحطان بن 
عمر هرهرة، وأرسوا أخاه الشيخ أبي بكر، ليختلف 
بعد تلك املعركة األب وولده، أفرج األخري عن الشيخ 
األسري، ورفض أوامر والده يف إرساله إىل صنعاء، 
غضب املنصور الحسني )اإلمام حينها( من ذلك، 

وحني قام الشيخ عبدالرب بزيارته، وجه بحبسه 
لعدة أيام، ثم أطلقه، وأرسله ملساعدة والده. 

كانت للشيخ عبدالرب بعد ذلك حروب وخطوب 
مع حاكم تعز، تنقلت ما بــني جبل صرب، وجبل 
حبيش، وقد انتهت بأرسه يف يفرس 1159هـ، أخذ 
عليه األمري أحمد عهوًدا ومواثيق، ثم أطلق رساحه، 
وحني آل األمر للمهدي عباس، عينه األخري عامًا 
عىل الحجرية مكان أبيه املتوىف، ثم واله عىل العدين، 

ومن بعدها قعطبة.
أما تعز فقد آل حكمها بعد وفاة األمري أحمد بن 
الـُمتوكل القاسم لولده األكرب عبدالله 1162هـ، 
وحني تويف األخري بعد عرش سنوات، اختلف أخوته 
عىل، ويحيى، ومحسن، ُمنافسني لولده عبدالكريم 
ذي الـ 13 ربيًعا، اســتوىل كل واحــد منهم عىل 
جزء من املدينة املنكوبة، فاستبدت بها الوحشة، 

واستوطنها الخراب.
راســل األمري الصغري عبدالكريم املهدي عباس 
طالبًا نجدته، فأرسل األخري بالنقيب املاس عىل رأس 

قوة كبرية لذات الغرض 1173هـ، عززها بقوات من 
حاشد بقيادة الشيخ نارص بن قاسم األحمر، وقد 

انكرست تلك القوات عىل أسوار مدينة تعز.
وبالعودة إىل ذكر الشيخ عبدالرب العلفي، فقد 
أفاد صاحب )نرش العرف( أنَّ الشيخ املذكور عاود 
تمرده عىل دولة اإلمامة، بُمعاضدة من سلطان يافع 
"أبو بكر بن عمر هرهرة"، من أفرج عنه يف معركة 
يفرس قبل عرش سنوات، وأضاف ذات الـُمؤرخ: 
»وما زال يطوف الباد، ويسعى يف األرض بالفساد، 
وكانت بينه وبني جنود املهدي املعارك العديدة يف باد 
الحجرية وغريها، ثم كان من املحصورين بتعز عند 

نزول النقيب املاس..«.
راســل املهدي عباس الشــيخ عبدالرب طالبًا 
ُمصالحته، عارًضا عليــه االعرتاف به حاكًما عىل 
الحجرية، إْن هو ســاعده يف اقتحام تعز، وحلف 
لشهود الصلح سبعة أيمان ُمغلظة بأْن يفي بوعده.

وافق الشيخ عبد الرب بعد تلكؤ شديد عىل الصلح، 
وتوجه بالفعل مُلنارصة القوات اإلمامية امُلحارصة 

ملدينة تعز، وحني تحقق النرص، طلب املهدي عباس 
منه ومن األمراء القاسميني امُلتمردين الحضور إليه، 
ولوال ضمانة النقيب املاس، والشيخ نارص األحمر 

ما توجه الشيخ عبدالرب إىل حتفه.
دخل الشــيخ عبدالرب صنعاء مزهًوا بأفعاله، 
وســط ترحيب كبري من األهايل، وما أْن وصل إىل 
الحرضة اإلمامية، حتى أمر املهدي عباس بتجريده 
من ســاحه، وصبغ وجهه ويديه باللون األحمر، 
والطواف به عاريًا فوق جمل، ووجهه إىل الخلف، 
لم تتحمل أخته ذلك املشــهد، فرمت بنفسها من 
سطح أحد املنازل، ولقيت حتفها وسط ذلك املوكب 
التعزيري، وأخوها يتفرج بحرسة، ليلحق بها بعد 
ثاثة أيام، وذلك بعد أْن تلقى صنوًفا شــتى من 

العذاب امُلهني.
كتب حينها الشاعر القاسمي أحمد بن يوسف 
بن الحسني قصيدة طويلة هنأ بها املهدي عباس 
باجتياح تعز، وقتل الشيخ عبدالرب العلفي، جاء 

يف مطلعها: 

إمـام الـورى أنــت املـعــان املــسدد
ورأيك يف األعــــداء سهـــم مســدد

كشفت الخطـوب السـود عنا ولم تزل
بهــــذا لك البــيــض الصوارم تشهد

وجمعت شمل املجـد إذ رصت للعدا
وتبــدد ســبا  أيــدي  تمزقهــم 

بقتلك عبـــد الرب هــذا الـذي طغى
وظـــل بـا ديـن يـــعيـث ويـفـسد

حقنــــت دماء املسلميـن جميعهم
وأطـفـــأت ناًرا لـم تـزل تـتوقــد
ُقتل الشيخ عبدالرب ولم تنته األحداث امُلرتبطة 
بمأساته، فقد استاء الشيخ نارص األحمر مما لحق 
بصاحبه، وتوجه ُمغاضبًا إىل صنعاء، وما أْن َعربَّ يف 
حرضة املهدي عباس عن اعرتاضه من ذلك الترصف 
الشائن، حتى زج به األخري يف السجن، ومن حاشد 
تحركت قوات بقيادة أخيه الشــيخ أحمد األحمر 
جنوبًا، فانكرست يف عمران مع أول ُمواجهة لها مع 
القوات اإلمامية، وبعد أْن خرس الشيخ املهاجم ابنه 
ُمرشد، أما الشيخ السجني فقد أمر اإلمام بإعدامه 

يف مدينة الروضة عىل الفور.
ورًدا عــىل ذلك قامت قبيلة حاشــد بمعاضدة 
من قبيلة بكيل بعدة عمليات عسكرية انتقامية، 
كان امُلترضر األكرب منها سكان املناطق التهامية 
امُلساملة، فقد اجتاحت تلك القوات اللحية مرتني، 
وأحرقتها وبعض القرى امُلجاورة، وعاثت فيها نهبًا 
وخرابًا، ويقال: إن اإلمام التزم بعد ذلك بدفع 500 

ريـال شهريًا ألرسة الشيخ نارص األحمر. 
النقيب املاس من جهته عرب عن اعرتاضه الشديد 
من قتل الشيخ عبدالرب، وجدد هو اآلخر العزم عىل 
التمرد، وهيأ عساكره لذات الغرض، فما كان من 
اإلمام الغادر إال أْن احتال عليه، واستدعاه إىل قرصه 
بلطف، واستقبله استقبااًل بشوًشا، وقدم له القهوة 
املمزوجة بالسم، ليفارق النقيب املغدور الحياة قبل 

أْن يعود إىل داره ببضع خطوات.
وصلت إىل اليمــن منتصف العام 1176هـ/ 29 
ديسمرب 1762م بعثة دنماركية برئاسة املهندس 
كارســتن نيبور، نقل األخري يف مذكراته تفاصيل 
مهمة عن أحوال اليمــن خال تلك الحقبة، ولواله 
ما عرفنا تفاصيل ثورة عبدالرب العلفي الســابق 
ذكرها، وتداعياتها املأساوية، وقال عن نهاية ذلك 
الشيخ: »وهي نهاية ثائر وبطل عربي كبري، كانت 

له شهرته يف اليمن يف السنوات األخرية«.
كما كتب نيبور عن الخــراب الذي لحق بمدينة 
تعز وضواحيها بسبب رصاع األخوة األعداء السابق 
ذكره قائًا: »هدمت الحرب معظم املنازل، وجعلت 
الحقول والبســاتني شــبه مهجورة.. وقد توقف 
التوســع يف البناء بمدينة تعز بشكل عام«، ونقل 
وصًفا دقيًقا لحال سكانها امُلنهكني من ظلم األئمة، 
وامُلتذمرين من كل يشء حولهم، حتى من أنفسهم.

  المكال/ خاص
دشنت بقاعة األديب عي أحمد باكثري بديوان رئاسة 
جامعة حرضموت فعاليات أسبوع البحث العلمي الثاني 
الذي تنظمه الجامعة برعاية كريمة من فخامة رئيس 
الجمهورية عبدربه منصور هادي، للفرتة من 15– 20 

مارس 2022م.
 ويف حفل التدشــني الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم 
ألقى معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي والتعليم 
الفني والتدريب املهني األســتاذ الدكتــور خالد أحمد 
الوصابي كلمة عرب الزوم، أشار فيها إىل أن هذه الفعاليات 
تأتي يف إطار اهتمام جامعة حرضموت بالبحث العلمي 

الذي يعد ركيزًة أساســيًة للجامعات، مؤكًدا أن هناك 
نواًة حقيقيًة لثورة علمية تشهدها جامعة حرضموت، 
داعيًا رئاســة الجامعة إىل االستمرار يف إقامة مثل هذه 
الفعاليات، واالهتمام بتبني النرش اإللكرتوني، راجيًا لهم 

التوفيق والنجاح. 
من جانبه أشار األستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش 
رئيس جامعة حرضموت- يف كلمته- إىل أن البحث العلمي 
يُعدُّ من أهم الوظائف التــي تضطلع بها الجامعات إىل 
جانب التعليــم وخدمة املجتمعات، لــذا أوَلت جامعة 
حرضموت البحث العلمــي أهميًة كربى وفق الظروف 
القائمة واإلمكانيات املتاحة، فحرصت عىل انتظام النرش 
العلمي بمجاتها العلمية املحكمة، واستحدثت جائزًة 
للنرش العلمي الدويل، وعقدت عدًدا من املؤتمرات العلمية، 

فخال العــام 2021م عقدت عــرشة مؤتمرات دولية 
بالرشاكة مع عدد من الجامعات املاليزية واملؤسسات 
العلمية والبحثية، مشريًا إىل أن فعاليات أسبوع البحث 
العلمي الثاني ستشهد عدًدا من الفعاليات، منها: املؤتمر 
العلمي األول لطاب الدراســات العليا، واملؤتمر العلمي 
السابع لطاب الجامعة ملرحلة البكالوريوس، وورشة 
عمل لتقييم املراكز البحثية  بالجامعة، وحفل إشــهار 
تســجيل مائة براءة اخرتاع لطاب الجامعة، الفتًا إىل 
أن أبرز فعاليات هذا األسبوع الذي يؤكد سامة النهج 
الذي تنتهجه جامعة حرضموت عىل املستوى الدويل هي 
تنظيم ندوتها الدولية األوىل للدراسات البحثية املتعددة 
التخصصات، والتي شملت هذا العام تخصصاٍت طبيًة 
وهندسيًة، تحت عنوان: )التقنيات الكهرومغناطيسية 

الحديثــة يف الحياة الواقعيــة والتطبيقــات الطبية 
الناشئة(، بمشــاركة متحدثني وباحثني من جامعات 
عاملية مرموقة إىل جانب جامعة حرضموت. وقال: إن 
ذلك يأتي يف ضمن الخطة االســرتاتيجية التي تتبناها 
الجامعة للعمل عىل خلق رشاكات إقليمية ودولية مثمرة، 
وتعاون مستدام ينعكس إيجابيًّا عىل منتسبي الجامعة، 
ويسهم يف رفع تصنيف الجامعة دوليًّا، منوًها بتحقيق 
الجامعة ملراكز متقدمة عىل املستوى الوطني، ومعلنًا 
أن جامعة حرضموت ستنظم خال هذا العام 2022م 
أسبوع املوظف يف جامعة حرضموت، وأسبوع جامعة 

حرضموت لخدمة املجتمع. 
حرض حفل التدشني كل من: األستاذ الدكتور عبدالله 
صالح بابعري نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، 

واألستاذ الدكتور ســالم مبارك العوبثاني نائب رئيس 
الجامعة لشؤون الطاب، واألستاذ الدكتور هادي سالم 
الصبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات 
العليا والبحث العلمي، واألســتاذ عبدالله علوي عيديد 
األمني العام للجامعة، وعدد من عمداء الكليات ونوابهم، 
ورؤســاء األقســام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس 
بجامعة حرضمــوت، والدكتور ســالم بافقري رئيس 
جامعة الريــان، والدكتور عبود العبــل رئيس جامعة 
العرب، والدكتور خالد ســلمان العكــربي املدير العام 
لرشكة النفط اليمنية بحرضموت الســاحل، والدكتور 
محمد سالم باخلعة املدير العام لإلدارة العامة لألشغال 
ني للمكاتب  بساحل حرضموت، وعدد من املديرين العامِّ

التنفيذية باملحافظة.

بالل الطيب

كانت للمهدي العباس بن املنصور الحســني محاولة يتيمة الســتعادة لحج وعدن لحظرية الدولة 

القاسمية، أرسل عامله عىل قعطبة الشــيخ عبد الرب بن أحمد بن وهيب العلفي لذات املهمة، إال أنَّ 

الســلطان عبدالكريم بن فضل صدَّ زحوفات األخري، وأجربه عىل املغادرة، وقيل غري ذلك، ليتهم إمام 

صنعاء صاحبه بأخذ رشوة من سلطان لحج ُمقابل انسحابه ذاك.

املنــي الثائــر  العلفــي..  عبدالــرب 

11 ثقافية

برعاية فخامة رئيس الجمهورية

جامعة حرضموت تدشن فعاليات أسبوع البحث العلمي الثاين باملكال



اختتام فعاليات 
معرض شبوة للكتاب 

لعام 2022م
اختتمت الهيئة العامة للكتاب والنرش والتوزيع بمحافظة شبوة، أول 
أمس الثاثاء، فعاليات معرض شبوة للكتاب لعام 2022، بمشاركة خمسة 

عرش دار نرش.
وأشاد أمني عام املجلس املحي عبدربه هشــلة، بالنجاح الكبري الذي 
حققه املعرض لهذا العام والذي جاء ضمن سلسلة من املعارض الثقافية 
السنوية التي أقامتها املحافظة خال السنوات األخرية، مشرياً إىل أن إقامة 
هذه املعارض يف املحافظة وبشكل دوري ومنتظم يؤكد حالة الحراك الثقايف 

املتفاعل فيها.

الحديدة.. استشهاد 5 من أسرة واحدة 
جراء انفجار لغم حوثي بسيارتهم 

مأرب.. ندوة سياسية توصي بإعداد استراتيجية وطنية لمواجهة تدخالت إيران 

استشهد خمسة مدنيني من أرسة 
واحدة بينهم طفان، أمس األربعاء، 
جــراء انفجار لغم مــن مخلفات 
مليشيا الحوثي اإلرهابية يف محافظة 

الحديدة.
وقال املرصد اليمنــي لأللغام يف 
حســابها عىل "توتري: "إن خمسة 
مدنيني من أرسة واحدة بينهم طفان 
استشهدوا جراء انفجار  لغم حوثي، 
بمركبة مدنية كانوا يســتقلونها 

أثناء مرورهــم يف منطقة "جولة 
املطاحن" بالجهة الرشقية من مدينة 

الحديدة".
وتأتي الحادثة بعد بضعة أيام من 
إصابة املواطن حامد عبده مخرضي، 
25 سنة بجروح خطرية وبرت أطرافه 
الســفلية، جراء انفجار  لغم حوثي 
أثنــاء عودته إىل منزلــه بعد نحو 
أربع ســنوات من النزوح بمديرية 

الدريهمي محافظة الحديدة.

أوصت ندوة سياسية أقيمت بمدينة 
مأرب، مطلع األسبوع الجاري، بإعداد 
اسرتاتيجية وطنية شاملة ملواجهة 
التدخات اإليرانية يف اليمن عموما ويف 

محافظة مأرب بشكل خاص.
وجرى خال النــدوة التي نظمها 
مركز البــاد للدراســات واإلعام، 
بمناسبة إشــهاره بعنوان "مأرب 
وإيران وجهاً لوجه"، التطرق إىل الدور 
التخريبي اإليراني يف محافظة مأرب 
ودعمه املبارش لعدوان مليشــيات 
الحوثــي االنقابيــة املتواصل عىل 
املحافظة وتبنيه سياسيا وإعاميا 

وعسكريا. 
وشددت الندوة، عىل رضورة تفعيل 
كل الدبلوماسية وتوحيد كل الجهود 
اإلعامية للتصدي للتدخات اإليرانية 
وكشف تدخلها املســتمر يف الشأن 
اليمني ومناهضة نشاطها السيايس 
اإلعامي  وخطابهــا  والدبلومايس 
عىل املستوى العاملي ويف كل املحافل 

الدولية.
وقدمــت يف النــدوة ورقتا عمل، 
استعرض رئيس املركز حسني الصويف 
يف الورقة األوىل نتائج دراسة بحثية 

عن تغطية وســائل اإلعام اإليرانية 
واللبنانية ملعركة مأرب ورصدت أبرز 
حمات التضليل والشائعات التي روج 
لها إعام الضاحية وطهران وتربيره 
املستمر لجرائم وانتهاكات االنقابيني 

بحق املدنيني يف مأرب.
فيما قدم الصحفي حسني الصادر 
يف الورقــة الثانية ملحة تاريخية عن 
طبيعة الرصاع العربي اإليراني منذ 

مطلــع ثمانينيات القــرن املايض 
وأطماع الثورة الخمينية وطموحاتها 
التوســعية يف املنطقــة العربيــة 
وتشــكيلها لتنظيمــات إرهابية يف 
عدة بلدان عربية لتنفيذ مخططاتها 
وتحقيق أهدافها يف احتال تلك البلدان 
والتحكــم بأنظمتها ونهب خرياتها 

ومقدراتها.

الوكيل مفتاح يضع حجر األساس لمشروع إنشاء
المستشفى التخصصي لرعاية األم والطفل 

االتحاد األوروبي يؤكد سعيه 
إليجاد حل لخزان صافر العائم 

التوقيع على اتفاقية لتوفير إمدادات المياه في أربع محافظات 
وقع مركــز امللك ســلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنســانية اتفاقية مشرتكة 
مع منظمة األمــم املتحــدة للطفولة 
)اليونيســيف( لتوفري إمــدادات املياه 
الصالحة للــرشب يف محافظات مأرب 
والجوف وحجة وصعدة، يستفيد منها 

٣٣ ألف شخص بقيمة 5 مايني دوالر.
وقع االتفاقية مساعد املرشف العام 
عىل املركز للعمليات والربامج املهندس 
أحمد البيز وممثل منظمة اليونيسيف يف 

منطقة الخليج الطيب آدم.
وتهدف االتفاقية إىل توفري مصادر مياه 
صالحة للرشب للمناطق األكثر احتياًجا يف 

اليمن، واملساهمة يف تقليل نسبة األمراض 
الناتجة عن رشب املياه امللوثة، والعناية 
بالنظافة الشخصية والرصف الصحي، 
كما تســتهدف االتفاقية زيادة الوعي 

الصحي وبناء القدرات.
وســيجري بموجب املرشوع املُوقع 
إعادة تأهيــل 7 مصادر ميــاه بكامل 
ملحقاتها من مضخات وتمديدات الزمة 
وخزانات املياه والطاقة الشمسية، وبناء 
73 دورة مياه ملخيمات النازحني يف مأرب، 
فضاً عــن عقــد 12 دورة يف التثقيف 
الصحي يف جميع املناطق املستهدفة لرفع 

الوعي البيئي والصحي.

وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور 
عبدربه مفتــاح، أمس األربعاء، حجر 
األساس ملرشوع إنشــاء املستشفى 
التخصيص لرعاية األم والطفل بمدينة 
مأرب بتكلفة إجمالية تبلغ مليون و25 

ألف دوالر بتمويل كويتي.
الذي تنفذه  ويتكون املستشــفى 
مؤسســة التواصل للتنمية اإلنسانية 
بتمويل من جمعية الشــيخ عبدالله 
النوري الكويتية، مــن ثاثة طوابق 
وسيتم تشييده عىل مساحة إجمالية 
تبلغ 1800 مرت مربع يف حي الروضة 
شــمال مدينة مــأرب، ويحتوي عىل 
غرفة عنايــة مركزة وثــاث غرف 
عمليات وأقســام طــوارئ لألطفال 
والنساء والوالدة والعيادات الخارجية 
واملختربات والرقود، بســعة رسيرية 
تبلغ )200( رسير، باإلضافة إىل مرافق 
تجارية اســتثمارية ســيعود ريعها 

للمستشفى للمساهمة يف تشغيله.
وأشاد الوكيل مفتاح، بالدعم الكويتي املستمر 

املقدم ملحافظة مأرب عىل مدى السنوات املاضية 
يف كافة القطاعات الحيوية والخدمية يف املحافظة 

وذلك ضمن حملة الكويت إىل جانبكم 
..معرباً عن شــكر قيــادة محافظة 
مأرب وجميع أبنائهــا لدولة الكويت 
حكومًة وشعباً عىل وقوفهم إىل جانب 
أشــقائهم اليمنيني يف ظــل الظروف 
الراهنة ومســاهمتها يف تمويل عدة 
مشاريع تنموية وخدمية ومستدامة 

يف املحافظة.  
من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة 
التواصل للتنمية رائــد إبراهيم، بأن 
مؤسسته ســتعلن عن مناقصة هذا 
املرشوع خال األسبوع القادم، وسيتم 
تنفيــذه وفقا للمواصفــات املحددة 
يف املناقصة خال فرتة ســنة وأربعة 
أشهر، ثم يتم تأثيثه وتجهيزه بكافة 
املعدات الطبية الازمة.. مشريا إىل أن 
املرشوع سيسهم يف دعم القطاع الطبي 
يف املحافظة ويقلل من نســبة حاالت 
الوفاة لدى األمهات واملواليد من خال 
خدماته الصحية النوعية التي سيقدمها 

للنازحني واملجتمع املضيف يف املحافظة.  

أكدت مدير عام الشــؤون 
البحرية والصيــد بمفوضية 
االتحــاد األوربي تشــارلينا 
فيتشيفا أن إدارتها تعمل مع 
اإلدارات األخــرى إليجاد حل 
ملشــكلة خزان صافر النفطي 
قبالة سواحل الحديدة لتجنب 
كارثة بيئية محتملة يف املنطقة 
عىل خلفيــة تعنت مليشــيا 
الحوثي االنقابيــة ورفضها 

وصول فريق من الخرباء ملعاينة 
الخران وتفريــغ حمولته من 

النفط.
جاء ذلــك خــال لقائها، 
الثاثاء املايض، مع رئيس بعثة 
اليمــن لدى االتحــاد األوربي 
محمــد طه مصطفــى الذي 
أطلعها عــىل املخاطر البيئية 

لناقلة النفط صافر.

حديث األسبوعحديث األسبوع

جماعـة
في

مجتمـع
تتميز املجتمعات بتذويــب ذويها يف كيانها الجامع، كون 
املنضوين تحت ردائها يشــكلون لُحمة واحدة بفعل تقارب 

الثقافات وتمازج العادات وتعانق اللهجات.
واملجتمعات بطبيعتها تؤســس للتقارب، وتنّمي الوفاق، 
فيغدو منتسبوها أشبه بكتلة صلبة تستعيص عىل الغزاة، ومن 

هنا تشّكلت الدول، وتميّزت كل دولة بشخصيتها االعتبارية.
تلك طبيعة البرش مهما تعّددت أجناسهم وتنوعت مشاربهم، 
إال أن هناك صنفاً من البرش ال ينســجم مع الطبائع السوية، 
وال تتسق منهجيته مع األعراف اإلنسانية، إذ يعيش هؤالء يف 
املجتمعات بينما ليس لديهم االستعداد لالنسجام مع أبنائها، 
فيحيون كنبتة غرقدية شاذة يف حدائق األزهار، كون سجاياهم 
التي توارثوها عن أجدادهم وتواىص بااللتزام بها أبناء ساللتهم 
ال تتسق مع األسوياء من البرش، وحني ذاك تعيش الساللة يف 
عزلة شعورية تغطي عليها بتقية حسية لتُشعر أبناء املجتمعات 

بأنها جزء منهم، وليست كذلك.
إن حياة الساللة بعقلية الجماعة يف مجتمعاتنا تعّد قنبلة 
موقوتة ومهيأة لالنفجار متى ما أتيحت لها الفرصة للوصول 
إىل الحكم، وذاك ما يشهد به تاريخها يف الرصاع الطويل مع 

اليمنيني.
إن تعامل الساللة مع الدول التي تعيش تحت رايتها ومع 
املجتمعات التي تعيش يف أوساطها بهذه العقلية االنفصامية 
يعد خطرا ينبغي التنبّه له، ومواجهته بالوســائل الفكرية 
والثقافية واالجتماعية وغريها بغية إعادتها إىل جادة الصواب 

لتأمن املجتمعات من رّشها وتسلم من تطاير رشرها.
ولعل ما يقوم به أبطــال الجيش الوطني وألوية العمالقة 
واملقاومة الشعبية وكافة القوى التي تقف يف وجه الساللة هم 
شوكة امليزان التي تكفل إعادة القيم الجمهورية التي ترتبع 
عليها قيم املساواة والعدالة االجتماعية التي تعد الضامن األهم 
لحياة اجتماعية طبيعية وهادئة ليحيا اليمنيون يف بلدهم بأمن 

وعز وسالم.

د/ أحمد ردمان

ضبط شخصين بحوزتهما مواد 
مخدرة في المهرة 

ألقت األجهزة األمنية بمحافظة املهرة، األحد املايض، 
القبض عىل شــخصني بحوزتهما مواد مخــدرة أثناء 

قيامهما بعملية بيعها والرتويج لها.
 وأوضح مصدر أمني يف ترصيح لوكالة ) سبأ (، أن أحد 
املضبوطني من دولة عربية وتم التحفظ عىل  املضبوطات 
وتم مبــارشة فتح محارض جمع االســتدالالت تمهيداً 

إلحالتهما إىل النيابة العامة.  

بعيون هؤالء األبطال ويقضتهم العالية سيبقى الوطن آمنًا مستقرًا

نفذت شعبة التدريب بقيادة املنطقة العسكرية 
الثانية، برنامج رماية، )مسابقة( بمشاركة مختلف 
ألوية ووحدات املنطقة، وذلك ضمن فعاليات الذكرى 
السادسة لتحرير ســاحل حرضموت من تنظيم 
القاعدة اإلرهابي، والتي تصادف الـ "24 من أبريل". 
الربنامج دشنه رئيس شعبة التدريب، العقيد 
نارص سالم الذيباني، والذي يستمر لثاثة أيام، وتتم 

املسابقة باستخدام األسلحة الخفيفة واملتوسطة، 
كبندقية الكاشنكوف اآللية، واملُعدل، وكذلك ساح 

الدوشكا اآليل. 
وأشــاد العقيد "الذيباني" باملستوى املتقدم 
للجنود، والذين أظهروا معدالت عالية يف نســبة 
إصابة األهداف، وهو ما يعكس مستوى التدريب 
الجيد لهم بألويتهم ووحداتهم، بحســب قوله.. 

مؤكداً رضورة االهتمام بشــكل أكــرب بالجنود 
املحرتفــني للرماية، وتوجيهها بالشــكل األمثل 
الذي يخدم مهام وواجبات األلوية والوحدات التي 

ينتمون إليها. 
حرض الفعالية ركن التدريب يف لواء بارشــيد، 
العميد الركن عبدالكريم حنش، وعدد من ضباط 

املنطقة العسكرية الثانية. 

بمشاركة مختلف وحدات المنطقة 
شعبة التدريب بقيادة المنطقة العسكرية الثانية تنفذ برنامج "رماية" 

تــصــدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــســلــحـة اليــمـنـيـة
26newspaper@26sepnews.net

مـديـر الـدائــرة رئيـس التحـرير:
العميد الركــن/أحـمـد األشــول

مـــديــر الــتـحــرير:
عـقيد/عـبداحلكـيم الـشـريـــحــي

ملتابعة موقعنا اإلخباري على شبكة اإلنترنت  اتبع الرابط

للموقــع: اإلجنـلـــيزية  النسـخـــة 

كـــما ميـكنكم حتـميل تطبيق »سبتمبر نت« على اجلـوال من متجــر جـوجــل بـالي

/http://www.26sepnews.net 

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

عىل شبكات التواصل 
الــعـدد )٢٠٢٣( الخميس 1٤ شعبان 1٤٤٣هـ - المــوافـــق 17 مارس ٢٠٢٢م


