
اجلمهورية

زار رئيس مجلس الــوزراء الدكتور 
معني عبدامللــك، األحد املايض، معرض 
الدفاع العاملي 2022 يف نســخته األوىل 
بالعاصمة الســعودية الرياض، تلبية 
لدعوة رســمية من أخيــه ويل العهد 
النائب األول ملجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي صاحب السمو امللكي األمري 

محمد بن سلمان.
حيث كان يف مقدمة مستقبليه لدى 
وصوله املعرض رئيــس هيئة األركان 
العامة الســعودي الفريق األول الركن 
فياض الروييل ووزير الدولة لشــؤون 
الدفاع محمد البوادري ومدير إدارة دعم 

التصنيع املحيل بــوزارة الدفاع اللواء 
املهندس عطية وعدد من املســؤولني 

ومرشيف املعرض. 
واطلع رئيس الوزراء والوفد املرافق 
له أثناء زيارته لعدد من أجنحة املعرض 
الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات 
العســكرية الســعودية عــى أحدث 
التطورات التقنية التي توصل لها العالم 
السيما يف مجال التوافق العملياتي عرب 
مختلف قطاعات الدفاع واألمن والحلول 

املتكاملة واملبتكرة.
كما اطلع الدكتــور معني عبدامللك، 
ومعه مســاعد وزير الدفاع للشؤون 

اللوجستية اللواء الدكتور صالح محسن، 
عى عــروض الــرشكات العاملية من 
األسلحة والتقنيات الدفاعية والهجومية 
املتطــورة الربية والبحريــة والجوية، 
ومجاالت التعاون املمكن عقدها يف هذا 

الجانب.
كما التقى عى هامش املعرض عددا 

من رؤوساء وفود الدول املشاركة.
واستمع رئيس الوزراء، من مسؤويل 
جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
السعودية، عى جهود توطني الصناعات 
العســكرية يف اململكة واإلنجازات التي 

تحققت يف هذا الجانب، وفق 

بعث فخامــة الرئيس عبدربه 

منصور هادي رئيس الجمهورية، 

أمس األربعاء، برقية عزاء ومواساة 

إىل رئيس جامعــة تعز الدكتور 

محمد ســعيد الشعيبي، يف وفاة 

والده بعد حيــاة حافلة بالعطاء 

وخدمة الوطن.

ونوه فخامــة الرئيس يف برقية 

العزاء، بمناقــب الفقيد ومآثره 

الوطنيــة طوال مســرة حياته 

النضالية والوطنيــة مدافعا عن 

الوطن والثــورة والجمهورية من 

أجل الحفاظ عىل املنجزات الوطنية.

وعرب رئيس الجمهورية، عن أحر 

التعازي وأصدق املواساة لكافة 

أرسة وذوي الفقيد بهذا املصاب 

األليم، مبتهال إىل الله عز وجل أن 

بواسع رحمته ويسكنه  يتغمده 

فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.  

كما بعث نائب رئيس الجمهورية 

الفريق الركن عيل محسن صالح، 

أمس األربعاء، برقية عزاء ومواساة 

إىل الدكتور محمد سعيد الشعيبي 

رئيس جامعة تعز، يف وفاة والده 

محمد سعيد الشعيبي الذي وافته 

املنية بعد حيــاة حافلة بالعطاء 

والنضال الوطني.

وأشار نائب رئيس الجمهورية، 

يف برقيتــه إىل مناقــب الفقيد 

ومواقفه الوطنية التي جســدها 

خالل حياته الحافلــة بالعطاء 

والنضال يف ســبيل الدفاع عن 

الثورة والجمهورية واملكتسبات 

والثوابت الوطنية.

وعرب نائب الرئيس، عن أصدق 

التعازي واملواساة ألرسة وأقارب 

الفقيد، سائالً الله العيل القدير أن 

بواسع رحمته ويسكنه  يتغمده 

فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه 

الصرب والسلوان.

ويف السياق، بعث نائب رئيس 

الجمهورية الفريــق الركن عيل 

محســن صالح، أمس األربعاء، 

برقية عزاء ومواســاة إىل اللواء 

الركن أحمد محسن اليافعي رئيس 

هيئة االســتخبارات العسكرية 

واالستطالع، يف وفاة- املغفور لها 

بإذن الله تعاىل- شقيقته. 

وعرب نائب الرئيس، يف الربقية 

عن أصدق التعازي واملواســاة 

ألرسة وأقارب الفقيدة، سائالً الله 

العيل القدير أن يتغمدها بواسع 

رحمته ويســكنها فسيح جناته 

وأن يلهم أهلهــا وذويها الصرب 

والسلوان.
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كــــترونـــي
عــــدد إ

عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس
إن مخرجات الحــوار الوطني 
ومسودة الدستور كفيلة بخروج 
البالد إىل مسارها اآلمن املتضمن 
بناء الدولة املدنية الحديثة املبنية 

عى العدالة واملساوأة.

السالم خيارنا ولكن...
ال زال السالم يف اليمن مصطلحا تلوكه األمم 
املتحدة من خالل مبعوثيها املتعاقبني وألكثر 
من ســبعة أعوام من الحــرب الطاحنة التي 
شنتها مليشــيا الحوثي املدعومة إيرانيا عىل 
الشعب اليمني الذي اختار الحرية والديمقراطية 
والنظام الجمهوري كخيارات قدم يف ســبيل 
بلوغها قوافل من الشهداء منذ العام 48 وحتى 
تكللت نضاالته بالنجــاح يف ثورة الـ 26 من 

سبتمرب 1962.
الحديث عن السالم يف اليمن من ممثيل املنظمة 
األممية إىل اليمن أصبح دليال عىل تعثر خطى 
األمم املتحدة نحو السالم الذي ننشده نحن قبل 
أي منظمة أممية أو جهة دولية، بل وأصبح دليال 
عىل فشلها يف تحقيق أي تقدم باتجاهه بسبب 
تعثر مليشيا إيران ملساره ووضع العقبات يف 
طريقه منذ أول دعــوة أطلقتها األمم املتحدة 
لهذا الســالم الذي يذبح كل يــوم من خالل 
صواريخ ومسرات مليشيا الحوثي التي تطلق 
صوب األعيان املدنية يف اليمن واململكة العربية 
الســعودية ودولة اإلمــارات العربية املتحدة 

الشقيقتني..
األمم املتحدة وهي تطلق هذه النداءات ما بني 
فرتة وأخرى تدرك تمام اإلدراك أن أي محادثات 
سالم إن تمكنت من إقناع الحوثيني عىل خوضها 
لن يكتب لها النجــاح مطلقا، ذلك ألنها تدرك 
أيضا تمام اإلدراك أن املليشيا لن تلتزم بأي من 
مخرجات املحادثات مثلما عملوا يف كل املحادثات 
اليابقة التي لم تتخذ منها املليشيا سوى وسيلة 
اللتقاط األنفاس وإعادة ترتيب وضعها امليداني 

لالنقالب من جديد عىل أية اتفاقية مربمة..
ما جدوى هذه الدعــوات التي تطلقها األمم 
املتحدة وهي تعلم أنها لن تشــكل سوى فشل 
جديد يضاف إىل جردة فشلها املكتظ به سجلها 

املتعلق بالشأن اليمني؟! 
أليس حري بهذه املنظمــة أن تعلن عجزها 
الكامل عن تحقيق أي اخرتاق نحو الســالم يف 
اليمن، وأن تعلــن رصاحة بدال من املواربة عن 
أسباب هذا العجز ويف مقدمتها تفلت املليشيا 
وعدم التزامها بتنفيذ أي اتفاق من الكويت إىل 
سويرسا إىل ستوكهولم، ورفع القيود عن الشعب 
اليمني وتركه يخوض معركة الخالص بعيدا عن 
الوصاية األممية ودعواتها الزائفة التي لم تكن 
سوى ســبب يف إطالة أمد الحرب التي يتجرع 
ويالتها أبناء شعبنا وخصوصا النساء واألطفال 
والشــيوخ الذين يتعرضــون يوميا لقذائف 
وصواريخ ومسرات عصابة اإلجرام الحوثية 

املدعومة من دولة اإلرهاب الدويل إيران.

السعـر50ريـااًل

 رئيس اجلمهورية ونائبه يعزيان بوفاة املناضل حممد سعيد الشعيبي
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التحرر من االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري 
عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

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

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

احتــرام مواثيــق األمم المتحــدة والمنظمات الدولية والتمســك بمـــبدأ 
الحيــاد االيجابــي وعــدم االنحيــاز والعمــل علــى اقــرار الســالم العالمــي 

وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.
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 جدد وزير الخارجية وشؤون املغرتبني 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ترحيب 
الحكومة اليمنية بقــرار مجلس األمن 
بتمديد نظام العقوبات يف اليمن، والذي 
وصف مليشيا الحوثي بالجماعة اإلرهابية 
حيث اختارت لنفسها منذ سنوات اإلرهاب 
والعنف نهجا وسلوكا بما يجعلها تستحق 
تصنيفها كجماعة إرهابية ارتكبت وما 
زالت ترتكب أبشع الجرائم واالنتهاكات 
بحق املدنيني، واستمرارها يف استهداف 
األعيان املدنية يف اليمن واململكة واإلمارات 
واالعتداء عى الســفن التجارية وتهديد 

املالحة الدولية.

أكــد وزيــر التخطيط 
والتعاون الــدويل الدكتور 
واعد باذيب، سعي وزارته 
لتعزيز العمل مع الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية 
عرب مشــاركة الحكومة 
يف التصميــم والتخطيط 
للمشاريع القادمة املمولة 
من الوكالــة يف مراحلها 
األوىل والرتتيــب لعقــد 
لقاء ملناقشــة ومراجعة 

اسرتاتيجية التدخل بشأن 
املســاعدات التي تجريها 
الوكالة األمريكية واستمرار 
ذلك بآلية دورية ومنتظمة. 
جاء ذلك خــالل لقائه، 
أمس االربعاء، يف العاصمة 
السعودية الرياض، مديرة 
األمريكية  الوكالة  مكتب 
للتنميــة الدولية يف اليمن 

بيب،  كيمرييل 
وبحــث معها 

أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم 
حيدان، بمعرض الدفاع العاملي يف العاصمة 
السعودية الرياض وُحسن ترتيبه وإدارته.. 
مبدياً إعجابــه بالجهود التي بذلت لجمع 
مختلف الــدول واملؤسســات املهتمة يف 
جانب الصناعــات والتقنيــة الحديثة.. 
شاكرا القائمني عى املعرض عى جهودهم 

والظهور بهذا املظهر املرشف.
جاء ذلك أثناء زيارتــه، أمس االربعاء، 
ملعرض الدفاع العاملي يف العاصمة السعودية 

الرياض، وذلك تلبية لدعوة من 

أشاد رئيس هيئة األركان العامة الفريق 
الركن صغري حمود بن عزيز، بجهود قيادة 
ومنتسبي دائرة اإلمداد والتموين املستمرة 
واليومية خدمة ألبطال الجيش يف الجبهات 

واملواقع وهيئات ودوائر وزارة الدفاع.
وشدد رئيس هيئة األركان العامة أثناء 
تدشينه، مطلع األســبوع الجاري، العمل 
بالنظام املحاســبي يف الدائرة، عى العمل 
ضمن الخطط املحددة وتقييمها باستمرار 

وتطبيــق النظام املســتندي 

بعث وزير الدفــاع الفريق 
الركــن محمد عــيل املقديش، 
ورئيس هيثــة األركان العامة 
قائد العمليات املشرتكة الفريق 

الركن صغــري حمود بن عزيز، 
أول أمس الثالثاء، برقية عزاء 
إىل رئيــس هيئة  ومواســاة 
االستخبارات واالستطالع اللواء 

الركن أحمد محسن اليافعي يف 
وفاة شقيقته.

وقال وزيــر الدفاع ورئيس 
األركان يف الربقيــة: 

أشــادت اللجنــة الربملانية 
معوضة،  عبدالوهاب  برئاسة 
السوادي،  حســني  وعضوية 
العســيل،  والدكتــور محمد 
وعبدامللك القصوص، بالبطوالت 
والتضحيات التي يقدمها أبطال 

الجيش واملقاومة ورجال القبائل 
يف معركــة اســتعادة الوطن 
وحريتــه وكرامته.. مشــيدة 
بتضحيات األبطــال يف جميع 
الجبهــات واملياديــن يف ربوع 

الوطن.

 جاء ذلك خالل تنفيذها، أول 
أمس الثالثاء، زيارة ميدانية إىل 
جبهات القتال جنوب محافظة 

مأرب.
 ونقلت اللجنة خالل الزيارة 

تحيات هيئة رئاسة 

اطلع على عروض الشركات العالمية من األسلحة والتقنيات الدفاعية والهجومية المتطورة

رئيس الوزراء يزور معرض الدفاع العاملي 2022 يف نسخته األوىل بالرياض  

خالل مشاركته في اجتماعات مجلس الجامعة العربية 

وزير اخلارجية: إيران متارس خرقا سافرا للقانون الدويل بدعمها ملليشيا احلوثي

باذيب يؤكد تعزيز العمل مع الوكالة األمريكية للتنمية ومشاركة احلكومة يف التخطيط للمشاريع القادمة 

دشــــن العمـل بالنـــظــــام المــحاســـبي وزير الداخلية يزور معرض الدفاع العاملي يف الرياض

رئيس األركان يشدد عىل تطبيق النظام املستندي بدائرة اإلمداد والتموين

وزير الدفاع ورئيس األركان يعزيان رئيس هيئة االستخبارات واالستطالع بوفاة شقيقته

أثناء تفقدها ألبطال الجيش والمقاومة في جبهات مأرب الجنوبية 

وامليادين  اجلبهات  كافة  يف  واملقاومة  اجليش  أبطال  بتضحيات  تشيد  الربملانية  اللجنة 
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السالم خيارنا واحلسم السبيل الوحيد لتحقيقه
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تعلن محكمة غرب تعــز االبتدائية أنه تقــدم إىل قلم التوثيق 
باملحكمة األخ/ عمر عبد العزيز سعيد يحمل بطاقة شخصية 
رقــم )09٦٤٧2٧١( صادرة من تعز بتاريــخ 2020/9/22م 
بالوكالة من والدته الحرة صباح سعيد محمد إبراهيم والوكالة 
محررة بخط األمني/ محمد أحمد محمد البتول املؤرخة بتاريخ 
2022/١/2٣م واملعمدة بقلم توثيق محكمه ماويه برقم )٣٦0( 
بتاريخ 2022/١/25م بطلب استخراج فرز بدل فاقد لفرز والدته 
صباح سعيد محمد إبراهيم الخاص بمرياث والدها من بعد أبيها 
سعيد محمد إبراهيم املحرر بخط األمني/ أحمد محمد طه املؤرخة 
بتاريخ ٣ محرم ١٤02هـ، واملعمدة بمحكمة غرب تعز برقم )2٨( 
وتاريخ ١2 محرم، وحيث لم نجد السجل املقيد الفرز لدي محكمة 
غرب تعز االبتدائية، وال يف محكمة استئناف محافظة تعز، وعليه 
تم الرجوع إىل سجل األمني/ أحمد محمد طه املحفوظ لدي األمني/ 
عيل عبد الله أحمد محمد طه، والذي أفاد بوجود الفرز يف سجل 
جده وهو تحت ختــم وتوقيع األمني/ أحمد محمد طه.. وعليه 
من لديه أي اعرتاض عى هذا الطلب التقدم إىل محكمة غرب تعز 

االبتدائية خالل شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

خالل تكريمه لـ20 موظفة بالوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

وزير االتصاالت: تركيب املحطات اخلاصة بمرشوع توسعة عدن نت يف عدد من املحافظات خالل األيام القادمة
قال وزير االتصاالت وتقنية املعلومات الدكتور 
نجيب العوج: "إن الوزارة بصدد تركيب املحطات 
الخاصة بمرشوع توسعة املرحلة الثانية ملرشوع 
عدن نت يف عدد من املحافظات، والتنسيق مع 
عدد من الجهات املانحــة إلعادة تأهيل معهد 
تدريب االتصاالت للقيام بــدوره ببناء قدرات 

ومهارات العاملني مهنياً وفنياً وإداريا. 
وأوضح الدكتور العوج، بأن الوزارة قطعت 
شوطاً كبرياً يف تشخيص ودراسة وضع قطاع 
االتصاالت واإلنرتنت خالل املراحل الســابقة، 
وصب جهودها يف عمليــة التطوير والتحديث 
املؤسيس والوظيفي للبنية التحتية والكوادر، 
ومعالجة الصعوبات التي واجهتها رغم شحة 
اإلمكانيات للمساهمة يف تحسني مجمل خدمات 
هذا القطاع الذي يعــول عليه يف مرحلة البناء 

والتنمية املقبلة. 

جاء ذلك خالل تكريم وزارة االتصاالت وتقنية 
املعلومات، الثالثاء، بالعاصمة املؤقتة عدن، 20 
موظفة وعاملة بالوزارة، وذلك بمناسبة اليوم 

العاملي للمرأة الذي يصادف الـ ٨ من مارس.
وأكد الوزير العوج، عى أهمية تكريم املرأة 
العاملة يف الوزارة تقديراً ألدائهن املتميز.. مشرياً 
إىل أن الوزارة حريصة عى تعزيز القدرات املهنية 
بالقطاع النســائي بمختلف املجاالت، وتقديم 
سبل الدعم والتأهيل املناسب لالرتقاء بوضعهن 
من جانب الرتقيات، وتــويل املناصب القيادية 

بالوزارة.
فيما أشارت كلمة املكرمات ألقتها املستشارة 
القانونية بالوزارة ســلوى عيل، إىل أهمية هذا 
التكريم، والذي سيشكل حافزاً لجميع املوظفات 
نحو املزيد من اإلبداع يف كافة املهام امللقاة عى 

عاتقهن.  

تتمات األولى..تتمات األولى..
رئيس الوزراء يزور

مقاييس عاملية عاليــة الكفاءة تنفيذا لرؤية 
2030م.

رافق الدكتور معني عبدامللك، يف الزيارة مدير 
مكتب رئيس الوزراء املهنــدس أنيس باحارثه 
وســفري اليمن لدى اململكة العربية السعودية 
شائع الزنداني وامللحق العسكري يف سفارة اليمن 

باململكة العقيد يحيى الوعيل. 

وزير الخارجية
وأكد وزير الخارجية، أن القرار األممي خطوة 
مهمة عى أمل أن تتبعه إجراءات قوية للحيلولة 
دون وصول الدعم العســكري اإليراني للحوثيني 
وإطالة أمــد الحرب وتفاقم الوضع االنســاني 
وتقويض الجهود السياســية لتحقيق السالم يف 

اليمن.
جاء ذلك خالل مشــاركته، أمس األربعاء، يف 
الدورة الـ 157 ملجلس جامعة الدول العربية عى 
املستوى الوزاري، برئاسة وزير الخارجية واملغرتبني 
اللبناني، وبمشاركة وزراء خارجية الدول األعضاء 

بجامعة الدول العربية وأمني عام الجامعة.
وأشار الدكتور ابن مبارك، إىل أن إيران وأذرعها 
العسكرية يف منطقتنا العربية ال تزال تشكل تهديدا 
خطريا ألمننا القومي اذ ال زالت إيران تمارس خرقا 
ســافرا للقانون الدويل، وتمارس تدخال يف الشأن 
اليمني من خالل دعمها املكشــوف للمليشيات 

الحوثية.
وتحدث وزير الخارجية وشؤون املغرتبني، عن 
آخر املستجدات يف بالدنا التي تمر بظروف صعبة 
ومعاناة إنسانية كبرية نتيجة انقالب مليشيات 
الحوثي املدعومة من إيران، عى الرغم من سعي 
الحكومة اليمنية منذ وقت مبكــر إىل إنهاء هذا 
االنقالب وعــودة األمن واالســتقرار من خالل 
املفاوضات والحوار السيايس واملبادرات األممية 
الرامية إىل التوصل إىل حل شامل مستدام لألزمة 
اليمنية وفقا للمرجعيات املتفق عليها املتمثلة يف 
املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس 

األمن ذات الصلة ويف مقدمتها القرار 2216.
وأوضح ابن مبارك، أن مليشيا الحوثي اإلرهابية 
ال تسعى لالستحواذ عى السلطة فحسب، وإنما 
تقدم عى القيام بإجراءات تهدف إىل تغيري طبيعة 
املجتمع اليمني وإدخــال عادات وقيم ظالمية ال 

تتناسب وطموحات الشعب اليمني يف بناء الدولة 
املدنية الحديثة، ويف مواجهة ذلك واصلت الحكومة 
اليمنية، وبدعم من تحالف دعم الرشعية، ومع كل 
القوى الخرية يف الوطن العربي والعالم، العمل إلنهاء 

هذا االنقالب وعودة األمن واالستقرار اىل اليمن.
وأشار إىل النجاحات واالنتصارات التي تحققت 
يف مناطق عدة من اليمن مؤخرا، وخاصة تحرير 
محافظة )شبوة( وأجزاء كبرية من محافظة مأرب 
التي يتم العمل اآلن عى تحرير كافة املناطق التي 
سيطرت عليها املليشيات الحوثية يف هذه املحافظة.
وأكد بأن توحيد الصــف الوطني يعد الركيزة 
األساسية الستعادة الدولة وإنهاء االنقالب، وما 
نراه اليوم من انتصارات متتالية يف مختلف الجبهات 
ما هو اال نتيجة طبيعية لتوحــد كافة األطراف 

اليمنية ملواجهة مليشيات الحوثي.
وجدد الدكتور ابن مبارك، شــكر الجمهورية 
اليمنية لتحالف دعم الرشعيــة يف اليمن بقيادة 
اململكة العربية السعودية عى وقفتهم الصادقة 
واألخوية وعى مــا يبذلونه من جهود للدفاع عن 
اليمن ودعم الحكومة الرشعية يف مواجهة االنقالب 
وإنهاء املرشوع اإليراني يف اليمن واستعادة األمن 

واالستقرار يف املنطقة.
وأكد عى استمرار الحكومة والشعب يف اليمن يف 
موقفهم الثابت املساند واملؤيد للشعب الفلسطيني 
يف كفاحه من أجل نيل حقوقه غري القابلة للترصف 
والتي كفلتها له معطيــات التاريخ والترشيعات 
واملواثيق والقوانني الدولية واإلنسانية، ويف مقدمتها 
إقامة الدولة الفلســطينية املستقلة وعاصمتها 
القدس الرشيف.. وأكد عى أن القضية الفلسطينية 

سوف تظل هي القضية املركزية لألمة العربية.
وبحث وزراء الخارجية العرب القضايا السياسة 
والدولية واإلقليمية ذات االهتمام املشرتك وأكدوا 
عى أهمية تكثيف العمل العربي املشــرتك يف ظل 
الظروف واملستجدات واالســتحقاقات الدولية 
الراهنة واملستقبلية، وتعزيز جهود الدول العربية 
ملواجهــة التحديات التي تمــس باألمن القومي 

والسيادة العربية.
كما تطرق الوزراء إىل أهميــة مواصلة تعزيز 
العالقات االســرتاتيجية بغيــة تحقيق املنفعة 
املتبادلة والتنمية املشرتكة، وأهمية الحفاظ عى 
عالقات دولية قائمة عى االحرتام املتبادل والتعاون 
واملصالح املشرتكة وبما يحقق األمن واالستقرار 
يف الرشق األوسط ويساهم يف الحفاظ عى وحدة 
وسيادة واستقرار الدول العربية، وعدم التدخل يف 

شؤونها الداخلية.
حرض االجتماع مندوب اليمن الدائم لدى جامعة 

الدول العربية السفري رياض العكربي.

وزير الدفاع ورئيس
"ببالغ الحزن واألىس وبقلوب مؤمنة بقضاء الله 
وقدره تلقينا نباء وفاة املغفور لها بإذن شقيقتكم 

املصونة رحمها الله وتقبلها يف الصالحني".
وأضافا "ونحن إذ نعزيكم بهذا املصاب الجلل، 
فإننا نشاطركم األلم العميق ونتقدم لكم ولكافة 
أرسة الفقيــدة وأهلها وذويها بصــادق العزاء 
واملواساة القلبية واملشاعر األخوية، سائلني الله 
عز وجل أن يسكنها فسيح جناته وأن يتغشاها 
برحمته ورضوانه، وأن يلهمكم الصرب والسلوان، 

إنا لله وإنا إليه راجعون".

اللجنة البرلمانية
مجلس النــواب وأعضاء املجلــس إىل القادة 
والجنود، مســتمعة من قادة الجبهات إىل سري 
العمليات القتالية وأحــوال املقاتلني األبطال وما 
يسطرونه من مالحم خالدة ضد مليشيا الحوثي 

اإليرانية اإلرهابية يف مختلف الجبهات.
وحّيا رئيس اللجنة النائــب معوضة، يف كلمة 
له خالل الزيارة، جهود أبطال الجيش واملقاومة 
ورجال القبائل األحرار، وقال: “أنتم تذودون عن 
الوطن وتدافعون عــن الثورة والجمهورية وعى 

أيديكم سيستعيد الوطن حريته وكرامته”.
 ووجه النائب معوضة، رســالة إىل أبناء اليمن 
املتواجدين يف املناطق الخاضعة لسيطرة املليشيا 
الحوثية، داعياً إياهم لرفض محاوالت رموز املليشيا 
الكهنوتية حشد أبنائهم لتحقيق أغراضها الدنيئة.. 
مؤكداً أن الشعب اليمني ال يمكن أن يبقى مطية 

لقوى الكهنوت االنقالبية.
 رافق اللجنة الربملانية خالل الزيارة مدير دائرة 
التوجيه املعنوي العميد الركن أحمد األشول، وقائد 
اللواء 312 مشاة العميد صادق معوضة، وعدد من 

القيادات العسكرية.

باذيب يؤكد
محفظة التعاون املشرتكة والتقدم يف املرشوعات 

الجارية يف مختلف القطاعات التنموية.
وتطرق اللقاء إىل جهود اإلعداد لخطة االستجابة 
القادمة والتطلــع للدعم من الواليــات املتحدة 
والدعم يف حشــد املوارد يف ظل املتغريات الدولية 
واتســاع الفجوة التمويلية، وُسبل تفعيل آليات 

الرقابة والتقييم وتقليل نسب املصاريف اإلدارية 
والتشغيلية للمنظمات العاملة واملنفذة للوكالة 
وُسبل تمكني املؤسســات الحكومية يف التنفيذ 
واالنتقال نحو تنفيذ احتياجات التعايف االقتصادي 

والخدمات األساسية.
من جانبها، أشــادت مديرة مكتــب الوكالة 
األمريكية يف اليمن، بتقدم آليات تسهيل النقاشات 
بني الرشكاء املنفذين للوكالة والجهات التنفيذية 
واملستفيدة ال سيما ترسيع االتفاقيات الفرعية 

واألساسية ومراقبة ومتابعة نتائج األداء.
شارك يف اللقاء، نائب وزير التخطيط الدكتور 
نزار باصهيب، والوكيل املســاعد لقطاع التعاون 
الدويل منصور زيد، ورئيس املكتب الفني بالوزارة 
ومسؤول االتصال مع الوكالة املهندس شعيب عيل.  

وزير الداخلية
أخيه وزير الداخلية الســعودي ســمو األمري 
عبدالعزيز بن سعود، وكان باستقبال الوزير حيدان 
وكيل وزارة الداخلية الســعودية للقدرات األمنية 

املهندس عبدالله الربيعة.
واطلع الوزير حيدان، عــى أجنحة الجهات 
الحكومية املشاركة يف املعرض، والتطور التقني 
املتســارع الذي حققته اململكة يف مجال األمن 
والدفاع والصناعات العســكرية واألمنية، كما 
تعرف عى جناح وزارة الداخلية.. مبديا إعجابه 
بالجناح وتنظيمه وما يحتويه من أجهزة ومعدات 
يستخدمها رجال الرشطة واألمن يف تعزيز األمن 
واالســتقرار، وتدل عى قيادة واعية ومتفتحة. 
كما تعرف عى أجنحة الدول الشقيقة والصديقة 
املشاركة يف املعرض، ورشكات القطاع الخاص، 
واستمع إىل رشح من بعض الرشكات والجهات 
املشــاركة عن التطور التقني الــذي مرت به 
صناعة التكنولوجيا حتى وصلت إىل هذا املستوى 
العــايل الذي يقدم خدمات لألجهــزة املختلفة، 
وتستفيد منه األجهزة األمنية يف كشف الجريمة 

ومكافحتها.

رئيس األركان
املحاســبي يف كل األعمــال، وتطوير األنظمة 

االلكرتونية الحديثة يف شعب الدائرة.
 من جانبه، أكد رئيس هيئة اإلسناد اللوجستي 
اللواء الركن عبد العزيز الفقيه، أن العام 2022م 
ســيكون عام العمل بروح الفريق الواحد وفق 
األنظمة الحديثة بما يتواكب مع متطلبات املرحلة.
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إعــــــالن مـــــــؤسسي

االبتدائيــة/  مــأرب  محكمــة  إىل  تقــدم 
ــه  ــا أن ــعد مدعي ــد أس ــم محم ــد قاس خال
ــه إىل  ــب تعديل ــه ويطل ــأ يف لقب ــع خط وق
ــالً/  ــم كام ــح االس ــث يصب ــاج” بحي “الح
خالــد قاســم محمــد الحــاج، ويطلــب 
إثبــات ذلــك بحــك م رشعــي، فمــن لــه أي 
ــالل  ــة خ ــام املحكم ــه أم ــرتاض يقدم اع

ــالن. ــذا اإلع ــرش ه ــخ ن ــن تاري ــهر م ش

تعلــن محكمــة اســتئناف م/ مــأرب بــأن 
ــف  ــادي الرشي ــب ه ــم/ طال ــى املته ع
الحضــور إىل املحكمــة خــالل مــدة شــهر 
مــن تأريــخ هــذا اإلعــالن مــا لــم ســيتم 
ــواد )2٨5(  ــأ للم ــا وفق ــه غيابي محاكمت
ومــا بعدهــا مــن قانــون اإلجــراءات 

ــة.  الجزائي

تعلــن محكمــة مــأرب االبتدائيــة بــأن 
عــى املتهــم/ عمــار محمــد منصــور 
الزمــر الحضــور إىل املحكمــة خــالل شــهر 
ــيتم  ــم س ــا ل ــالن م ــذا اإلع ــخ ه ــن تأري م
محاكمتــه غيابيــا وفقــأ للمــواد )2٨5( 
اإلجــراءات  قانــون  مــن  بعدهــا  ومــا 

الجزائيــة.

تعلــن محكمــة مــأرب االبتدائيــة بــأن عــى 
ــود  ــوب حم ــوىس مهي ــه/ م ــى علي املدع
عــيل مصلــح الحضــور إىل املحكمــة يف 
ــي/  ــن املدع ــه م ــة علي ــة املرفوع القضي
أمــام  صويلــح  قائــد  صالــح  محمــد 
ــة بدعــوى فســخ  محكمــة مــأرب االبتدائي
ــن  ــى م ــا تبق ــداد م ــرة، وس ــني مؤج ع
بتاريــخ  الجلســة  وحضــور  إيجــارات، 
13/3/2022م أو خــالل شــهر مــن تاريــخ 

ــالن. ــذا اإلع ــرش ه ن

تعلــن محكمــة مــأرب االبتدائيــة بــأن 
ــض  ــح عاي ــه صال ــن الل ــم/ زب ــى املته ع
رضمــان الحضــور إىل املحكمــة خــالل 
ــم  ــا ل ــالن، م ــذا اإلع ــخ ه ــن تأري ــهر م ش
ــواد  ــأ للم ــا وفق ــه غيابي ــيتم محاكمت س
)2٨5( ومــا بعدهــا مــن قانــون اإلجــراءات 

ــة. الجزائي

تعلــن محكمــة األمــوال العامــة م/ 
تعــز بــأن املتهــم/ محفــوظ عبــد 
الفتــاح ردمــان املتهــم يف القضيــة 
2020م  لســنة   ٤٧ رقــم  الجزائيــة 
جســيمة بتهمــة االعتــداء عــى أمــالك 

الوقــف.

ــز  ــة م/ تع ــوال العام ــة األم ــن محكم تعل
بــأن املتهــم/ هــالل جميــل محمــد اآلنــيس، 
ــنة  ــم ٧ لس ــة رق ــة الجزائي ــم يف القضي املته

ــالس. ــة االخت ــيمة بتهم 20١9م جس

ــة  ــأرب االبتدائي ــة م ــدم إىل محكم تق

ــن  ــني حس ــال حس ــوان: 1- جم األخ

دليــل 2- مــربوك حســني حســن دليــل 

ــا  ــأ يف لقبهم ــع خط ــه وق ــن أن مدعيي

ــل« إىل  ــن »دلي ــا م ــان تعديلهم ويطلب

ــماهما  ــون أس ــث يك ــدي”، بحي “العبي

ــن  ــني حس ــال حس ــح/ 1- جم الصحي

ــن  ــني حس ــربوك حس ــدي 2- م العبي

العبيــدي، ويطلبــان إثبــات ذلــك بحكــم 

رشعــي، فمــن لــه أي اعــرتاض يقدمــه 

أمــام املحكمــة خــالل شــهر مــن 

ــالن. ــذا اإلع ــرش ه ــخ ن تاري

االبتدائيــة  مــأرب  محكمــة  تعلــن 
بأنــه قــد صــدر حكــم شــخيص 
رقــم 2١ لســنة ٤2هـــ بتاريــخ 5/7/ 
2021م قــى منطوقــه بفســخ عقــد 
ــي  ــد ناج ــان محم ــة أفن ــكاح املدعي ن
ــى  ــة املدع ــن عصم ــد م ــعد محم مس
ــده أحمــد محمــد  ــه/ رضــوان عب علي
الحديفــي، وإلزامــه بدفــع نفقــة 
ــغ  ــة مبل ــهرية للطفل ــتقبلية ش مس
ــال  ــف ري ــرش أل ــة ع ــدره خمس وق
ــتئناف  ــرتة اس ــإن ف ــه ف ــي، وعلي يمن
الحكــم ســتبدأ مــن تاريــخ هــذا نــرش 

ــالن. ــذا اإلع ه

تعلن محكمة املخاء االبتدائية مكتب 
قلم التوثيــق أن املدعو/ نجيب محمد 
سالم الصلوي قد تقدم بطلب استخراج 
بصرية بدل فاقد لبصريه باسمه مدعيا 
أنها فقدت يف األحداث الحالية بمدينة 
املخاء والتي تحكي رشاؤة من البائع 
إليه عبده محمد أحمد ســعيد طبييل 
الرساجي من أهايل املخــاء واملحررة 
بخط كاتب املحكمة محمد عبدالوهاب 
عبداللــه األرض الكائنة خارج مدينة 
املخاء مســاحة وقدرها ستون ذراع 
شــمال جنوب ومائة وخمسون ذراع 
رشق غرب بتاريــخ 2007/11/25م 
ومن لــه أي اعرتاض عليــه تقديم 
اعرتاضــه أمام املحكمــة خالل مدة 
شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن. ما لم 
فإن املحكمة ستتخذ ضده اإلجراءات 

القانونية.  

ــة  ــة االبتدائي ــة التجاري ــن املحكم تعل
ــه/  ــى علي ــى املدع ــأن ع ــز ب م/تع
ــور إىل  ــاش الحض ــون بج ــل مأم جمي
املحكمــة التجاريــة بتعــز لجلســة 
األربعــاء ١٧ شــوال ١٤٤٣هـــ املوافــق 
عــى  للــرد  وذلــك  2022م   /5/١٨
مــن  ضــده  املرفوعــة  الدعــوى 
ــه  ــعيد عبدالل ــن س ــعيد ب ــي/ س املدع
برقــم )١٨٣( لســنة ١٤٤٣هـــ مــا لــم 
ــراءات  ــري يف إج ــة ستس ــإن املحكم ف
ــوب  ــة منص ــوى بمواجه ــر الدع نظ

ــون. ــا للقان ــه وفق عن

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة مــأرب بأنــه يف يــوم األحــد املوافــق 
2022/٣/٦م تــم عقــد االجتمــاع التأســييس الثالــث ملؤسســة آزال التنمويــة، والــذي تــم فيــه مناقشــة 
وإقــرار مــرشوع النظــام األســايس ملؤسســة آزال التنمويــة، وقــد تــم تعيــني مجلــس األمنــاء ولجنــة 

ــام 2022م ــم )١( للع ــرار اإلداري رق ــش بالق ــة والتفتي الرقاب

أوال: أعضاء مجلس األمناء:

االسمماالختصاصاالسمم

م/ إعالممحمد عبدالله أحمد الجماعي5رئيساعادل عيل عيل غبارة1

م/ املشاريعنبيل عبدالعزيز عيل السياغي6األمني العامخالد داوود أحمد النهاري2

عضوافهمي عبدالفتاح أنعم الزبريي7م/ مايلفاطمة عيل عيل الحرازي3

عضواصادق قاسم األحمدي8م/ العالقاتأحمد يحيى يحيى األشول4

ثانيا: لجنة الرقابة والتفتيش:

االختصاصاالسمماالختصاصاالسمم

مقررارضوان عيل مسعود2رئيساعبدالحكيم عبدالله الهجري1

عضوارفيق صالح محمد الضبياني3

أخـبار وتتمات22

تــصــدر عــــن دائـرة الـتوجـيـه املــعــنوي للــقــوات املــســلــحــة اليــمـنـيـة

للتواصل مــع هيئة تحــرير الصحيـفـة 
عــلى اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

نائـبـا مــــديــــر التحــريـــر:
عــــــارف املــــقـــــطــري
عـــــمــــــــار زعــــــــــبـل

املــــديــر الـفنـي: 

عــــبـداملــلك الــســامــعــي
سـكــرتيـرا التـحــريــر: 
أحـــمــد عــــــفــيف
عـــــمـــــر أحــــمـــد

قضائـــي إعـــــــالن 

قضائـــي إعـــــــالن 

تعلن نيابة املنطقة العســكرية 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 عيل عبده الصامت -4 نادية شهاب 
فراص أبو غانم بأن عليهم الحضور اىل املحكمة العسكرية الثالثة لحضور 
جلســة 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.

تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأن عى املدعى عليه/ نارص 
محمد عبدالله راجح  الحضــور اىل محكمة مأرب االبتدائية 
خالل مدة شــهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن للرد عى دعوى 
النفقة املرفوعة ضده من قبل املدعية/ فايزة يوسف عبدالله 
محمد السامدي ما لم سيتم السري يف إجراءات القضية طبقا 

للقانون.

أمجل التهاين والتربيكات  هنديها لالخ /
ربيع عبداهلل سعيد

أحد منتسيب دائرة التوجيه املعنوي مبناسبة  
جناحــه وخترجــه مــن املعهــد الصحــي مأرب 
..  متمنــن لــه  التوفيق  والنجــاح يف حياته 
العمليــة  ..فألــف الف مبارك عليــك النجاح 

المهنئون :

كافة الزمالء فـي دائرة التوجيه املعنوي وصحيفة 
»26سبتمرب« وموقعها اإللكتروين

التخرجالتخرج
أمجل التهاين والتربيكات  هنديها لالخ /

ربيع عبداهلل سعيد
أحد منتسيب دائرة التوجيه املعنوي مبناسبة  
جناحــه وخترجــه مــن املعهــد الصحــي مأرب 
..  متمنــن لــه  التوفيق  والنجــاح يف حياته 
العمليــة  ..فألــف الف مبارك عليــك النجاح 

المهنئون :

كافة الزمالء فـي دائرة التوجيه املعنوي وصحيفة 
»26سبتمرب« وموقعها اإللكتروين

إعــــالن قـــضــــائـي



اجلمهورية

الــعـدد )٢٠٢٢( الخميس 7 شــعبان ١٤٤٣هـ - المــوافـــق ١٠ مـــــارس ٢٠٢٢م

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
عى رضورة دعم عمل مؤسسات الدولة عى املستوى 
املركزي واملحيل من أجل تحقيق التعايف واالستقرار، 
والدور املعول عى وقوف األشــقاء واألصدقاء مع 

الحكومة والشعب اليمني يف هذا الجانب.
وأشار إىل أن اليمن ال يمكن أن تنتظر حتى إحالل 
السالم إلعادة تطبيع األوضاع، وأن الحكومة تبذل 
جهودا استثنائية يف العمل عى تخفيف تبعات الحرب 
التي أشعلتها مليشيا الحوثي، وأدت إىل نتائج كارثية 
عكسها التقرير الثالث من تقييم آثار النزاع يف اليمن 

الذي أعده الربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة.
جاء ذلك خالل مشاركة رئيس الوزراء، الثالثاء، 
يف العاصمة الســعودية الرياض، يف فعالية تدشني 
التقرير الثالث واألخري من سلسلة تقارير آثار النزاع 
يف اليمن، بعنوان "تقييم آثار النزاع يف اليمن: مسارات 
التعايف"، بالرشاكة بني الربنامج السعودي لتنمية 

وإعمار اليمن والربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة.
وعرب رئيس الوزراء، عن ســعادته لحضور هذا 
الفعالية لتدشني التقرير الثالث حول آثار النزاع يف 
اليمن.. مقدما الشــكر للربنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن عى تنظيــم هذه الفعالية وجهوده 
املســتمرة يف دعم اليمن، وكذا للربنامج اإلنمائي 
لألمم املتحدة عى إعداد التقرير بالتعاون مع مركز 
فريدريك إس باردي للمســتقبل الدويل، ومدرسة 

جوزيف كوريل للدراسات الدولية يف جامعة دنفر.
ووصف الدكتور معني عبدامللــك، املؤرشات التي 
جاءت يف تقاريــر تقييم آثار النــزاع يف اليمن بأنها 
صادمــة.. موضحا أن التقرير الثانــي الصادر عام 
2019م كان يتحدث عن 200 ألف ضحية، 60 باملائة 
منهم سقطوا بطريقة غري مبارشة خالل النزاع.. وقال: 
"نحن نتحدث اليوم تقريبا عن ثلث مليون ضحية حتى 
نهاية عام 2021، وعى 126 مليار دوالر فقدت تراكميا 
من الناتج املحيل اإلجمايل، وهذه أرقام صادمة، ونتيجة 
نزاع لم يخرته اليمنيون ولكن أشعلته مليشيا الحوثي 

املتطرفة بدعم من إيران لألسف".
وأكد أن هذه النتيجة الحتمية ملا يعانيه اليمنيون 
حاليا جراء النزاع الذي اشــعلته مليشيا الحوثي 
والتي أجهضت كل جهود التوافقات السياسية يف 
اليمن إلنجاح املرحلة االنتقالية التي كانت بدعم من 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية ودول الخليج 
واملجتمع الدويل بعد املبادرة الخليجية.. الفتا إىل أن 
األرقام الصادمة التي يتم مناقشــتها اليوم يف هذا 
التقرير تعطي بعض األفكار يف العودة إىل مســار 

التعايف.
وتطرق رئيس الــوزراء إىل مــا تبذله حكومة 
الكفاءات السياسية بعد اتفاق الرياض من جهود 
عالية إلعادة تطبيع األوضــاع.. وقال: "ال يمكن 
االنتظار حتى إحالل السالم إلعادة تطبيع األوضاع 
يف اليمن، وهناك تحديات كبرية جدا، وسمعت الكثري 
من الكالم عن أهمية دعم املؤسسات املحلية للقيام 
بدورها، كل الجهود التي قــام بها املجتمع الدويل 
وأشقاؤنا ويف مقدمتهم اململكة العربية السعودية 
ممثلة بخادم الحرمني الرشيفني وسمو ويل العهد، 
وأصدقاؤنا يف مجلس التعاون الخليجي واألصدقاء يف 
املجتمع الدويل، كل هذه الدول التي ساهمت من خالل 
مؤتمرات التعهدات اإلنسانية يف التخفيف من هذه 
املعاناة، لكن ما زلنا بعيدين عن العودة إىل معدالت 

التنمية".

وأشار إىل التحذيرات الواردة يف التقارير يف حال 
استمر النزاع، والخسائر التي يمكن دفعها، فإذا كنا 
نتحدث عن عقدين من الزمن تخلفنا فيها عن مسار 
التنمية يف 2019، فالتقارير الحالية تؤكد أن املوضوع 
سيكون أكثر فداحة إذا استمرت مليشيا الحوثي يف 

الحرب ضد الشعب اليمني.
وجدد الدكتور معني عبــد امللك، دعم الحكومة 
لكل جهود ومسارات السالم، بتوجيهات من فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
مقابل استمرار مليشيا الحوثي يف التعنت وعرقلة 
كل الجهود للوصول إىل ســالم مستدام والعودة إىل 
التوافقات السياسية التي يمكنها أن تعيد اليمن إىل 
مسارات حقيقية من االستقرار.. محمال مليشيا 
الحوثي مسؤولية إجهاض كل املحاوالت األممية 
والدولية إلحالل الســالم، وكذا املسؤولية أيضا إىل 
ضحايا الحــرب املبارشة وغري املبــارشة.. وقال: 
"عندما نتحدث أن 60 باملائة من الضحايا سقطوا 
بأســباب غري مبارشة؛ نقص التغذية، ومشاكل 
كثرية، نتحدث عن منع اللقاحــات لجائحة مثل 
كورونا، وإيقاف لقاحات شلل األطفال يف مناطق 
سيطرة مليشــيا الحوثي، وكل هذه أمثلة ألسباب 

النزاع الحقيقية".
وأضاف "يتحدث التقرير عن العودة إىل الخلف 
أربعة عقود وليس عقدان إذا اســتمر النزاع بهذا 
الشكل وقرابة مليون و300 ألف ضحية قد يكونون 
نتاجا للرصاع إذا اســتمر حتى عام 2030، ونأمل 

أن نصل إىل استقرار وسالم حقيقي يف وقت قريب، 
لكن حتى ذلــك الوقت من املهم هــو دعم جهود 
التعايف الحالية، ودعم تطبيع العمل واملؤسســات 
ودعم قدرات املؤسسات اليمنية لإليفاء بااللتزامات 

الرئيسية".
ولفــت إىل أن التقريــر لم يتحدث عن أشــياء 
كثرية بينها تمزيق النســيج االجتماعي لليمنيني، 
والرصاعات الداخلية، وهي يف مجملها نتائج غري 
مبارشة للنزاع، وتســببت بها امليليشيا الحوثية، 
منذ عرقلتها للتوافقات السياسية وإكمال العملية 
االنتقالية يف اليمن، وصوال إىل االنقالب املسلح عى 
السلطة الرشعية.. منبها من خطورة اإلشكاليات 
املتعلقة بتمزيق النسيج االجتماعي، نتيجة العنف 
املفرط للمليشــيا الحوثية وتطرفهــا كأحد أهم 
األسباب التي أدت إىل النتائج الكارثية التي وصلت 

إليها اليمن حاليا.
وأكد رئيس الوزراء، أن اتفاق الرياض وتشكيل 
الحكومة خطوة مهمة الســتعادة العمل وتطبيع 
العمل يف املؤسســات، والجهود التــي قامت بها 
الحكومة بدعم من األشقاء واملجتمع الدويل خالل 
الفرتة املاضية، وما نفذته من إصالحات ساهمت يف 
استقرار األوضاع، رغم محدودية وشحة اإلمكانات.. 
موضحا أن هــذه اإلصالحات أثمــرت يف تقليص 
عجز املوازنة من 54 باملائــة إىل 30 باملائة، زيادة 
إيرادات الدولة بحــدود 47 باملائة يف العام املايض.. 
وقال: "ورغم ذلك فالفجوة ما زالت كبرية، وهناك 

إشكاليات مرتاكمة يف ما يتعلق بالتعليم والصحة، 
والبنية التحتية والطرق وغريها والتي تضع عقبات 

أمام استعادة التعايف".
وأضاف " يف عام 2019 كان أول معدل نمو إيجابي 
لالقتصاد يف اليمن، نتيجة للوديعــة التي أودعها 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية كدعم مبارش، 
وهناك دعم غري مبارش؛ من تعهدات إنسانية، تشارك 
فيه كل دول العالم وأشقاؤنا يف اململكة وبقية الدول 
العربية، إضافة إىل الدعم الســعودي باملشتقات 
النفطية الستقرار وضع الكهرباء وهو الدعم املبارش 
الوحيد املتبقي اآلن، وهو ما ساهم وعزز من استقرار 

األوضاع والخدمات بالحد األدنى".
واســتعرض الخطوات اإلصالحية التي رشعت 
فيها الحكومة يف مجــال الطاقة، والتوجه إلدخال 
الطاقة املتجددة والطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.. 
وكشف أنه سيتم خالل أسابيع توقيع عقود يف املهرة 
وأبني وحرضموت إلدخال طاقة متجددة.. مرحبا 
بمساهمة القطاع الخاص كرشكاء للحكومة يف هذا 
املجال وغريه من املجاالت، وكذا كل االســتثمارات 

الخارجية.
وشدد الدكتور معني عبد امللك، عى رضورة دعم 
عمل مؤسسات الدولة عى املستوى املركزي واملحيل 
من أجــل تحقيق التعايف واالســتقرار.. مؤكدا أن 
اليمنيني لديهم كثري من األمل بوقوف املجتمع الدويل 
ويف مقدمتهم الجريان يف اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة ودول مجلس التعاون واألشقاء العرب 

واألصدقاء يف املجتمع الدويل، والحريصون دائما عى 
وحدة واستقرار األوضاع وتعافيها يف اليمن.

وقدم رئيس الــوزراء التهنئة للمــرأة اليمنية 
بمناسبة اليوم للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس 
من كل عام.. مشريا اىل الدور للمرأة اليمنية رغم ما 
تعرضت له من معاناة كبرية أثناء هذا النزاع، والدور 
املعول عليها يف استعادة التعايف واالستقرار خالل 

املرحلة القادمة.
كما تطرق اىل التحديات التي أفرزتها املستجدات 
العاملية األخــرية أمام جهــود الحكومة لتحقيق 
االســتقرار االقتصادي، وما تقــوم به الحكومة 
لتخفيف تداعياتها عى األمن الغذائي واإلصالحات 
الجارية.. مؤكدا أنه ليس أمام الحكومة إال الصمود 
ومواجهة هذه التحديات وبدعم من املجتمع الدويل 
ومن األشقاء واألصدقاء حتى الوصول إىل مرحلة 
السالم التي نتطلع جميعا إىل تحقيقها يف القريب 

العاجل.
من جانبها، أوضحت األمني العام املساعد لألمم 
املتحدة املدير املساعد لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي، 
خالدة بوزار، أن التقرير الثالث حول تقييم آثار النزاع 
يف اليمن، يشــري اىل أن التعايف يف اليمن الزال ممكنا 
رغم التدهــور، وما يتطلبه ذلك من رضورة توقف 
الحرب وبشكل عاجل اآلن.. مؤكدة أن التقرير يقدم 
حلوال وخارطة طريق للتعايف يف اليمن ويعطي أمال 

يف مستقبل أفضل.
وأشارت إىل أن السالم يف اليمن ال يمكن أن يتحقق 

إال بتنمية، وهو ما يستوجب العمل عى إنهاء الحرب 
فورا.. منوهة باستضافة الربنامج السعودي لتنمية 

وإعمار اليمن لهذه الفعالية.
وأشادت املسؤولة األممية بجهود رئيس الوزراء 
لتسهيل األعمال اإلنسانية لربامج األمم املتحدة يف 
اليمن، والتطلعات الستمرار هذه الرشاكة للتعامل 
مع املخاوف القائمة يف جانــب األمن الغذائي مع 
األزمة العاملية الحالية.. ولفتــت إىل التحضريات 
الجارية لعقد مؤتمر االستجابة اإلنسانية لليمن 
لدعم خطة االستجابة للعام 2022م. كما قدمت 
التهنئة للمرأة اليمنية باليوم العاملي للمرأة، وحيت 

شجاعتها يف مواجهة التحديات جراء النزاع.
بدوره، لفت السفري السعودي لدى اليمن واملرشف 
العام عى الربنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 
محمد آل جابر، إىل أن هذا التقرير يأخذ بعدا جديدا 
بالغ األهمية للجميع وخاصة يف الســعودية وهو 
مســتقبل اليمن وكيف تبدو املسارات املستقبلية 
للتعايف من واقع استقراء عميق للواقع وبما يلبي 
آمال الشــعب اليمني ويمنحه السالم واالستقرار 
والعيش الكريم.. مؤكدا أن الســعودية تعرب ومنذ 
عقود بأفعالها عن دعمها القوي لليمن يف الجانب 
االقتصادي والتنموي والسيايس واألمني واإلنساني.

واستعرض آل جابر مشاريع الربنامج السعودي 
لتنميــة وإعمار اليمــن يف عدد مــن القطاعات 
باملحافظات اليمنية.. وقال: "السعودية هي املانح 
األكرب لليمن، وذلك تأكيدا ملا يجمع البلدين من روابط 
األخوة ووشــائج القربى بحكم الجوار الجغرايف 

ووحدة املصري املشرتك".
وأكد الســعي مع رشكاء التنمية يف اليمن بأن 
يكون للحكومة اليمنية ومؤسساتها الدور األكرب 
يف تحقيق التعايف االقتصادي والتنمية املستدامة.. 
موضحا أن ما نفذه الربنامج السعودي خالل الثالث 
السنوات املاضية يتكامل مع ما ورد يف التقرير حول 

تقييم آثار النزاع يف اليمن.
وأعرب السفري الســعودي، أن األمل الزال كبري 
يف الوصول إىل اتفاق سالم مستدام وقابل للتنفيذ 
لتحقيق مستقبل أفضل لليمن واليمنيني من خالل 

الحوار ونبذ العنف.
وأشاد بشــجاعة الحكومة اليمنية يف مواجهة 
كل التحديات املختلفة األمنية واملؤسسية واملالية 
واالقتصادية والقيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني 
وهو ما ملسناه بوضوح يف الفرتة األخرية من عمل 

دؤوب مع الحكومة ورئيسها.
وألقيت يف الفعالية كلمات من قبل نائب الربنامج 
اإلنمائي لألمم املتحدة يف اليمن ناهد حسني، وحنا 
تايلور املؤلف الرئيس للتقرير، تطرقت إىل ما تضمنه 
التقرير من نتائج وتوصيات والسيناريوهات التي 

حددها واملسارات نحو التعايف.
شارك يف الفعالية وزير التخطيط والتعاون 
الدويل واعــد باذيب ومحافــظ البنك املركزي 
اليمني أحمد غالب وسفري اليمن لدى السعودية 
شائع الزنداني، ورئيس جهاز استيعاب تعهدات 
املانحني، أفراح الزوبــة واملمثل املقيم لربنامج 
األمم املتحدة اإلنمائي يف اليمن أوِك لوتســما، 
ومساعد وزير املالية السعودي للسياسات املالية 
والعالقات الدولية عبد العزيز الرشيد، وعدد من 
ممثيل البنوك والصناديــق واملنظمات األممية 

والدولية والبعثات الدبلوماسية.

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، عى مكانة 
ودور األحزاب والقوى السياســية 
الوطنية التي تعــد جزءا أصيال من 
مكونات الدولــة ومنظومة الحكم 
يف البلد باعتبارهــم رشكاء يف إدارة 
الدولة من خالل تمثيلهم وتواجدهم 
بالحكومة ومفاصل الدولة املختلفة 
وقاعدة مجتمعية يعتد بها أسهمت 
وتســهم يف إيجاد املخارج والرؤى 

لواقع البلد حارضه ومستقبله.
 ولفت فخامته إىل مشاركة الجميع 
الفاعلة يف مؤتمــر الحوار الوطني 
الذي مثل كل رشائح املجتمع وقواه 
السياســية وما تمخض عنه من 
مخرجات ومســودة دستور كفيلة 
بخــروج البلــد إىل مســاره اآلمن 
والقويم املتضمن بناء مداميك الدولة 
املدنية الحديثــة املبنية عى العدالة 
واملســاواة والحكم الرشيد والتي 
انقلب عى توافقهــا ومخرجاتها 
املليشــيات الحوثيــة اإليرانية يف 
سعيها لعودة عجلة التاريخ للوراء 
لتنفيذ املخططات واألجندة اإليرانية 

يف اليمن.
وشدد فخامة الرئيس خالل لقائه، 
بقيادة األحزاب والقوى السياسية 

والهيئة التنفيذية عى أهمية توجيه 
الجهود نحو أولويات املرحلة القادمة 
وأن يتجاوز الجميــع املماحكات 
السياسية، فالبلد أمام مرحلة مهمة 
تســتدعي مننا جميعا مسؤولية 
الحفاظ عليه، وعى ثوابتنا الوطنية 
املتمثلــة بوحدة اليمــن والنظام 
الجمهوري والنهــج الديموقراطي 
التي ال يمكن التفريط أو املساس بها.
ووضع فخامة الرئيس، الجميع 
خالل اللقاء أمام عدد من املواضيع 
واملســتجدات التــي انبثقت عن 
لقاءاته ومشــاوراته خالل الفرتة 
املنرصمة ومنها لقــاؤه باملبعوث 
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة 
واملبعــوث األمريكي الخاص لليمن 
وتأكيدهم الدائم للسالم املرتكز عى 
تنفيذ القرارات األممية ومرجعياتها 
ويف مقدمتها القرار 2216، الفتاً إىل 
املتغريات الدولية يف كشــف وتعرية 
ممارســات املليشــيات االنقالبية 
ومنها قرار املجتمع الدويل األخري رقم 
2624 بتوصيف املليشيات الحوثية 

االنقالبية بالجماعات اإلرهابية.
وجدد فخامة الرئيس سعيه الدائم 
نحو السالم باعتباره خيارنا الوحيد 
لحقن الدماء وهذا مــا تؤكد عليه 

الحكومة الرشعية يف كل محطات 
السالم واملحافل الدولية والذي يواجه 

لألســف بتعنت وصلف االنقالبيني 
الحوثيني الذين ال يكرتثون أبداً ملعاناة 

شعبنا اليمني.
 وأشار فخامة الرئيس، إىل أهمية 

تنفيذ اتفاق الرياض ملصلحة البلد 
وتوحيــد جهود الجميــع وصوالً 
لتحقيق هدفنا الوطني املشــرتك 
يف بناء الدولــة االتحادية العادلة 
وهزيمة مرشوع إيــران يف اليمن 
واملنطقة حيث ال مــكان مطلقا 
للتجربة اإليرانيــة يف بالدنا التي لم 
ولن يقبلها شعبنا اليمني مطلقا.. 
الفتــا إىل أن اللقاء اليــوم يأتي يف 
وضع حرج ومرحلــة صعبة عى 
مختلف املســتويات، ونحتاج أن 
نتعاطى بمسؤولية كبرية وتجاوز 
التحديــات ونحــن يف حالة حرب 
مع عدونا الوحيد وهو مليشــيات 
الحوثي اإليرانيــة، وعلينا أن نعزز 
تماسك القوى السياسية املناهضة 
للمرشوع الحوثــي والبعد عن أي 
مكايدات أو خصومات أو تناوالت 

إعالمية.
وثمن فخامــة الرئيس، صمود 
وتضحيات حمــاة الوطن من أفراد 
الجيش الوطني وأبناء اليمن قبائل 
وشــيوخا وشــبابا وكهوال التي 
سطروها يف مالحم بطولية مرشفة 
يف مختلف خطوط التماس.. محيياً 
جهــود األشــقاء يف تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكــة العربية 

السعودية تجاه اليمن وعى مختلف 
املستويات.

من جانبهم، عرب قــادة األحزاب 
والقوى السياســية عن تقديرهم 
لهذا اللقاء الذي يأتي يف إطار تبادل 
املشورة وتحمل املسؤولية املشرتكة 
يف هذه املرحلة والظرف الحســاس 
من تاريخ بلدنا ومجتمعنا.. مثمنني 
اإليضاح الذي قدمه فخامة الرئيس، 
داعمني خطواته وجهوده الحميدة 
والحكيمــة يف التعامل مع مختلف 
القضايا واألزمات التي تشهدها البلد 
والذي يعد العنرص اإليراني ومليشياته 
الحوثية العدو املشرتك األول للجميع 
والذي اســتهدف اليمن ونســيجه 
املجتمعي وأرض باملنطقة والسالم 
بصورة عامة.. مثمنني كل ما تناوله 
وتطرق له فخامة الرئيس يف حديثه 
الوطني الذي يعد انعكاسا ملا يحمله 
قادة األحزاب والقوى السياســية 
باعتباره هما وطنيا عاما وجوهر 
قضايا شــعبنا وأجيالنا املتعاقبة 
والذي ســنقف جميًعا صًفا واحدا 
خلف رشعيتنا الدستورية لالنتصار 
إلرادة شعبنا وثوابته الوطنية. حرض 
اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية 

الدكتور عبدالله العليمي.

    صمود وتضحيات أفراد الجيش الوطني والمقاومة في مختلف 
خطوط التماس محل تقدير واعتزاز

  االنتظــار حتــى إحــال الســام إلعــادة تطبيــع األوضــاع فــي اليمــن أمر غيــر ممكن
  الخســائر ســتكون أكثر فداحة إذا اســتمر حرب مليشــيا الحوثي ضد الشــعب اليمني
  األمين العام المساعد لألمم المتحدة: التقرير يقدم حلوال وخارطة طريق للتعافي في اليمن ويعطي أما في مستقبل أفضل
  السفير آل جابر: نسعى إلى أن يكون للحكومة ومؤسساتها الدور األكبر في تحقيق التعافي االقتصادي والتنمية المستدامة

شدد في لقائه بقيادات االحزاب أهمية توجيه الجهود نحو أولويات المرحلة القادمة 

رئيس اجلمهورية يؤكد عىل دور القوى السياسية يف إجياد املخارج والرؤى لواقع البلد حارضه ومستقبله
البلد أمام مرحلة مهمة تستدعي منا جميعا الوقوف بمسؤولية للحفاظ عليه وعلى ثوابتنا الوطنية 
تعزيز متاسك القوى السياسية املناهضة للمرشوع احلوثي والبعد عن أي مكايدات أو خصومات حتمية جيب العمل هبا

أثناء حضوره فعالية تدشين التقرير الثالث حول آثار النزاع في بالدنا

رئيس الوزراء يشدد عىل رضورة دعم عمل مؤسسات الدولة من أجل حتقيق التعايف االقتصادي
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أكدت اللجنة الربملانيــة، أن زيارتها امليدانية 
للوقوف عى األوضاع العســكرية واألمنية تأتي 
يف إطار دور املجلــس وواجباته الدســتورية 
والرقابيــة، خصوصاً يف هــذه املرحلة الحرجة 
التي يمّر بها الوطن، والتي تتطلب من الجميع 
توحيد الصفوف، وحشد الطاقات خلف الرشعية 
الدستورية واملعركة الوطنية وتوجيه اإلمكانات 
لخدمة املعركة، ودعم ورعاية املقاتلني يف كافة 
الجبهات ضد عدو اليمنيــني األوحد واملتمّثل يف 

مليشيا الحوثي اإلرهابية.
جاء ذلك خالل عقد اللجنة، مطلع األســبوع 
الجاري، اجتماعاً باملفتش العام للقوات املسلحة 
اللواء الركن عادل القمريي، ورئيس هيئة العمليات 
اللواء الركن خالد األشــول، ونائب رئيس هيئة 
التدريب والتأهيل اللــواء الركن أحمد العابيس، 

ضمن برنامج لقاءاتها مع قيادة وزارة الدفاع.
وأكدت اللجنة، موقف مجلس النواب الداعم 
للمؤسسة العسكرية واملساند للقادة واملقاتلني 
الذين يسطرون مالحم بطولية خالدة ضد أعداء 

الوطن والشعب.
واســتمعت اللجنة الربملانية برئاسة النائب 
عبد الوهــاب معوضــة، من املفتــش العام 
ومسؤويل الهيئات إىل ردود وتوضيحات لألسئلة 
واالستفســارات املطروحة من أعضاء اللجنة، 
واستمعت للتقارير عن سري عملية بناء املؤسسة 
العسكرية وبرامج تأهيل منتسبيها وفق األسس 
املهنية والقيم الوطنية الخالصــة، وما يتعلق 
بإدارة وإسناد املعركة الوطنية ضد أعداء الوطن 

والشعب.
واطلعت اللجنة عى جهود الرقابة والتفتيش 
واإلعداد والتدريب لتعزيز كفاءة منتسبي الجيش، 

وتطويرها يف مختلــف املجاالت بما يمكنها من 
القيام بواجباتها الوطنية عى الوجه األمثل ويف 

مقدمتها هزيمة املرشوع الحوثي اإليراني.
وأشــاد أعضاء اللجنة الربملانيــة، باألدوار 
العظيمة واملسؤوليات الكبرية التي يتحملها القادة 
واألبطال يف امليــدان، وهم يبذلون الدماء الغالية 
ويجابهون التحديات والعوائق.. مؤكدين أن تلك 
التضحيات سوف تتكلل بالنرص املنشود، وستدون 

يف أنصع صفحات التاريخ.

من جانبه، رّحــب اللواء القمــريي، بزيارة 
اللجنة الربملانية ووقوفها عن قرب عى أوضاع 
املؤسسة العسكرية وأحوال منتسبيها األبطال 
الذين يخوضون معركة الهوّية والعروبة ومعهم 
اليمنيون بكل فئاتهم ومكوناتهم الحزبية والقبلية 
واملجتمعيــة.. مثمناً اهتمام مجلــس النواب 
بمؤسسة الجيش وإعادة بنائها لتقوم بدورها 

املأمول يف حماية البالد واملكتسبات الوطنية.

تجاوز المعوقات
ويف ســياق متصل، عقدت اللجنة الربملانية، 
اجتماعاً بعدد من مسؤويل هيئات ودوائر وزارة 
الدفاع ضمن برنامج زياراتها امليدانية للوقوف 
عى األوضاع امليدانية والقضايا املتعلقة بالجانب 

العسكري واألمني.
واســتمع أعضاء اللجنة من رؤساء الهيئات 
ومدراء الدوائر، إىل الجهود املبذولة يف عملية بناء 

املؤسسة العسكرية وخوض املعركة الوطنية، ضد 
مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من إيران، وكذا 
العوائق التي تقف أمام عمل الهيئات والدوائر، 
وســبل تجاوزها واالرتقاء بالعمل ليتواكب مع 
متطلبات املعركة الوجودية ضد املرشوع الحوثي 

اإليراني العابر للحدود.
وطرحــت اللجنــة جملــة من األســئلة 
واالستفسارات حول بعض اإلشكاليات وجوانب 
القصور من واقع ما اســتمعت إليه من واقع 

زياراتها ولقاءاتها امليدانية، واستمعت إىل الردود 
عى استفســارات األعضاء من قبل مســؤويل 

الهيئات والدوائر املختصة.

استعادة الدولة
ويف نفس السياق، أشــادت اللجنة الربملانية 
بالبطوالت واملالحم األســطورية التي يسطرها 
قادة وأبطال الجيش يف مختلف جبهات القتال.. 
مشــيدين بااللتفاف الكبري من رجال القبائل 
والفعاليات املجتمعية حول قوات الجيش والقيادة 

الرشعية.
جاء ذلك أثناء لقائها، بقيادة املنطقة العسكرية 
الثالثة وقادة الوحدات والشعب التابعة لها، وذلك 
ضمن برنامج مهام اللجنة املكلفة باالطالع عى 
أوضاع الجيش وأحوال املقاتلني الذين يخوضون 
مالحم بطولية ضد مليشــيا الحوثي اإلرهابية 

ومرشوعها االيراني.
واستمعت اللجنة برئاسة النائب عبد الوهاب 
معوضة، من القادة إىل رشح حول سري العمليات 

العسكرية يف نطاقها وأحوال املقاتلني البواسل.
من جهته، رحب قائد املنطقة العسكرية الثالثة 
اللواء الركن منصور ثوابة، بزيارة أعضاء مجلس 
النــواب لالطالع عى أحــوال املقاتلــني، وتلمس 
احتياجاتهم واالستماع لهمومهم.. مؤكدا أن الهم 
األول واألكرب الذي يحمله األبطال يف ميادين الرشف 
هو تحرير الوطن واستعادة الدولة والحرية والكرامة 
واالنتصار للشــعب اليمني الــذي يتوق للخالص 
من براثن الظلــم، والذي يكتوي بنــريان الجرائم 

واالنتهاكات التي ترتكبها ضد اليمنيني األحرار.
 حرض االجتماعات، أعضــاء مجلس النواب 
حســني الســوادي، والدكتور محمد العسيل، 

والدكتور عبد امللك القصوص.

خالل تدشينه ورشة عمل لرؤساء شعب 
وأركانات البرشية

رئيس هيئة القــوى البرشية يؤكد عى 
مضاعفة الجهود وحشد الطاقات لحسم 

املعركة انتصاًرا لقضية الشعب
أكد رئيس هيئة القــوى البرشية اللواء 
الركــن محمــد الورضي، عــى رضورة 
استشعار املسؤولية الدينية والوطنية التي 
تقع عــى عاتق مســؤويل البرشية والتي 
تقتيض مضاعفة الجهود وحشد الطاقات 
وتسخري كافة اإلمكانيات والقدرات لحسم 
املعركة وفــاًء لدماء الشــهداء وانتصاًرا 

للقضية الشعب.
جاء ذلك أثناء تدشــينه، األحد املايض، 
ورشة عمل تدريبية لرؤساء شعب وأركانات 
البرشية لهيئات ودوائر وزارة الدفاع واملناطق 
العســكرية الثالثة والسادسة والسابعة 
ووحدات االحتياط، التي نّظمتها هيئة القوى 
البرشية، تحت شعار: )تطوير العمل اإلداري 

بني تحديات الواقع وطموحات املستقبل(.
واستعرض رئيس هيئة القوى البرشية، 
الخطوات الالزمة ملواكبة املتغريات يف سري 
العمليات القتاليــة واملعركة الوطنية التي 
يخوضها أبطال الجيــش ورجال املقاومة 
األشاوس ضد مليشــيا الحوثي اإليرانية 
اإلرهابيــة.. مؤكداً عــى رضورة االلتزام 

بالقوانني واللوائح واألنظمة أثناء التجنيد 
وأثناء تنفيذ املهام وااللتــزام باالنضباط 
الوظيفي وتسهيل إنجاز املعامالت الخاصة 
بالشهداء والجرحى وكافة ضباط وأفراد 

القوات املسلحة.
وناقشت الورشــة، مدى تنفيذ املهام 
والواجبــات بفعاليــة والحلــول الالزمة 
وآلية استغالل اإلمكانيات املتاحة لتجاوز 
الصعوبات واملعوقــات التي رافقت العمل 
خالل الفرتة املاضية بما يعزز من الجاهزية 
القتالية للوحدات العسكرية املختلفة وامليض 

يف تنفيذ املهام املاثلة واملتمثلة يف االستمرار يف 
مواجهة مليشيا الحوثي اإلرهابية وتحقيق 

االنتصار الكبري لليمن واليمنيني.
وشهدت الورشة، تقديم عّدة أوراق من 
قبل املختصني يف الهيئــة ودوائرها، والتي 
أكدت يف مجملها عى رضورة تطوير العمل 
اإلداري واالستفادة من القدرات وتنميتها 
بما يتواكب مع املتغريات امليدانية، واألخذ 
بمقومات البناء الحديثة، وبما يتناسب مع 
املعايري التي حددها قانون الخدمة يف القوات 

املسلحة.  

بــدأت اللجنة الوزاريــة املكلفة، 
مهامها بالنزول امليداني لتقييم العمل 
اإلداري واالطالع عى أوضاع اإلسناد 
اللوجيستي للمناطق العسكرية األوىل، 

والثانية، والرابعة. 
وبــارشت اللجنة املشــكلة من 
وزير الدفــاع ورئيس األركان عملها، 
األحد املايض، يف املنطقة العســكرية 
األوىل، وذلك ضمــن مهامها املتمثلة 
يف تقييم العمل اإلداري واالطالع عى 
أوضاع اإلسناد اللوجيستي يف املناطق 
العســكرية، بما يضمن الربط املايل 
والبرشي بــني قيــادة وزارة الدفاع 
ورئاســة األركان العامــة واملناطق 

العسكرية.  
  كمــا تهدف اللجنــة إىل الربط يف 
الجانب اللوجستي واإلداري يف مختلف 
املناطق والوحدات مع هيئات ودوائر 
وزارة الدفاع، وذلك ضمن خطة تفعيل 
اإلصالحــات اإلدارية التي دشــنتها 
وزارة الدفاع ورئاسة األركان يف العام 
التدريبي والقتايل واملعنوي 2022، بما 
يف ذلك التقيد باللوائح واألنظمة والعمل 
بموجب الدورة املســتندية والنظام 
اإلداري الثابت ملــا يصب يف مصلحة 

تطوير القوات املسلحة.  
 وبدأت اللجنة برئاسة نائب رئيس 

هيئة اإلسناد اللوجستي اللواء الركن 
عيل الفضــيل، زيارتهــا للمنطقة 
العسكرية األوىل، وكان يف استقبالها 
قائد املنطقة العســكرية األوىل اللواء 
الركن صالح طيمس، ورئيس عمليات 
املنطقة العسكرية األوىل العميد الركن 
محمد املهشمي، واستمعت اللجنة من 
قيادة املنطقة إىل املهام التي تقوم بها 
املنطقة من خــالل الوحدات التابعة 
لها يف جميع املواقع ويف إطار مرسح 

العمليات الذي يقع ضمن مهامها. 
 وقامــت اللجنة بزيارة الشــعب 
اللوجستية التابعة للمنطقة، والتقت 
برؤســاء الشــعب الفنية والطبية 
واألشــغال والبرشية، وقامت بزيارة 
الورشــة الفنية املركزية يف املنطقة 
األوىل وزيارة القاعدة اإلدارية بسيئون 
واللقاء بمدير القاعدة اإلدارية والكادر 
اإلداري التابع لهــا لالطالع عى آلية 
العمل الجاري يف املنطقة والشــعب 

التابعة لها. 
 وتضم اللجنة، مدير دائرة شؤون 
األفراد العميد الركن الخرض مزمرب، 
ومدير دائرة اإلمداد والتموين العميد 
الركن عبدالله الســقلدي، ومساعد 
مدير دائرة النقل العقيد الركن أبوبكر 
العمري، ومساعد مدير دائرة التأمني 
الطبي العقيد عبدامللك الزبريي، ورئيس 
شعبة التخطيط بدائرة اإلمداد العقيد 

عبداإلله املقطري.

خالل تدشينه ورشة عمل لرؤساء شعب وأركانات البشرية

رئيس هيئة القوى البرشية يؤكد عىل مضاعفة اجلهود 
وحشد الطاقات حلسم املعركة انتصاًرا لقضية الشعب

جلنة من وزارة الدفاع تبدأ مهامها امليدانية لتقييم العمل اإلداري 
واللوجيستي للمناطق العسكرية   

  اللواء ثوابة: هدف األبطال استعادة الدولة واالنتصار لشعبنا الذي يتوق للخاص من جرائم المليشيا الحوثية

خالل لقائها بالمفتش العام ومسؤولي هيئات ودوائر وزارة الدفاع وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة

اللجنة الربملانية تشيد بالتفاف رجال القبائل والفعاليات املجتمعية حول قوات اجليش وقيادهتا الرشعية
التضحيات التي يقدمها األبطال ستتكلل بالنصر وستدون في أنصع صفحات التاريخ

املفتش العام يثمن اهتامم جملس النواب بمؤسسة اجليش وإعادة بنائها لتقوم بحامية البالد واملكتسبات الوطنية

أقامت شــعبة التوجيه املعنوي يف هيئة اإلســناد 
اللوجستي، مطلع األســبوع الجاري، دورة توجيهية 

لعدد من منتسبي الهيئة ودوائرها.
وتلقى املشــاركون يف الدورة محارضات وبرامج 
تسهم يف بناء الروح املعنوية ملنتسبي الجيش الوطني.

وأكد رئيس هيئة اإلسناد اللوجستي خالل زيارته 
للمشاركني يف الدورة، عى رضورة رفع الروح املعنوية 
والعمل بإتقان ومســؤولية من قبل منتسبي الهيئة 

ودوائرها.
كما ألقى مدير دائرة الخدمات الطبية العميد الركن 
داؤود يحيى داؤود، كلمة شكر فيها املشاركني يف الدورة، 
وحثهم عى االستفادة من هذه الدورات، وتطبيقها عى 
واقع العمل يف الدوائر والشعب، واالرتقاء بالعمل حتى 

تحقيق كافة املهام خدمة لألبطال يف الجبهات. 

أشــاد مســاعد قائد املنطقة 
العسكرية الثانية للشؤون الفنية 
العميــد الركن/ محســن بن عيل 
الحاج، بالجهود واملهام التي تبذلها 
الكتيبة الخاصة باملنطقة، بتنفيذ 

واجباتها العسكرية.
جاء ذلك خالل زيارته، الثالثاء، 
ملعســكر الكتيبة الخاصة التابعة 
للمنطقة العسكرية الثانية يف مدينة 

املكال.
وخالل الزيارة ألقى العميد الحاج 
محارضة تدريبيــة، وذلك ضمن 
الدورة التأهيلية الخاصة بمساعدي 

الكتيبة.

وأشــاد بمســتوى الجاهزية 
القتالية لدى منتســبي الكتيبة، 
وكذلك االنضباط العايل، والتدريب 
النوعي واملتقدم، الــذي يضعهم 
بمقدمة وحدات املنطقة العسكرية 
الثانية لتنفيذ أهم وأصعب املهمات 

بكل جدارة واقتدار.
وثمن الجهود الكبرية التي تبذلها 
قيادة الكتيبة الخاصة، يف ســبيل 
تدريب وتأهيل منتســبي الكتيبة، 
وتزويدهم بمختلف املعارف والعلوم 
العســكرية العامة والتخصصية، 
والتي انعكست عى مستوى التطّور 

والتقدم املتسارع بالكتيبة.

دورة توجيهية لعدد من منتسبي  هيئة
اإلسناد اللوجستي ودوائرها 

مساعد قائد املنطقة العسكرية الثانية 
يشيد بجهود الكتيبة اخلاصة باملنطقة
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تلـك املعـارك العسـكرية التـي يخوضها 
األبطال البواسـل عى مدار السـتة األشـهر 
املاضيـة أسـفرت عـن تحريـر واسـتعادة 
جنوبـي  اسـرتاتيجية  عسـكرية  مواقـع 
املحافظـة، وسـط تهـاو كبـري وانهيـارات 
واسعة يف صفوف مليشـيا الحوثي اإليرانية 
التي تلقت هزيمة كبـرية يف عدتها وعتادها 

العسـكرية. 
حيـث تمكنـت قـوات الجيـش الوطنـي 
منتصـف  الباسـلة،  الشـعبية  واملقاومـة 
األسـبوع الجاري من تلقني وتكبيد مليشيا 
الحوثـي اإليرانيـة خسـائر برشيـة ومادية 
ملحافظـة  الجنوبيـة  الجبهـة  يف  كبـرية، 

 . رب مأ
وأكـد أركان حـرب املنطقـة العسـكرية 
الرقيـب  عبـد  الركـن/  العميـد  الثالثـة 
دبـوان أن قـوات الجيش الوطني مسـنودة 
التحالـف  وطـريان  الشـعبية  باملقاومـة 
العربي خاضـت منتصف األسـبوع الجاري 
معـارك عسـكرية ضاريـة، بعـد هجـوم 
نفذته مليشـيا الحوثي اإليرانية عى مواقع 
الجيـش واملقاومـة يف جبهـة الفليحـة، يف 
محاولة منها السـتعادة املواقع العسـكرية 
التـي خرستها خالل معارك األيـام املاضية. 
وأوضـح أركان حرب املنطقة العسـكرية 
واألرسى  القتـى  عـرشات  أن  الثالثـة 
والجرحـى سـقطوا يف هـذه املعركـة التـي 
خاضهـا أبطال الجيـش واملقاومـة، بنريان 
التحالـف  ومقاتـالت  الجيـش  مدفعيـة 

العربـي. 
العربـي  التحالـف  أن طـريان  إىل  الفتـاً 
اسـتهدف بعـدة غـارات جويـة تجمعـات 
وتعزيـزات وآليـات املليشـيا اإليرانيـة عى 

جبهـات امتـداد خط املواجهات  يف 
الجنوبيـة،  وأسـفرت تلك مـأرب 
الجوية  عـن الغارات  املركـزة 

تدمـري آليـات ومعـدت عسـكرية تابعـة 
للمليشـيا اإليرانيـة، ومـرصع جميـع مـن 

كانـوا عـى متنهـا.
وأضـاف العميد دبوان أن الهدف املنشـود 
واألسـايس الذي يـذود عنـه األبطـال اليوم 
الجنوبيـة  مـأرب  جبهـات  مختلـف  يف 
والشـمالية الغربيـة، ليـس اسـتعادة تبـة، 
او جبـل أو موقـع عسـكري بحـد ذاتـه، 
بـل هدفهـم الكبـري هـو تحرير واسـتعادة 
العاصمـة املحتلة صنعـاء، وبقيـة املناطق 
واملحافظـات اليمنية التي مـا تزال خاضعة 
لوطأة مليشيا السـاللة والكهنوت اإلمامية. 
اإليرانيـة  الحوثـي  مليشـيا  أن  مؤكـداً 
أصبحـت اليوم منبـوذة يف أوسـاط املجتمع 
العصابـة  تلـك  أيـام  لهـا، وأن  الحاضـن 
اإلجراميـة املارقة أصبحت محـدودة نتيجة 
الظلـم والجـور والتعسـف الـذي تمارسـه 
بحـق أبنـاء الشـعب اليمنـي، ورشوعها يف 
ممارسـة القمـع والبطـش والتنكيـل لـكل 

مـن يعـارض مرشوعهـا التدمـريي.
ودعـا أركان حـرب املنطقـة العسـكرية 
الثالثة أوليـاء األمور يف املناطق واملحافظات 
الخاضعة لسـيطرة املليشـيا اإليرانية بعدم 
الزج بأوالدهم وفلـذات أكبادهم إىل محارق 
املـوت والهـالك التـي تـزج بهـم مليشـيا 

السـاللة والكهنـوت اإلمامية. 
خسائر كبرية للمليشيا اإليرانية 

يف السـياق ذاتـه تواصـل قـوات الجيـش 
مليشـيا  سـحق  الشـعبية،  واملقاومـة 
الحوثي اإليرانية، وتكبيدها خسـائر برشية 
وماديـة كبـرية، يف جبهات مـأرب الجنوبية 

والشـمالية الغربيـة.  
قائـد اللـواء 55 مدفعيـة العميـد الركن، 
عـيل الحميدي أكد لـ"26سـبتمرب"أن قوات 
الجيـش واملقاومة الشـعبية تواصل خوض 
معاركها العسـكرية عـى امتداد مرسح 

العسـكرية يف جبهـات مـأرب  العمليـات 
الجنوبية والشـمالية الغربية، وسط صمود 
أسـطوري، وروح معنويـة وقتاليـة عالية 

ألبطـال الجيـش واملقاومة. 
حجـم  إن  الحميـدي:  العميـد  وقـال   
الخسـائر البرشيـة واملادية التـي منيت بها 
مليشـيا الحوثـي اإليرانيـة كانـت باهظـة 
يف معـارك اليومـني املاضيـني، حيـث لقـي 
عـرشات القتى والجرحـى مرصعهم بنريان 
أبطـال الجيش واملقاومـة، يف جبهات مأرب 

الجنوبيـة والشـمالية.  
سـتكون  القادمـة  األيـام  أن  مضيفـاً 
بمثابـة الجحيـم الـذي سـيلتهم حشـود 
وقطعـان املليشـيا اإليرانيـة، وأن الجيـش 
واملقاومـة ماضـون نحو العاصمـة املحتلة 
املحافظـات  وبقيـة  لتحريرهـا،  صنعـاء 
واملناطق الخاضعة لسـيطرة تلـك العصابة 

اإلجراميـة.
وقـال العميـد الحميـدي: نؤكـد لقيادتنا 
السياسـية والعسـكرية، وألبنـاء شـعبنا 
املناطـق  يف  خصوصـاً  الصابـر  اليمنـي 
الخاضعة لسـيطرة املليشـيا اإليرانيـة، أننا 
لـن نخيـب آمالكـم وتطلعاتكـم يف املـيض 
قدمـاً القتـالع الرسطان الحوثـي الذي جثم 
عـى الوطـن ومقدراتـه، من خـالل انقالبه 
املشؤوم عى الدولة ومؤسسـاتها املختلفة.
واملقاومـة  الجيـش  أبطـال  أن  مؤكـدا 
ماضون نحـو هدفهـم املنشـود وقضيتهم 
العادلـة التـي خرجـوا مـن أجلهـا، وهـي 
الدفاع عن الثورة والجمهورية واملكتسـبات 

الوطنيـة، وتخليـص الشـعب اليمنـي من 
ربقـة املـد الفـاريس ومليشـياته الحوثية 

اإلماميـة البغيضـة. 
وقال قائد اللـواء 55 مدفعية: لن ننىس 
أيضـاً الدور املحـوري والفعـال ملقاتالت 

التحالف 

العربـي بقيادة اململكـة العربية السـعودية 
مـأرب  يف جبهـات  دومـاً  يرافقنـا  الـذي 
وينفـذ  الغربيـة،  والشـمالية  الجنوبيـة 
كل  مسـتهدفاً  مركـزة  جويـة  طلعـات 
التعزيـزات والتجمعـات التـي تـزج بهـم 
املليشـيا اإليرانية إىل محارق املوت والهالك. 
أبطـال الجيش يكبّدون املليشـيا خسـائر 

ة   كبري
العميـد منصـور طريـق أحـد القيـادات 
امليدانيـة والعسـكرية يف جبهـات مـأرب 
الجنوبية مـن جانبـه أكد لـ"26سـبتمرب" 
الشـعبية،  واملقاومـة  الجيـش  قـوات  أن 
كبـدت مليشـيا الحوثي اإليرانيـة يف املعركة 

دارت  التـي  العسـكرية 
رحاهـا منتصـف األسـبوع 
الجـاري يف جبهـات مـأرب 
يف   ً تحديـدا الجنوبيـة 
جبهـة "الفليحـة" كبدت 
تلـك العصابـة االجراميـة 
خسـائر كبـرية يف األرواح 

والعتـاد، عـى امتـداد خط 
يف  العسـكرية  املواجهـات 
مـأرب.  محافظـة  جنوبـي 

 مضيفـاً أن قـوات الجيـش 
الشـعبية  واملقاومـة  الوطنـي 

خاضـت معارك عسـكرية رشسـة 
إثر هجـوم نفذته مليشـيا الحوثي 

اإليرانيـة عـى مواقعهـا يف جبهة 
مـن  محاولـة  يف  "الفليحـة" 

املليشـيا اإليرانيـة السـتعادة 
التـي  العسـكرية  املواقـع 

خرستها يف معـارك األيام 
املاضيـة. 

العميـد  وأكـد   
طريق: أن العرشات 

مـن عنـارص مليشـيا الحوثـي اإليرانيـة 
سـقطوا يف هذه املعركـة بني قتيـل وجريح 
وأسـري، إضافـة إىل تدمـري معـدات، وأطقم 

قتاليـة تابعـة للمليشـيا اإلرهابيـة. 
 الفتـاً أن مقاتالت تحالف دعـم الرشعية 
اسـتهدفت بعـدة غـارات جويـة مركـزة 
مواقـع  يف  اإليرانيـة  املليشـيا  تجمعـات 
متفرقـة عـى امتـداد الجبهـة الجنوبيـة 
ملحافظة مـأرب، ملحقة بها خسـائر كبرية 

يف العتـاد واألرواح. 
 عـن الـروح املعنويـة والقتاليـة العاليـة 
التـي يتمتـع بهـا املقاتلـون مـن أبطـال 
الجيـش واملقاومـة يف جبهـات مـأرب 
الجنوبيـة، يضيـف العميـد منصـور 
البواسـل  األبطـال  أن  طريـق، 
يتمتعـون بـروح معنويـة وقتالية 
وعيبـان،  هيـالن  جبـال  تعانـق 
كرامـة  عـن  يدافعـون  ألنهـم 
وعـزة الشـعب اليمني ضـد فلول 
التـي  اإليرانيـة  املليشـيا 
عاثت يف األرض الفسـاد 
واإلفساد، وأهلكت 
الحرث والنسل.

55 عسكرية

في جبهات مأرب الجنوبية 

اجليش واملقاومة يواصالن سحق املليشيا اإليرانية
عى امتداد مرسح العمليات العسكرية يف جبهات مأرب الجنوبية 

تتواصل رحى املعارك القتالية التي يسطر بطوالتها ومالحمها 

الخالدة أبطال الجيش الوطني ورجال املقاومة الشعبية الباسلة 

مسنودين بطريان التحالف العربي الذي استهدف بعدة غارات 

مركزة تعزيزات وآليات وتجمعات املليشيا اإليرانية ومواقعها 

يف أطراف مديريتي الجوبة وحريب.

  رفيق السامعي
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  تقــرير:    عمـار زعـبل
تــرشف وزارة الدفاع ورئاســة هيئة األركان 
العامة، عى عملية مراجعة شــاملة لإلمكانيات 
البرشية واملادية ملختلف الهيئات والدوائر واملناطق 
والوحدات العسكرية، وتنفذها اللجان املشكلة، 
والتي دشــنت عملها مطلع العام الجديد، ضمن 
خطة تفعيل اإلصالحات اإلدارية، بما يف ذلك التقيد 
باللوائح واألنظمة، والعمل بموجب الدورة املستندية 
والنظام اإلداري الثابت ملا يصب يف مصلحة تطوير 

القوات املسلحة.
وتأتي عملية املراجعة والتصحيح، يف ظل تأكيد 
وحرص من قيادة وزارة الدفــاع وهيئة األركان 
العامة، عى أن يكون العام التدريبي والعملياتي 
والقتايل واملعنــوي الحــايل 2022، عاما لتنفيذ 
اإلصالحات اإلدارية واملالية وغريها، والتي تشمل 
ضبط حركة العهد والتنقالت يف جميع الوحدات 

والقوى والقطاعات العسكرية.
اللجان املشــكلة للتفتيش عى القوة البرشية 
واملالكات املادية يف املناطق والوحدات والقطاعات 
والهيئات والدوائر بارشت نزولها امليداني للتفتيش، 
وإعادة حــرص وترقيم القــوة البرشية، إضافة 
إىل مراجعة قاعــدة املعلومات، بهدف تصحيحها 
وتوحيدها، والتزام تنفيذ القانون العســكري يف 
عملية التجنيد والرتقية والضبط االداري والعملياتي، 
وتصحيح األخطاء املرتاكمة والتي فرضتها الحرب 
وإصالح ما أفسدته املليشيا الحوثية، التي سطت 

عى مقدرات الجيش ومؤسساته.
وشهدت الهيئات والدوائر واملناطق العسكرية 
خالل األيام املاضية لقاءات ودورات واجتماعات 
مكثفة يف هذا اإلطار، دشن ذلك كل من وزير الدفاع 
الفريق الركن، محمد عيل املقديش، ورئيس هيئة 
األركان العامة، قائد العمليات املشرتكة، الفريق 
الركن، صغري حمود بن عزيز، إضافة إىل عمليات 
التفتيش ملكتب املفتش العام للقوات املسلحة، اللواء 

الركن عادل هاشم القمريي.
وتحرص قيادة الجيش عــى أن تكون عملية 
اإلصالحات واملراجعة الشاملة لكل الجوانب، بدءا 
من الجوانب اإلدارية واملالية، وهو ما أكده رئيس 
هيئة اإلسناد اللوجيستي، اللواء الركن عبد العزيز 
الفقيه، يف الخامس من يناير املايض خالل تدشني 
الهيئة لدورات توجيهية وتنشيطية ملنتسبي الهيئة 

ودوائرها.
ويف التاسع من يناير عقد وزير الدفاع اجتماعاً 
بحضور رئيس هيئة األركان العامة ضم رؤساء 
الهيئات والدوائر بوزارة الدفــاع، حث فيه وزير 
الدفاع القادة عى مواصلة القيــام بواجباتهم، 
وتكثيــف الجهــود وتعزيز املكاســب، والتحيل 
بالجهوزية التامة من كل الهيئات والدوائر لتسخري 
اإلمكانات املادية لخدمة املقاتلني يف خطوط النار، 
والحفاظ عى وحدة القوات املســلحة، وتعزيز 

اللحمة والتماسك، ورفع كفاءة املقاتلني معنويا 
وقتاليا ملا يحقق األهداف السامية وتنفيذ املهام 

وفق الخطط املرسومة.
وشدد الفريق املقديش يف االجتماع عى أهمية 
االلتزام باللوائح واألنظمة وتطبيق آليات الضبط 
والربط البرشي واملايل ملختلف القوى والوحدات.. 
مؤكداً بأن العام التدريبي والقتايل واملعنوي الجديد 
2022 الذي تدشنه القوات املسلحة سيكون عام 
االنتصار العظيم، وعام اســتكمال عملية اإلعداد 
والبناء ملؤسســة الجيش، التي تمثــل الركيزة 

األساسية الضامنة ألمن واستقرار الوطن وبناء 
دولته ومستقبله.

بالتزامن، أقــام مكتب املفتــش العام دورة 
تدريبية ملدراء دوائر وضباط مكتب املفتش العام 
يف التخطيط والتفتيش اإلداري واملايل واللوجستي.

ويف الدورة أكد املفتش العام اللواء الركن عادل 
القمريي رضورة االهتمــام بالتدريب والتوعية 
يف جوانــب التخطيط لعمل التفتيــش والرقابة 
لدى ضباط مكتب املفتش العام.. مشــدداً عى 
العمل وفقا للمعايري الحديثة يف التفتيش وتقديم 

املشورة واملساعدة ملنتسبي القوات املسلحة يف كافة 
املستويات القيادية.

رئيس هيئــة األركان العامــة الفريق الركن 
صغري بن عزيز، أكد أهمية مواكبة العمل اإلداري 
لإلنجازات امليدانية التي يحققها األبطال عى امتداد 
مرسح العمليات القتالية ضد مليشــيا الحوثي 

اإليرانية اإلرهابية.
كما أكد يف اجتماعني منفصلني، عقدهما بقيادة 
هيئتي التدريب والقوى البرشية والدوائر التابعة 
لهما، رضورة مضاعفة الجهود، ومعالجة القصور، 

وحشد الطاقات خلف املعركة الوطنية.
االجتماعان اللذان عقــدا يف الـ 18 من يناير، 
ناقــش فيهما رئيس األركان مــع قيادة هيئتي 
التدريب والقوى البرشيــة والدوائر التابعة لهما 
التقارير السنوية والخطط للعام التدريبي والقتايل 
2022م وســبل تعزيز األداء بما يواكب العمليات 
القتالية والعسكرية التي تخوضها القوات املسلحة 

ضد مليشيا الحوثي اإليرانية.
ويف 20 من الشهر نفسه، رأس الفريق ابن عزيز 
اجتماعاً آخر، خصــص لقيادة هيئتي العمليات 
واالستخبارات واالســتطالع العسكري ومديري 

الدوائر التابعة للهيئتني.
ناقــش االجتماع خطط العــام الجديد وآلية 
تطبيقها عى أرض الواقع، وسبل التغلب عى كافة 
التحديات والصعاب التي تقف أمام تعزيز وتطوير 

األداء.
وشهد الـ 25 من يناير، اجتماعاً موسعاً عقده 
رئيس هيئة األركان العامة الفريق الركن صغري 
حمود بن عزيز، مع قيادة هيئة اإلسناد اللوجستي 

ومدراء الدوائر التابعة لها.
استمع رئيس األركان خالله إىل تقارير مفصلة 
عن إنجازات الدوائر والشــعب يف رئاسة الهيئة 
ومدراء الدوائر التابعــة لها خالل العام املنرصم، 
حيث قدم اللواء الركن عبد العزيز الفقيه رئيس 
الهيئة تقريراً مفصالً عن أبــرز اإلنجازات التي 
تحققت يف العام املايض.. مســتعرضاً الخطط 

الجديدة للعام التدريبي والقتايل 2022م.
كما استعرض املجتمعون خطط العام الجديد، 
وآلية تطبيقها، عى أرض الواقع، وسبل التغلب عى 
كافة التحديات والصعوبات التي تقف أمام تعزيز 
وتطوير األداء واالهتمام بتطبيق األنظمة املستندية 

يف املعامالت.

بتعليمات من وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة 

عملية تصحيح ومراجعة لإلمكانيات املادية والبرشية يف خمتلف اهليئات والدوائر واملناطق العسكرية
إصالحات إدارية ومالية تشمل ضبط حركة العهد والتنقالت يف الوحدات والقطاعات العسكرية
تصحيح األخطاء المتراكمة التي فرضتها الحرب وإصالح ما أفسدته المليشيا
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من جهته ناقش املفتش العام، مع قيادة هيئة 
اإلسناد اللوجتيس اإلجراءات واملتطلبات األساسية 
للتفتيش، وتحديداً ما يتعلق بالهياكل التنظيمية 
ومدى ارتباطها باملهام األساسية للدوائر، باإلضافة 
إىل الالئحة الداخليــة والنظــام اإلداري وكذلك 
الجاهزية القتالية والفنية ومراجعة وتقســيم 

الخطط السنوية.
وتواصلــت االجتماعات التــي عقدتها قيادة 
الجيش مع مختلف الهيئات والدوائر، ففي الـ 28 
من يناير، ترأس رئيس هيئة األركان العامة، قائد 
العمليات املشرتكة، الفريق الركن صغري حمود بن 
عزيز، اجتماعاً بمدراء الدوائر العسكرية املستقلة، 

يف وزارة الدفاع.
يف االجتماع، أكد رئيس األركان أهمية األعمال 
واملهــام املنوطــة بالدوائر املســتقلة، يف اتخاذ 
اإلجراءات والقرارات الصحيحة والهادفة إىل خدمة 
أبناء القوات املســلحة، حتى يتمكنوا من القيام 
بواجبهم عى أكمل وجه.. مشــدداً عى رضورة 
تطبيق مبدأ الضبط والربــط والتدريب والتأهيل 
لكوادر الدوائر، بما يمكن الجميع من أداء املهام 
والواجبات باملستوى املتميز واملبدع، وبما يواكب 
التطورات اإلدارية العسكرية والتطورات امليدانية، 
التي يخوض غمارها أبطال الجيش وقوات العمالقة 
واملقاومــة والقبائل املســاندة، ممن يحققون 
االنتصارات تلو االنتصــارات يف مختلف جبهات 
القتال.. منوهاً إىل أن الكوادر املخلصة يف الدوائر ال 
يقل دورهم أهمية عن دور املقاتل يف جبهات القتال.

ووجه رئيس األركان الجميع برضورة التعاون 
والتنســيق الدائم بني جميع القيادات يف الدوائر، 
ومع الهيئات واملناطق العسكرية، وإجراء التقييم 
واملراجعة الدائمة ملا يتم تنفيذه، وتاليش األخطاء 
والقصور واالستفادة من التجارب السابقة من أجل 

تحقيق األفضل وبأقل التكاليف ويف وقت قيايس.
كما ترأس رئيس األركان اجتماعا آخر، بقيادتي 
ديوان وزارة الدفاع ودائرة القضاء العســكري، 
ملناقشة مجمل املهام املنجزة، خالل العام املنرصم 

202١ وخطط العام الجديد 2022.
وأكد الفريق بن عزيز أهمية الدور الذي يضطلع 
به كل من ديــوان وزارة الدفــاع، ودائرة القضاء 
العسكري، يف بناء العمل املؤسيس واإلداري والقانوني 
للقوات املســلحة، بما يواكب جميــع التحوالت 
والتطورات امليدانية والسياسية والعسكرية، وتقييم 
ومراقبة مستوى تنفيذ القوانني واللوائح العسكرية، 
وتصحيح األخطاء، وبما يحيي ويحافظ عى روح 

القوانني العسكرية النافذة.
وحث يف كلمته عى بذل املزيد من الجهود، كل يف 
مجال اختصاصه ومهامه، وتعزيز روح التعاون 
والتنســيق بني الجميــع، ورضورة محاربة كل 
أشكال وأنواع الفساد املايل واإلداري، واالستفادة 
من التجارب السابقة، وعدم تكرارها يف املستقبل.

ويف فرباير تواصلت اللقــاءات واالجتماعات 
لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة، 
مع مختلف قيادات الهيئات والدوائر، ففي الخامس 
من الشــهر، عقد وزير الدفاع اجتماعا مهما مع 
هيئتي القوى البرشية واإلســناد اللوجيســتي 

والدوائر التابعة لها والدائرة املالية بوزارة الدفاع.
شدد وزير الدفاع يف االجتماع بأن العام 2022 
ســيكون عام االنتقال النوعي يف سري املواجهة 
الوجودية مع املرشوع االيراني وعمالئه الحوثيني.

وقال: "إن مؤسسة الجيش بمختلف قطاعاتها 
وتشكيالتها ســتبقى عند مستوى الثقة للميض 
نحو تحقيق األهداف املنشودة حتى تلبية تطلعات 
الشــعب اليمني الذي يعول عليها اآلمال الكبرية 
يف تحريره من سطوة مليشــيا الحوثي املتمردة 
وتخليصه من الجرائم واملمارسات االنتقامية التي 

ترتكبها".
كما أكد رضورة قيام هيئات ودوائر وزارة الدفاع 
بكامل مهامها وواجباتهــا القانونية والوطنية 
وتحمل الجميع مســؤولياتهم يف خدمة األبطال 
املقاتلني يف مواقع الــرشف وتوفري احتياجاتهم 
املادية واملعنوية ورفع كفاءتهم القتالية وتطوير 
مهاراتهم العلمية والعملية.. موجهاً بإجراء عملية 
مراجعة شــاملة لإلمكانيــات البرشية واملادية 
وضبط حركة العهد والتنقالت يف جميع الوحدات 
والقوى والقطاعات العسكرية، وتصحيح وتوحيد 
قواعد املعلومات، والتزام تنفيذ القانون العسكري 
يف عملية التجنيــد والرتقية والضبــط االداري 

والعملياتي، وتصحيــح األخطاء املرتاكمة والتي 
فرضتها الحرب وإصالح االختالالت الناتجة عن 
سطو مليشيا الحوثي املتمردة عى مقدرات الجيش 

ومؤسساته.
ويف الـ 9 من فرباير ترأس وزير الدفاع الفريق 
الركن محمد املقديش، اجتماعا موسعا، بحضور 
رئيس هيئة األركان العامة الفريق الركن صغري بن 
عزيز، وضم رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة 

الدفاع.
ناقش االجتماع عمل اللجان املكلفة بالتفتيش 
عى القوة البرشية واملادية، قّدم فيه املفتش العام 
للقوات املســلحة اللواء الركن عــادل القمريي، 
عرضا حول سري عمل اللجان العسكرية املكلفة 
بالتفتيش عى القوة البرشية واملالكات املادية يف 
املناطق والوحدات والقطاعات والهيئات والدوائر، 
موضحاً أن اللجان بارشت نزولها امليداني للتفتيش 
واعادة حرص وترقيم القــوة البرشية ومراجعة 
قاعدة املعلومات والتفتيش عى العهد واملوجودات 

من اآلليات واملعدات.

وأشار إىل اســتمرار العمل عى إنجاز الدراسات 
والتصورات الخاصة بآليات معالجة بعض االختالالت 
اإلدارية التي ترافقت مع املعركة عى األرض والتي 
لم تتوقف يوما منذ إعادة بنــاء الجيش والنزيف 
املستمر لإلمكانات املادية وحركة القوة البرشية، 

التي تفرضها الحرب وتتطلبها املعركة.
تبعه يف الـ 15 مــن فرباير اجتماع آخر، عقده 
املفتش العام للقوات املسلحة، اللواء الركن عادل 
القمريي خصص لقيادة هيئة التدريب ودوائرها 
وقادة املراكــز التدريبية.. مناقشــاً اإلجراءات 
واملتطلبات األساســية للتفتيــش، وتحديداً ما 
يتعلق بالهياكل التنظيمية ومدى ارتباطها باملهام 
األساسية للدوائر ومراكز ومعسكرات التدريب، 
باإلضافة إىل الالئحة الداخليــة والنظام االداري 
وكذلك برامج ودورات التدريب ومراجعة وتقسيم 

الخطط السنوية.
وشــدد االجتماع عى تنظيم وتنسيق العمل 
والسيطرة بني الهيئة ودوائرها ومراكز ومعسكرات 
التدريب وشعب املناطق العسكرية ومتابعة مدى 

تنفيذ مهامها.
كما شدد عى إقامة الربامج والدورات التدريبية 
التخصصية والنوعية عى كافة مستويات منتسبي 

القوات املسلحة بما يواكب متطلبات املعركة.
يف السياق، دشن رئيس هيئة األركان العامة يف 
خمسة مارس، العمل بالنظام املحاسبي يف دائرة 

اإلمداد والتموين.
وخالل التدشني، أكد رئيس األركان أهمية العمل 
ضمن الخطط املحددة وتقييمها باستمرار وتطبيق 
النظام املستندي املحاسبي يف كل األعمال وتطوير 

االنظمة االلكرتونية الحديثة يف شعب الدائرة.
إىل ذلك بدأت اللجان املشكلة بتعليمات من وزير 
الدفاع ورئيس هيئــة األركان نزولها امليداني إىل 

املناطق العسكرية، األوىل والثانية والرابعة.
اللجنة الوزارية املكلفة، نفذت مهامها بالنزول 
امليداني لتقييم العمل اإلداري واالطالع عى أوضاع 
اإلسناد اللوجيســتي للمناطق العسكرية األوىل، 

والثانية، والرابعة.
حيث بارشت اللجنة املشكلة وذلك ضمن مهامها 

املتمثلة يف تقييم العمل اإلداري واالطالع عى أوضاع 
اإلسناد اللوجيســتي يف املناطق العسكرية، بما 
يضمن الربط املايل والبرشي بني قيادة وزارة الدفاع 

ورئاسة األركان العامة واملناطق العسكرية.
كما يهدف عمل اللجنــة إىل الربط يف الجانب 
اللوجستي واإلداري يف مختلف املناطق والوحدات 
مع هيئات ودوائر وزارة الدفاع، وذلك ضمن خطة 
تفعيل اإلصالحات اإلدارية التي دشــنتها وزارة 
الدفاع ورئاسة األركان يف العام التدريبي والقتايل 
واملعنوي 2022، بما يف ذلك التقيد باللوائح واألنظمة 
والعمل بموجب الدورة املستندية والنظام اإلداري 
الثابت ملا يصب يف مصلحة تطوير القوات املسلحة.

لجنة برلمانية.. تتفقد األبطال وتقف على جوانب القصور
منذ مفتتح مارس الحايل، تجري لجنة برملانية 
بتكليف من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس 
النواب، سلســلة لقاءات بقيادات وزارة الدفاع، 
وزيارات تفقدية ألبطال الجيش يف جبهات محافظة 
مأرب، كما تهدف إىل التعرف عى جوانب القصور 
واالختالالت، وذلك يف إطــار دور مجلس النواب 
وواجباته الدســتورية والرقابية، وتفعيل عمل 
املجلس يف هذه املرحلة املصريية التي تعيشها اليمن.

اللجنة الربملانية املكونة من النواب )عبد الوهاب 
معوضة، وحســني الســوادي، والدكتور محمد 
العســيل، والدكتور عبدامللك القصوص(، أكدت 
أن زيارتها للوقوف عى مجمل األوضاع امليدانية 
والقضايا املتعلقة بالجانب العســكري واألمني 

واإلنساني.
وبدأت اللجنة لقاءاتهــا بوزير الدفاع، الفريق 
الركن محمد املقديش، ورئيس هيئة األركان العامة 
الفريق الركن صغري بن عزيز، مؤكدة أن الزيارة 
تعرب عن موقف هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء 
املجلس الداعم للجيش واملساند للقادة واملقاتلني، 
الذين يسطرون أعظم املالحم البطولية والصمود 
األسطوري يف مواجهة مليشــيا التمرد الحوثية 

ومرشوعها اإليراني.
يف اللقاء أكــد وزير الدفاع اســتعداد الوزارة 
لتســهيل عمل اللجنة إلنجــاز مهامها وتوفري 
املعلومات واإليضاحات والتقارير الالزمة للرد عى 

كل األسئلة واالستفسارات.
وتطرق يف حديثــه إىل الجهود املبذولة ملعالجة 
بعض االختالالت االداريــة التي فرضتها املعركة 
واالصالحات الجارية يف الجانب الهيكيل والعملياتي 
التي تم تدشــينها خالل العــام القتايل واملعنوي 
والتدريبي 2022 ضمن خطة تطوير شاملة لجميع 

القوى واملناطق والقطاعات العسكرية.
رئيس هيئة األركان العامة اســتعرض سري 
العمليات امليدانية عى امتداد املرسح القتايل، وما 
يتمتع به األبطال من كفاءة قتالية ومعنوية عالية 
للتصدي للمليشيا الحوثية وإفشال كل محاوالتها 

اليائسة ومخططاتها االرهابية والتدمريية.
كما عقدت اللجنة اجتماعاً بعدد من مسئويل 
هيئات ودوائر وزارة الدفاع مســتمعة منهم إىل 
الجهود املبذولة يف عملية بناء املؤسسة العسكرية 
وخوض املعركة الوطنية، ضد مليشــيا الحوثي 

اإلرهابية املدعومة من إيران.
وتعرفت عى مجمل العوائــق التي تقف أمام 
عمل الهيئات والدوائر وسبل تجاوزها، واالرتقاء 
بالعمل ليتواكب مع متطلبات املعركة الوجودية ضد 

املرشوع الحوثي اإليراني العابر للحدود.
إىل ذلك طرحــت اللجنة جملة من األســئلة 
واالستفسارات حول بعض اإلشكاليات وجوانب 
القصور من واقع ما اســتمعت إليــه من واقع 
زياراتها ولقاءاتها امليدانية، واستمعت إىل الردود 
عى استفسارات األعضاء من قبل مسؤويل الهيئات 
والدوائر املختصة، مؤكدة موقف مجلس النواب 
الداعم للمؤسســة العسكرية واملســاند للقادة 
واملقاتلني الذين يسطرون مالحم بطولية خالدة 

ضد أعداء الوطن والشعب.
وضمن برنامج زيارتها التقت اللجنة الربملانية 
بقيادة املنطقة العسكرية الثالثة وقادة الوحدات 

والشعب التابعة لها.
واستمعت اللجنة من القادة إىل رشح حول سري 
العمليات العسكرية يف نطاقها وأحوال املقاتلني 
البواسل. مشيدة بالبطوالت واملالحم األسطورية 
التي يســطرها قادة وأبطال الجيش يف مختلف 

جبهات القتال.

      نزول ميداني للتفتيش وإعادة الحصر والترقيم ومراجعة قاعدة المعلومات
       ربــط الجانب اللوجســتي واإلداري في مختلف المناطق والوحدات 

مع هيئات ودوائر وزارة الدفاع 
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هذه مأساة املواطن حسـن خطـــاب الذي احتجزته 
وعذبته املليشيا الحوثية بعـد تقييـد حركــة تنقلــه فــي 
نقطــة املــرازم بمحافظــة صعــدة ومثلها مئات بل 
آالف املآيس التي يتعرض لها اليمنيون األبرياء ممن قادتهم 
األقدار اىل أيدي املليشيا الحوثية اختطافا أو اعتقاال أثناء 
مرورهم يف الحواجز والنقاط األمنيــة أو الجمركية غري 
القانونية، التي نرشتها املليشيا الحوثية يف مناطق ومداخل 
املحافظات واملدن الجاثمة عليها، منذ احتاللها للعاصمة 
صنعاء واملحافظات األخرى بقوة السالح ، وجميعنا نعرف 
الكثري مــن املواطنني الذين تعرضوا لالعتقــال واالبتزاز 
والتعذيب والقتل يف النقاط األمنية التابعة للمليشيا اإلرهابية 
والتي لم تحرتم حتى النســاء اليمنيات، فما يزال الجميع 
يتذكر حادثة انتهاك املليشــيا للقيم واألعراف اإلنسانية 
والتقاليد اليمنية حينما أقدمت عنارص املليشــيا بقص 
شعر رأس العروستني اللتني مرتا من نقطة رداع، وغري تلك 
الحادثة، يتعرض املواطن لكثري من االنتهاكات والجرائم يف 
تلك النقاط األمنية والتي تحولت اىل مصدر رعب وانتهاء 

حياة ملن يمر عربها..
انتهاكات وجرائم املليشــيا الحوثيــة يف حق الوطن 
واملواطن ال يمكن حرصها، ويف هذه املساحة تستعرض 
صحيفة "26سبتمرب" جرائم املليشيا يف حق حرية الحركة 
والتنقل للمواطنني بني املناطق واملحافظات املســيطر 
عليها من املليشيا، باستعراض تقرير حديث جاء فاضحا 
للكثري من املعلومات املضللة التي تمارسها املليشيا لتربير 
وتغطية جرائمها ضد اليمنيني.. فإىل بعض تلك االنتهاكات 

والجرائم:
تقرير حقوقي حديث صادر عن منظمة "سام" للحقوق 
والحريات بعنوان" حواجـــز الخـــوف وإعالم التدليس" 
وثق  جملــة من تلك املــآيس واالنتهــاكات ونفذ تحقيقا 
استقصائيا خرج بمعلومات أدلــى بهــا ضحايــا وشــهود 
اعتقلتهم املليشيا من تلك الحواجز والنقاط األمنية وغيبتهم 
لســنوات وعذبتهم حتى املوت والبعــض قتلتهم يف الحال 
فاضحا يف الوقت نفسه التدليس اإلعالمي للمليشيا الحوثية 
لتربير جرائمهــا وانتهاكاتها لحق العبور والتنقل والحركة 
للمدنيني، وحولت تلك النقاط إىل مصدر رعب للمارين فيها 
والذين يتعرضون لكثري من االنتهاكات بدءا بالتفتيـــش 
غيـر القانونـي مـروراً باالحتجـــاز بالهويـة واالنتمـاء 
السياسـي والجغرافـي واملذهبـي وصوال الرتـكاب جرائـم 
فظيعـة منهـا القتـل واملعاملـة غري اإلنسانية واالعتــداء 
الجنســــي والســطو علــــى األموال ومنــع إدخــال 
اإلمدادات الحيويــة علــى كتــل ســكانية كبيـرة كالـذي 

يحـدث ملدينـة تعـز منـذ سـنوات.

منافذ غير قانونية 
تقرير "سام" االســتقصائي" حواجز الخوف وإعالم 
التدليس " غطى سـبع محافظـــات مسيطر عليها من 
املليشيا الحوثية وهـي: صنعـاء، تعـز، مـأرب، البيضـاء، 
صعـــدة، إب، والحديــــدة ، للفرتة من ينايــر 2015 
وحتــى ديســمرب 2021، مبــرزا أعمـال االبتـزاز ونهـب 
األمـوال التـي مارسـتها شـــبكة املكاتـب الجمركيـة 
التـي اسـتحدثتها املليشيا، يف تلك املكاتـب الجمركيـة غري 
القانونية وهـي : منفـذ عفـار، مركـز رقابـة رداع فـي 
البيضـاء، مركـز ميتـم ومركـز الحـزم فـي إب، مركـز 
رقابـة سـفيان، مركـــز رقابـة عمـران، مركـز رقابـة 
ذمـار، مركـز ملعـب الثـورة، مركـز 22 مايـو، مركـز 
الشـعب الجمركـي، مركـز جمـرك شـوابه فـي صنعـاء، 
مركـز سـقم، مركـز جبـل رأس فـي الحديـدة، مركـز 
جمـرك الراهـدة فـي تعـز، مركـز رقابـة صعـدة، ومركـز 

جمـارك ورقابـة حجـة. 
تشويه وتلفيق

وتوصلـــت "سـام" فـي تحقيـــقها االسـتقصائي 
إلـى أن هنالـك ارتباطـاً بيـن التضليـل والتزييـف الـذي 
مارسـته وسـائل إعالم املليشيا الحوثية والقريبـة منهـا 
وبيـــن ممارسـاتها علـى األرض فـــي تقييـد حريـة 
التنقـل والحركـة ومـا صاحبتهـا مـن انتهـاكات، كمـا 
اسـتنتجت وجـود رابـط رفيـع بيـن تقييـد حركـة التنقـل 
وبيـن نهـب األمـوال فقـد اسـتخدمت املليشيا بعــض 
الضحايــا الذيــن احتجزتهــم فــي النقــاط لتشــويه 
خصومهــا السيما ممــن قامــت و/ أو تنــوي نهــب 
أموالهــم وألصقـت ُتهـم: الخيانـة/ االرتـزاق/ دواعـش/ 
مجنـدي العـدوان/ رفـع إحداثيـات/ أصحـاب سـوابق 
إجراميـة ضـد الكثيـر ممـن قيـدت حركـة تنقلهـم فـي 

تلك الحواجـز األمنية.

سجون وقتل
وخلـص التقريـر إلـــى وجود )38( حاجـزا أمنـيا 
فـي )7( محافظـات وأصبـح تقييـد حركـة التنقـل 
منهجيـة راسـخة لـــدى املليشيا مشريا إلـى وجـود 
سـجون خاصـة بجـــوار الحواجـز األمنية الحتجـاز 

املدنييـن وممارسـة االنتهـاكات املصاحبـة األخرى غالبـاً 
مـا تكـون مبنيـة بشـــكل بدائـي أو "كونتيـرات" 
حديديـة أو منـازل ســـيطرت عليهـا تمارس فيها 
املليشــيا جملة من الجرائم واالنتهاكات ضد املدنيني 

أبرزهـا االحتجـــاز والتعذيـب واإلخفـــاء القسـري 
والقتـل خـارج إطـار القانـون واالبتـزاز املايل واالعتداءات 

الجنسـية. 
تقول منظمـة "ٍسام": إنه وخالل عملها فـي السـنوات 
السـابقة وثقـــت العشـرات مـــن الوقائـع الخاصة 
بتقييـــد حرية الحركة والتنقـــل واملرور واالنتهـاكات 
املصاحبـة فـي الحواجـز األمنية، مشرية إىل أنها خـالل 
عملهـا فـي مشـروع تقييـد حريـة التنقـل والحركـة 
منـذ أكتوبـــر2021 م حققت يف )52( واقعـة مورسـت 
خـالل الفتـرة مـن ينايـر 2015 وحتـى ديسـمرب 2021 
تنـوع ضحاياهـا بيـن سياسـيني، عسـكريني، تربويني، 
نشـطاء، تجار، طالب ومغرتبني وضحايا اسـتهداف النوع 
االجتماعي كالنسـاء واألطفال، مـن بيـن هـؤالء الضحايـا 
تعـرض )15(للتعذيـب، و)7( لإلخفـاء القسـري، و)9( 
للقتـل خـارج القانـون، و )10( للنهـب وابتـزاز األموال، 

و)9( لالحتجـاز، و)2 ( للعنـف الجنسـي. 
نقاط الرعب 

كما استند التقريـر إلـى شـهادات الضحايـا وأقاربهـم 
أو املرتبطيـن بهـــم وإلـى مـا جمعـــه مـن وثائـق 
ومعلومـات وتسـجيالت صوتيـة ومرئيـة إلـى جانـب 
مـا نشـرته املليشيا مـن معلومـات خاصـة بالحواجـز 
األمنية واملنافـــذ الجمركيـــة ومـا نشـــرته مواقـع 
إعالميـة أخـرى مـــن وقائـع تسـتند علـى معلومـات 
ذات مصداقية، حيث سـرد التقريـر نمـاذج لـعدد  )12( 
موقعا- يتعرض فيها مئات من املواطنني النتهاكات وجرائم 
يومية مصاحبة- وذكر التقرير هذه النقاط وهي: نقطـة 
األمرية فـي محافظـة إب حيث تم فيها احتجاز السياسـي 
محمـد قحطـان، ونقطـة مفـرق الراهـدة بتعـز حيث 
تم احتجـاز وتعذيـب الرتبـوي صـادق البتـراء، واختفـاء 
السـيدتان هديـــل فتينـي وسوسـن فـؤاد فـي نقطـة 
الكـدن بالحديـدة، واحتجـاز وتعذيـب حسـن خطـاب 
بعـد تقييـد حركــة تنقلــــه فــي نقطــة املــرازم 
بمحافظــة صعــدة وواقعــة مقتــل املــزارع فضــل 
العباســي بمبــرر تهربــه مــن منفــذ جمركـي فـي 
البيضـاء وواقعـة مقتـل جميـل شـريان بعـد رفضـه 
االبتـزاز فـي نقطـة عسـكرية بصنعـاء. باإلضافة إلـى 
نقطـة أبـو هاشـم فـي البيضـاء وممارسـات اُرتكبـت 
فيهـا وواقعـــة احتجـاز خالـد شـــلبي فـي نقطـة 
املبـــرز بالحديـدة واحتجـاز وتعذيـــب ياسـر مكـرد 
بعـد اختطافـه مـن نقطـة كعبـول فـي تعـز وواقعـة 
مقتـل املغتـرب عبـد السـالم الشـعر فـي نقطـة العديـن 
بمحافظـة إب واعتقـال وتعذيـب اإلعالمي محمـد الزوبـة 
والحقوقـي ع.ع بعـــد احتجازهـم فـي حواجـز أمنية 
بالبيضـاء وواقعـة مقتـــل أيمـن ردمـان فـي نقطـة 
وسـط صنعـاء والتحقيـق فـي واقعـة نهـب مـال فـي 
نقطـة الراهـدة شـرقي تعـــز وواقعـة مقتـل ثالثـة 

أشـقاء فـي نقطـة جمـارك أرحـب.

معلومات مضللة 
وتواصل "سام" كشفها النتهاكات املليشيا حيث تقول 
يف تقريرها: إنه مـن بيـــن )52( واقعـة حققـت فيهـا 
املنظمـة لتقييـد حركـة التنقـل ووقائـع مصاحبـة لهـا 
وحواجـز أمنيـة ســـجلت ( 15( واقعـة نشـرت عنهـا 
وسـائل إعـالم املليشيا والقريبـة منهـا معلومـات مضللـة 
و/ أو مغلوطـة/ زائفـة هـذا ال يعنـي أن بقيـة الوقائـع 
التـي تـم التحقيـق فيهـا لـم تـرد فـي سـياق مضلـل 
بـل أن أغلبهـا قـد ارُتِكبـت فـي سـياق التضليـل الواسـع 
الـذي يوصـم الضحايـا بمجنـــدي العـدوان واالرتـزاق 

والخيانـة وأصحـاب سـوابق إجراميـة.
تقييد النساء

 تحققـــت "سـام" مـــن )6( وقائــــع عديــدة 
النتهــاكات طالـت النســـاء واألطفـال فـي الحواجـز 
األمنيـة التابعـة ملليشيا الحوثي، شـملت تقييـد الحركـة 
واالحتجـاز واالبتـزاز والقتـل خـــارج إطـار القانـون 

واالعتـداءات 
 ، لجنسـية ا

ســـتنتج  ا و
التقريـــر ممـا 

جِمـع مـن أدلـة أن 
النسـاء ال يفصحـن 

عمـــا تعرضـن لـه 
ممارســـات  مـــن 

الســـيما االعتـــداءات 
الجنسـية بسـبب التقاليـد 

االجتماعيـة التـي تالحقهـا 
وأهلهـــا بالفضيحـة، ففـي 

أحـدث واقعـة رصدتهـا "سـام" 
بمحافظـة البيضـاء قـام مجندون 

من مليشيا الحوثي  فـــي إحـدى 
الحواجـــز األمنية بمحاولـة االعتداء 

الجنسـي علـــى فتـاة ترعـى األغنـام 
حاولـت مقاومتهـم فقتلوهــا فتعــرض 

أهلهــا للتهديــد مــن قيــادات املليشيا 
خشــي معــه أهــل الفتــاة مــن الحديــث لفريــق 
املنظمــة أو الظهـور وإثـارة القضيـة علـى املنصـات 

اإلعالمية.

ابتزاز مالي 
كما جاء يف التقرير أن منظمة "ســـام" حققت فـي 
)10( وقائـع ابتـزاز مالـي ملدنييـن ارتكبهـا القائمـون 
علـى الحواجـز األمنية التابعـة ملليشيا الحوثي وقالت: إنها 
"وثقـت خـالل السـنوات املاضيـة وقائـع ابتـزاز مالـي 
واحتجـاز تعـرض لهـا سـكان فـي مدينـة تعـز أثنـاء 
مرورهـم مـن الحاجـز الـذي نصبتـه الجماعـة علـى 
مدخـل املدينـة فـي منطقـة "األقـروض" بعـد إغالقهـا 

للمنافـذ األخرى".
وحققــت فــي اســتحداث املليشيا " منافــذ جمركيــة 
علــى مداخــل املــدن الخاضعــة لســيطرتها مخالفــة 
للقانـون الـذي أقـــر النطـاق الجمركـي البـري مـا بيـن 
الشـواطئ والحـــدود اليمنيـة مـن جهـة والخـط البـري 
الداخلـي األول بعـد هـذه الحـدود، ومارسـت فـي املنافـذ 
عمليـات نهـب ألموال التجـار واملورديـن تحـت الفتـة الفتة 

رسـوم جمركيـة ورضيبيـة.
وحسب التقرير فقد نشـــرت وسـائل إعـالم املليشيا 
أخبـاراً مضللـة وزائفـة عـن هـذه املنافـذ إذ اعتبـرت 
إنشـاء منافـذ جمركيـــة جديـدة إنمـا هـو ملواجهــة 
آثــار خــــروج العديــد مــن املنافــــذ والدوائــر 
الجمركيــــة عــن ســيطرتها والحــــد مــن اآلثار 
الســلبية ملا تسميه بالعدوان والحصــار الجائـر علـى 

البالد عى حد زعمها.

 إيرادات بالمليارات
وألن ديدن املليشــيا الكذب والتضليــل والتدليس عى 
املواطنــني ممن يخضعون لســيطرتها فإنها ال ترتدد يف 
افتعال األزمات وصناعة املســميات التي تربر لها انتهاك 
حرية املواطن واعتقاله وتعذيبه وصوال البتزازه دون أدنى 
مسؤولية إنسانية او أخالقية، وقالت منظمة "سام": إن 
اإليرادات الجمركيـة لألعوام ) 2016-2017 (  و)الفتـرة 
من يناير- يونيـو 2018 ( بلـــغت )79( مليـار ريـال، 

فيما بلغت اإليرادات الجمركيـة لرتسيم 
املركبـات بمحافظـــة صنعـاء املحتلة 
وحدها وفقا للتقرير والذي اســتند عى 
ترصيحات رســمية من املليشيا الحوثية 
بلـغ حتـى نهايـة مـارس2017 أكثر من 

)3( مليارات ونصف املليار ريـال.
جوع املواطن وثراء املليشيا

وبني التقريــر أن اإليرادات املحققـــة 
للمراكـز الجمركيـــة  التابعة للمليشيا الحوثية للفتـرة 
مـن 1 ينايـر وحتـى 30 يونيـو 2017 بلـغ أكثر من )5( 
مليار و)122( مليون ريال تعتقـــد املنظمـة أن املليشيا 
اسـتخدمت األموال العائـدة مـن النقـاط الجمركيـة غيـر 
القانونيـة كمـورد تمويـل عملياتهـا الحربيـة عى الشعب 
اليمني، مـع تخليهـا عـن التزاماتهـا تجـاه السـكان 
بمناطـق ســـيطرتها والذين يعانون املجاعة والفقر 
واالحتياج وأصبحـت الحواجـز األمنية مصـدر إثراء 
شـخيص للكثيـر مـن القائمني عليها والذين وفقا 
للمعلومات يتم اختيارهم بعناية بحيث يشرتط أن 
يكونوا من املقربني من سيدهم أو من قيادات 

الصف األول من الساللة. 

احتجاز واختفاء قسري 
وأشارت منظمـــة "ســام" إىل أنها 
حققت يف )16( واقعـــة احتجـــاز 
وإخفـــاء قســـري ملدنييـن فـي 
الحواجـــز االمنيـــة التابعـــة 
للمليشــيا الحوثية يف ســـبع 
محافظات شـملها التحقيق، 
وســـجل التقريــر أماكن 
احتجاز خصصتها املليشيا 
بجوار الحواجــز األمنية 
والحظـــت املنظمـة أن 
عـدداً مـــن الضحايـا الذيـن 
وردت أسماؤهم فـي تقارير سابقة لها 
قـد اُحُتجـزوا فـي الحواجز والنقاط األمنية، 
ومورس بحقهــم صنوف التعذيــــب واملعاملــة 
الالإنســانية ارتكبتهــا عنارص املليشيا يف حق األبرياء 

املدنيني املارين من تلك الحواجز والنقاط.
كما حققت "ســام" وفقا لتقريرها )حواجز الخوف 
واعالم التدليس(  مع )15( ضحيــة مــورس يف حقهم 
التعذيب وممارســة ال إنسانية يف الحواجـــز األمنية أو 
بعـد نقلهـم الـى سـجون خاصـة داخـل املحافظـات 
الخاضعـة لسـيطرتها، ويالحـــظ أن الحواجـز األمنية 
كانــت البدايــة لرحلــة مليئــة باملتاعــب لهــؤالء 
الضحايا، وقد ســبق للمنظمــة أن أصــدرت تقاريــر 
خاصــــة تتعلــق بضحايــا التعذيــــب واملعاملــة 
القاســية خــــالل الســنوات املاضيــــة أبرزهـا: 
"يعذبهـم الحوثيـون ويبتـزون عائالتهـم" عـن ضحايـا 
سـجن الصالـح بتعـز وتقرير "املـوت البطـيء" سـلط 
الضـوء علـى املعاملــة للمعتقليــن املرضــى وتقرير آخر 
"قتــل متوحــش" لحــاالت متفرقــة لقتــل بطريقــة 
بشــعة واحتــــوت التقاريــر نمــــاذج لضحايــا 
تعرضــــوا للتعذيــب كانــوا قــــد اُعتقلــوا فــي 

الحواجــز والنقــاط األمنية التابعة للمليشيا اإلرهابية.

 تعذيب وإخفاء قسري
رصد التقرير الذي بني أيدينا نمــاذج ملواطنني تعرضوا 
لالعتقال من الحواجز والنقاط األمنية التابعة للمليشــيا 
وخضعوا للتعذيب والتغييب ومنهم: الرتبوي صادق البرتاء 
الذي احتجزته املليشيا بزعم قيادته خلية إجرامية، وكانت 
قنـاة املسـرية التابعة للمليشيا قد نرشت تقريـراً خربيـاً 
عمـا أسـمتها خليـة إجراميـة تابعـة لحـزب اإلصالح اُلقـي 
القبـض علـى أفرادها فـي تعـز بزعامـة الرتبـوي صـادق 

عبـد الجليـل البتـراء ويقبعـون فـي سـجن الصالـح.
منظمة "سـام" اجرت تحقيقـاً اسـتقصائياً وتتبعـت 
هـذه املعلومـات لتعـرف صحتهـا مـن عدمـه واسـتمعت 
لثالثـة مـن الضحايـا و)5( شهود حـول الواقعـة فالتقـت 
بالضحيـة البتـراء فـي مدينـة تعـز بعـد االفـراج عنـه مـن 
قبـل املليشيا ضمـن صفقـة تبـادل بينهـا وبيـن القـوات 
الحكوميـــة فـي تعـز والتـي جـــرت فـي 19 ديسـمرب 
2019م.. قـال البتـراء للمنظمـة: بتاريـخ 5 يونيـو 2017ُ  
خرجـت مـن مسـجد طيبـة فـي سـوق الزندانـي بمفـرق 
الحوبـان بعـد أداء صـالة العشـاء واسـتقليت سـيارتي 

ومـررت بنقطـة مفـرق الراهـدة، التـي يسـيطر عليهـا 
الحوثييـن فقـام ما يسمى بمديـر االمـن القومـي املدعـو 
"ُكميـل" ومعـــه ثالثة مسـلحني بسـحبي مـن الشـارع 
وكفتونـي الـى الخلـف وغطـوا عينـاي وأدخلونـي سـيارة 
بـرادو معكسـة ونقلونـي الـى سـجن الصالـح أدخلونـي 
شـقة فـي السـجن تسـمى شـقة "عـدن" كلهـا مظلمـة 
وعاملونـي بوحشـية، فعذبونـــي بالكهربـاء- شـاهدت 
"سـام" آثـار الصعـق الكهربائـي علـى يـده- وتعرضـت 
ُ لكسـور فـي الرجـل اليسـرى وفقـدت نسـبة كبيـرة مـن 
نظـري بسـبب وضعـي فـي تلـك الشـقة املظلمـة ملـدة 
سـنة ونصـف واســـتمرت التحقيقـات معـي ملـدة)11( 

شـهر بصـورة مرهقة.

مساومة بالعاج 
 وأضــاف الضحيــــة: كان ســــبب اختطافــي 
بحســب معرفتــي مــن تحقيقاتهــم معــي هــو 
اتهامــي بالتعــاون مــع التحالــف العربــي ورفــع 
احداثيــــات للطيــــران فيما السبب الحقيقي أننــي 
امتنعــت عــن الحشــد معهــم فــي املــدارس كونــي 
أعمــل رئيــس قســم النظـم واملعلومـات بمكتــب 
التعليـم بالتعزيــــة وبعــد اعتقالـي وضعونــي فـي 
سـجن انفـرادي ملــدة 27 يومـاً عذبونــي بالضــرب 
وحرمونــي مــن الطعــام والــدواء الــذي اســتخدمه 
ملــرض تكســر الــدم وطلبــوا التصويــر معــي لإلدالء 
باعرتافات التجنيـد للتحالف والتنسـيق لخاليا نائمـة تتبـع 
القـوات الحكوميـة رفضـت ذلـك فاشـتد تعذيبهـم لـي 
بالضـرب وحرمانـي مـن الطعـام لثالثة أيـام وحرمانـي 
مـن العـالج وسـاوموني بالتصويـر مقابـل سـماحهم 
ألخـي بإدخـال العالج فرضخـت البتزازهـم بتسـجيل ذلـك 

الفيديـو الـذي نشـروه علـى قنـاة املسـرية التابعة لهم.

تعذيب وابتزاز
وقال الضحيــة: إن خضوعـــه للتسـجيل كان تحـت 
ضغـط التعذيـب الـذي تعـرض لـــه وأن مـا قالـه فـي 
التسـجيل لـم يكـن صحيحــاً ولــم يســبق أن عمــل 
فــي الجانــــب العســكري طــــوال حياتــه فهــو 
تربــوي وال عالقــة لــــه بأطــراف الحــرب وذكــر 
أن أســرته تعرضــت أيضــــاً لالبتــزاز املالــي مــن 
قيــادات الحوثييــن الذيــن ظلــوا يوهمونهــم باإلفراج 
عنــه وأخــذوا منهــم مبلغ )8 ( ماليني ريال، لكنـه مكـث 
فـي سـجن الصالـح لسـنتني وثمانيـة أشـهر ثـم افرح 

عنـه ضمـن صفقـة تبـادل أرسى بني الحكومة واملليشيا.

المليشيا تحتجز النساء 
هديل فتيني وسوســن فؤاد..  ضحايا احتجاز بمربر 
عودتهن من مأرب وتشري منظمة "سام" انها حققـــت 
فـي جرائـم احتجـاز وتقييـد تنقـل نسـاء فـي الحواجـز 
األمنيـة التابعـة للمليشيا الحوثية، وهو سلوك ينايف كليا 
ما تزعمه املليشيا عرب وسائل إعالمها.. الســـيدة هديـل 
خالـد فتينـي وطفليهـا وسوسـن فـؤاد، نسـاء تعرضـن 
لالحتجاز واالختفاء ألقرسي، التقـــت "سـام" بـزوج 
األولـى فـي مدينـة مـــارب وتواصلـت بالثانيـة عبـر 
وسـيلة اتصـال سـرية وحققـت املنظمـة فـي الواقعـة 

وجمعـت تفاصيـل مـا حـدث لهما.

اختطاف النساء 
ويقول التقرير: كانـت هديـل وطفليهـا البـراء وأسـامة 
وصديقتهـا سوسـن عائـدون مـن محافظـة مـأرب إلـى 
مدينـة الحديـدة بعـد زيـــارة لزوجهـا وعنـد وصـول 
البـاص الـذي يقلهـم الـى مشـارف محافظـة الحديـدة 
مــروا علــى نقطــة "الكــدن" علــى مدخــل مدينــة 
الضحــي، أمــر مســلحو النقطــة التابعــة للحوثيني 
بتفتيــش البــاص فتــم إنزالهن مـع األطفـال بمبـرر 
قدومهـن مـن محافظـة مـأرب وتـم نقلهـم إلـى غرفـة 

احتجـاز فـي منـزل قريـب مـن النقطـة.
قالـت سوسـن: )لقـد احتجزونـي فـي غرفـة بأحـد 
املنـازل لسـبعة أيـــام وأفرجـوا عنـــي فيمـا ظلـت 
صديقتـي هديـل 18 يـوما)  فيمـا ذكـر قريـب الضحيـة 
هديـل أن املســـلحني أثـاروا الرعـــب لـدى الضحيـة 
وطفليهـا ونهبـوا مبالـغ ماليـة كانـت بحوزتهـا وابتـزوا 
أسـرتها بمبالـغ ماليـة مقابـل األفـراج عنهـا، ولـم يتـم 
اإلفراج عنهـــا إال بمقابـل مبلـغ مايل كبري وتعهـد مـن 
والدهـا بعـدم سـفرها مـرة أخـرى إىل مـأرب ثم أطلق 

سـراحها وطفليهـا بعـد 18يومـاً مـن اختفائهـم.

في تقرير حديث يتناول انتهاكات المليشيا حركةوتنقل المواطنين

نقاط املليشيات.. رعب وإرهاب وقتل وابتزاز
تقييد للحركة وانتهاك للحرمات وتغييب لألبرياء العابرين بني املدن واملحافظات
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" وضعوني داخـل "حفـرة" ويقولـون لـي: إنهــم ســيقتلونني 
فيطلقــون الرصــاص باتجاهــي وتمــر مــن جــوار رأســي 

ومع كل رصاصة كنت أشــعر باملــوت املحقق، بعدهــا يرفعوننـي 
مـن داخـل تلك "الحفـرة" ويرضبوننـي ويركلونـي ثم بعد ذلك 
العذاب يعيدونـي إلـى الزنزانـة، وهكذا يوميا وملدة ثالثة أشهر، 
ثم نقلونـي إلـى سـجن األمن السياسـي فـي صنعـاء وهنـاك 

حققـوا معـي بصـورة متكـررة وتعرضـت للضـرب بـ )الكابـات( 
وحرمونـي مـن الطعـام وأجربونـي علـى شـرب ميـاه الحمـام 

وشـتموني بألفـاظ نابيـة وقاسـية ووضعـوا قيـدا علـى قدمـي 
لسـنة كاملـة بزعـمهم إنني متعـاون مـع التحالف العربي ، وتحت 
صنوف العذاب أرغمونـي علـى التوقيـع علـى أوراق ال أعـرفُ مــا 

الــذي ُكتــب بداخلهــا".

   تهم جاهزة للمســافرين وتضليل 
ألســر  مالــي  وابتــزاز  إعامــي 

المحتجزين 
    أكثــر مــن )86( مليـــار ريــال 
إيرادات المنافذ الجمركية غير 

القانونية للقائمين عليها 

البتــراء:  المواطــن   
اختطفونــي مــن نقطة 

صنوف العذاب الحوبان ومورس ضدي 
  سوسـن: احتجزونـي 

لســـبعة  غرفـــة  فـــي 
أيـــام وأفرجـــوا عنـــي 

هديـل 18يـوما.فيمـــا ظلـت صديقتـي 
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    لحج

لم تــأت زيــارة معايل وزيــر األوقاف 
واإلرشاد محمد شبيبة إىل محافظة لحج 
من فراغ، بل كان لها ما يربرها، فثمة تركة 
واسعة وثقيلة من أرايض وأمالك األوقاف 
بحاجة ملن يتلمسها، ويطلع عى الخطوات 
واإلجراءات املتخذة لحمايتها من السطو 

والضياع. 

ترتيب لألوضاع 
اللقــاء الذي جمع األحــد املايض وزير 
األوقاف بمحافظ لحج أحمد عبد الله تركي 
شــدد عى أهمية أرايض وأمالك األوقاف، 
ورضورة اتخاذ ما يلــزم لحمايتها، وعدم 
التهاون يف هذا السياق، ناهيك عن رضورة 
التعاطي مــع أمالك األوقــاف ملا يحقق 
مقاصد املوقفني، ويشجع فرص ومجاالت 

االستثمار املرتبطة بها.
ويف اللقاء أوضح الوزير شبيبة أن من بني 
أهداف زيارته ملحافظة لحج ترتيب عمل 
مكتب األوقاف ســيما يف ما يتعلق بحفظ 
الوثائق الخاصة بالوقف، بجانب ترشــيد 
الخطاب الدينــي، وإحداث قفزة نوعية يف 
عمل مكتب األوقاف باملحافظة.. مشــريا 
إىل أن العمل جار يف قضية الحرص ألرايض 
األوقاف يف مختلــف املحافظات املحررة، 
باملقابل كان موقف قيادة املحافظة واضحا 
بالحرص عــى صيانة حرمــة األوقاف، 
والحفاظ عليهــا، والحيلولة دون وقوعها 
فريســة ألصحاب األطماع وما فيها من 

األرايض والعقارات. 

سطو عشوائي 
والحقيقــة أن أرايض األوقاف يف لحج، 
وبحسب بعض املصادر شهدت محاوالت 
عدة للســطو واالعتداء من قبل نافذين أو 
شخصيات مجتمعية، ما جعل قضية البسط 
عى أرايض األوقــاف حارضة يف محافظة 
لحج أكثر من غريها من املحافظات، كما 
أن بعض أرايض وأمالك األوقاف تم التالعب 
بالوثائق الخاصة بها، وهناك قضايا عدة 
لم يتم البت فيهــا حتى اآلن، يف حني تتهم 
أطراف معينة مكتــب األوقاف بالتقصري، 
يؤكد مختصــون يف األوقــاف أن املكتب 
حريص عى القيــام بواجبه، وعمل كل ما 
من شأنه الحفاظ عى الوقف، والتعاطي 

معه بإيجابية ومسؤولية كاملة. 

ضعف الرقابة 
هناك مــن يلمح أيضــا إىل أن مثل هذا 
املوقف الحازم قد ال يكون متوفرا يف األرياف 
واألماكن البعيدة، حيث املجتمعات املحلية 
هي املوقفة، وهي املترصفة بالوقف يف كثري 
من األحيان، ناهيك أن معظم حاالت الوقف 
تعود لشــخصيات محلية، وبمرور الوقت 
تويل ورثتهم إدارة هذه األوقاف والترصف 
فيها، لذلك ال بــد من اإلشــارة إىل قدرة 
املسوحات الوقفية عى الوصول إىل مختلف 
أشكال األوقاف، وسيما يف املناطق الريفية 
واآلليات املعتمد عليها يف عمليات الحرص 
والتوثيق والقصور الذي قد يصاحب مثل 

هكذا عملية.

أوقاف ابن علوان
أرايض شاسعة يف لحج تم إيقافها باسم 
يعتقد فيهم املوقفــون الصالح والتقوى 
ويتمنون نيل محبتهم ورضاهم، ومن بني 
هؤالء العيدروس والهاشمي والشيخ سفيان 
صاحب الحوطة واليافعــي وأبو األرسار 
وســواهم الكثري، غري أن ما شد انتباهي 
هو تأكيد شخصيات مجتمعية أنه يوجد يف 
مديرية تبن مساحات واسعة من األرايض 
تم إيقافها لصالح الشيخ أحمد بن  علوان، 
وكان يتم االســتفادة من ايراداتها يف دعم 
طلبة العلم، وإنشــاء املدارس والتجمعات 
العملية املختلفة، وظل األمر عى حاله حتى 
فرتات قريبة، لكن يف الوقت الحايل لم يعد 
هناك يشء من هذا كله، ما يدفعنا للتساؤل: 
أين ذهب هذا النوع من األوقاف؟ وما هو 

مصريها عى وجه التحديد؟

مقابر مهملة
العديد من املســاجد التي كان أوقافها 
تعاني أيضــا من اإلهمال رغــم حاجتها 
إىل التوســعة والرتميم، نفس األمر يتعلق 
بــأرايض املقابر التي تــم إيقافها، فليس 
هناك أي صيانة أو تسوير ما يجعلها عرضة 

للسطو والنهب.

فرصة
يف حال تم التعاطــي مع أرايض وأمالك 
األوقاف بشــكل إيجابي؛ فإن النجاحات 
والفوائد ستكون كبرية ومتعددة، لكن هذا 
األمر لن يتأتى ما لم يتم التعامل مع أرايض 
وأمالك األوقاف بمســؤولية وإدارتها بكل 

مهارة واقتدار.

أوقاف حلج.. تركة مثقلة بالتساؤالت!

شارك مندوب اليمن الدائم لدى  جامعة 
الدول العربية السفري رياض العكربي، 
يف اجتماع مجلس الجامعة عى مستوى 
املندوبــني الدائمني الــدورة 157 التي 
عقــدت، االثنني املايض، بمقــر األمانة 
العامة، لإلعداد والتحضري ألعمال الدورة 
عى مستوى وزراء الخارجية العرب، التي 

عقدت أمس األربعاء، برئاسة لبنان.
وصدر عــن االجتماع مــرشوع قرار 
تقدمت به اليمن، والذي أكد عى االلتزام 
بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره، 
ودعم الحكومة اليمنية الرشعية برئاسة 

فخامة الرئيــس عبدربه منصور هادي 
رئيــس الجمهوريــة، وتأييــد موقف 
الحكومة املتمسك بخيار السالم، واإلعراب 
عن مساندة جهود املبعوث الخاص لألمني 
العام لألمم املتحدة هانس جروندبرج من 
أجل استئناف العملية السياسية، وتأييد 
املبادرة الســعودية للســالم يف اليمن، 
والتحذير من خطــورة تدهور الوضع 
اإلنســاني والصحي، ودعــوة املجتمع 
الدويل إىل عدم تجاهل األسباب الحقيقية 
لتفاقم الوضع اإلنســاني، ودعوتهم إىل 
املساعدة العاجلة يف حل مأساة النازحني 

اليمنيني ووقف استهداف جماعة الحوثي 
ملخيماتهــم، وإدانة كافــة االنتهاكات 
التي تواصل املليشــيا الحوثي ارتكابها، 
وهجمات املليشيا عى األعيان املدنية يف 
اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة، والرتحيب بصدور قرار 
مجلس األمــن رقم 2٦2٤ الذي وســم 
املليشيا الحوثية )بالجماعة اإلرهابية(، 
وإدانة استمرار رفض مليشيا الحوثيني 
االنقالبية السماح للفريق الفني التابع 
لألمم املتحدة بالوصول إىل ناقلة النفط 

)صافر(.

افتتــح وزير املالية ســالم بن بريك، 
الثالثاء املايض، مركز التدريب الجمركي 
)ctc( بديوان رئاسة مصلحة الجمارك يف 
العاصمة املؤقتة عدن، بدعم من برنامج 
االنتعــاش االقتصادي وســبل العيش 
)ERLP( التابع ملرشوع الوكالة األمريكية 

 .)USAID( للتنمية
وأشاد الوزير بن بريك، بأهمية املركز 
التدريبي الجمركي يف بناء القدرات الفنية 
لكوادر الجمارك ملا من شــأنه االرتقاء 
بمستوى أداء العمل الجمركي.. مشدداً 
عى أهمية االستفادة من املركز التدريبي 
واســتدامة برامج التأهيــل والتدريب 
وعكســها وتطبيقها عى صعيد الواقع 

العميل. 
مــن جانبــه، ثمن رئيــس مصلحة 
الجمارك عبد الحكيــم القباطي، الدعم 
املقدم من برنامج االنتعاش االقتصادي 
لتعزيــز عمــل الجمارك، واملســاهمة 
بتنفيذ خطط املصلحة وتعزيز اإليرادات 

الجمركية.  
مــن جهته، أشــار ممثــل برنامج 
االنتعاش االقتصادي وسبل العيش عبد 
الوهاب العودي، إىل أن هذا الدعم يهدف 
لتعزيز قدرات مصلحة الجمارك بتحقيق 
االكتفاء الذاتي، وتحقيق أهدافها بمهارة 
واحرتافية، وعى رأسها تسهيل التجارة 

وتعزيز االمتثال التجاري.

التقى وكيــل أول وزارة 
الداخلية اللواء الركن محمد 
بن عبود الرشيــف، االثنني 
منتصــف األســبوع، مع 
واملندوب  التحالف  مسؤويل 
األمريكي الخاص بمكافحة 
اإلرهاب، وطاقمــه بوادي 

وصحراء حرضموت.
جرى خالل اللقاء مناقشة 
تعزيز التعاون والتنســيق 
ملكافحة اإلرهاب والجماعات 
التي  والظواهر  املتطرفــة 

تقلق األمن والسكينة العامة 
يف وادي حرضموت والصحراء.

ويف سياق متصل، تفقد وكيل وزارة 
الداخلية لقطاع األمن والرشطة اللواء 
الركن محمد األمري، االثنني املايض، سري 
العمل يف إدارة البحث الجنائي يف وداي 

وصحراء حرضموت.
وجرى مناقشة إجراءات متابعة قضية 
اختطاف طبيبني من منظمة أطباء بال 

حدود يف الخشعة.
وشدد وكيل الوازرة، عى أهمية بذل 
أقىص الجهود للوصــول إىل الخاطفني 

والقبــض عليهم واحالتهم 
للقضاء.. مؤكــداً أن قيادة 
وزارة الداخليــة لن تتهاون 
مع العنارص التي تســعى 
إىل زعزعة األمن واالستقرار 
ومحاولة إقالق الســكينة 
املواطنني  وإرهاب  العامة، 

والعاملني يف اليمن.
وقدم مديــر إدارة البحث 
العقيــد نجيب  الجنائــي 
الصالحي، رشحا، عن سري 
العمــل يف اإلدارة والجهود 
املبذولــة يف تنفيــذ املهــام 
خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الجريمة 
بكل أشكالها، والصعوبات التي تعاني 
منها اإلدارة والحلول املناســبة للتغلب 
عليها بما يمكنها من تأدية مهامها عى 

أفضل صورة.

وزير املالية يفتتح مركز التدريب اجلمركي )ctc( يف عدن

اللواء الرشيف يلتقي بمسؤويل قوات التحالف ومندوب أمريكا ملكافحة اإلرهاب

اليمن تقدم مرشوع قرار ملجلس اجلامعة العربية إلدانة جرائم املليشيا احلوثية

لم يســتوعب الحوثيون القــرار الصادر من 
مجلس األمن 2624 )2022(، والذي يمثل بناًء 
عى القرار السابق 2216، والذي كان بدوره أحد 
األطر املرجعية للقضية اليمنية، إضافة ملؤتمر 
الحوار الوطني واملبادرة الخليجية، والقرار الذي 
جاء بلهجة أكثر تشدداً من إحاطة املبعوث األممي 
الخاص باليمن، والذي حاول إمساك العصا من 
املنتصف، ويمكننا القول: إن القرار جاء متسقاً 
مع تقرير الخرباء، وجاء القرار ليزيد الخناق عى 
جماعة الحوثي، ويزيد من القيود املفروضة يف 
حال تم تفعيل القرار واالســتفادة منه من قبل 

الدبلوماسية اليمنية.
وصوتت 11 دولة لصالح القرار، وكان امتناع 
أربع دول بسبب مراعاة الوضع اإلنساني وخوفها 
من أن يكون ذلك أحد األسباب لزيادة حدة الرصاع 
يف اليمن، حيث امتنعت النروج واملكسيك والربازيل 
وإيرلندا. وكان من الالفت تصويت روســيا عى 
القرار عى الرغم من العالقات الروسية اإليرانية.

القرار 2624 )2022( تحت البند السابع، الذي 
يقيض بتجديد نظام العقوبات عى اليمن، ويصف 
جماعة الحوثيني- املعروفة بجماعة أنصار الله- 

بـ"جماعة إرهابية".
وأدرج القــرار الذي حظي بتأكيــد 11 دولة 
جماعة الحوثي ككيان عى قائمة عقوبات اليمن 
يف ظل حظر السالح، باإلضافة إىل إدانة هجمات 
جماعة الحوثيني عرب الحدود عى املدنيني والبنية 
التحتية املدنية يف السعودية واإلمارات، ومطالبة 

الجماعة بالوقف الفوري لألعمال العدائية.

خلفيات القرار
القرار جاء بناًء عى تقرير الخرباء ولذلك كان 
مدد القرار واليــة فريق الخرباء حتى 28 مارس 
2023.مع الطلب من األمني العام لألمم املتحدة 
أن يتخذ التدابري اإلدارية الالزمة بأرسع ما يمكن 
إلعادة إنشاء فريق الخرباء، بالتشاور مع اللجنة، 
حتى 28 آذار/ مارس 2023، مســتعينا يف ذلك 

بخربة أعضاء الفريق.
وقد أسهم يف صدور القرار بهذا الشكل العديد 

من األسباب كان أبرزها:
- الــرصاع الرويس األوكرانــي. كان للرصاع 
الرويس األوكرانــي أثر يف صــدور القرار بهذه 

الصيغة، حيث أن هذا القرار سيعطي اصطفاف يف 
إطار املعسكر الغربي من قبل الدول العربية ودول 
الخليج وذلك يف إطار الضغط يف املجال االقتصادي 

والدبلومايس عى روسيا.
كما أن إيــران حليف لروســيا يف العديد من 
القضايا، والضغط يف هذا اإلطار هو ورقة للضغط 
عى إيران الحليف لروسيا، والتي تتقاطع معها 
يف إطار املصالح يف العديد من القضايا يف الرشق 
األوسط أبرزها القضية الســورية، وإمدادات 

الطاقة وغريها من القضايا.
- املرشوع النووي اإليراني. لم تراوح املحادثات 
مكانها يف إطار املرشوع النووي اإليراني بسبب 
القضايا املختلفة يف الرشق األوسط، والتي تحسب 
كأوراق يف أيدي الالعبني، والرصاع الدائر يف اليمن 
يعترب ورقة من هذه األوراق التي يســتخدمها 
الالعبون يف الضغط، ومثــل القرار الضغط عى 
اإليرانيني بسبب التعثر يف املفاوضات، وعرب أيضاً 
عن رغبة يف قطع الطريق أمــام إيران يف تبني 
مواقف شــديدة اللهجة يف إطار الرصاع الرويس 

األوكراني.
- الدول الحليفة يف املنطقة. كان القرار يمثل 
عملية امتصاص غضب للدور الذي كانت تقوم به 
الواليات املتحدة األمريكية عرب املبعوث األممي يف 
اليمن، والتي أشعرت حلفاءها يف املنطقة بخيبات 
األمل حيث جاء القرار المتصاص حالة االحتقان 
املوجودة، ويســمح بمزيد من الثقة والتنسيق 

املشرتك.

أبعاد القرار
مثل القرار زيادة العقوبــات املفروضة عى 
جماعة الحوثي، وأعــاد التصنيف لها جماعة 
إرهابية، بحيث أبعد صفة الند التي كانت بدأت 
مقدماتها يف إطــار الحديث عن الرصاع اليمني، 
ويربز ذلك عند الحديث عن التقارير واإلحاطات 
التي كانت ترفع من قبل املبعوث األممي لليمن، 
ونجد هذه األبعاد واضحة يف القرار، حيث يتحد 
القرار بموجب الفصل السابع من امليثاق، ويدين 
بشــدة الهجمات العابرة للحدود التي تشــنها 
جماعة الحوثيني اإلرهابية، وطالب القرار بوقف 

الهجمات.
وقد شمل القرار حظر توريد األسلحة بشكل 

عام للحوثيني؛ ألن ذلك يمثل تهديد خطر للسالم 
واالســتقرار يف اليمن واملنطقة، وهذا يمثل أداة 
للضغط عى الدول التي تقــوم بتزويد الحوثي 

بالسالح كإيران.
ويمثل ذلك أساسا ملقاضاة املتورطني يف توريد 
األسلحة لجماعة الحوثيني، وأعطى مربراً لزيادة 
أي إجــراءات تتخذ من قبــل الحكومة اليمنية 
لوقف تمويل ودعم األنشطة اإلرهابية، وتوسيع 
التضييق عى الرشكات واملمولني واملؤسســات 
التي تقوم بالتعاون مــع الحوثيني والعمل عى 
منع الرشكات النفطيــة وغريها من الرشكات 
التي تقوم باالســترياد لصالح الحوثيني، حيث 
يمثل ذلك تمويال لألنشطة اإلرهابية التي يقوم 
بها الحوثيون يف تهديد السلم وإقالق السكينة، 

وتهديد املمرات املائية.
حيث سيعطي القرار الحكومة اليمنية زيادة 
يف قدرتها عى إضعاف القدرات املالية للجماعة، 

وخنقها اقتصادياً ومربراً.
السيناريوهات املتوقعة

إن السيناريوهات املتوقعة من هذا القرار تقف 
عى املدخالت التي أسهمت يف صناعة القرار، حيث 
يشرتك فيها البعد الدويل يف إطار الحرب الروسية 
األوكرانية وصريورتهــا، واملفاوضات املرتبطة 

بامللف النووي اإليراني.

السيناريو األول
إن اســتمرار الوضع الحــايل يف إطار الحرب 
الروســية األوكرانية فرتة أطول يعطي صانع 
القرار اليمنــي، وكذلــك دول التحالف فرصة 
يف إطار انشــغال املعســكر الغربي يف الحرب 
األوكرانية ورغبة املعسكر الغربي يف إبقاء دول 
الخليج، والتي تمثل مصدرا للطاقة وورقة رابحة 
يف مقابل الورقة الروســية التي تضغط بها عى 
دول أوروبا عرب حاجة أوروبا للغاز، كما أن رغبة 
روسيا يف استمرار سياسة موحدة يف إطار سوق 
الطاقة يجعل روســيا تفضل غض الطرف عن 
الحوثيني رغم كل ما يقومــون به للفت انتباه 
الدب الرويس، وهذ ســيمثل فرصة إليجاد واقع 
جديد عرب استغالل التصنيف للحوثيني كجماعة 
إرهابية تهدد املالحــة واملدنيني، وعدم التزامها 
باتفاق استكهولم، بحيث يقوم الجيش اليمني 
بالتعاون مع التحالــف يف عملية تأمني املمرات 
املائية الدولية من اإلرهــاب الحوثي عرب إطالق 
عملية واسعة للسيطرة عى الرشيط الساحيل يف 
الحديدة، وخنق الحوثيني وقطع أهم رشيان يمد 

الحوثيني باملال والسالح.
كما أنه يعطي مجاال إليقاف اســترياد النفط 
ملناطــق الحوثيني عــرب أي رشكات تتواجد يف 
مناطقهم، وذلــك ألنها ســتكون أداة لتمويل 

األنشطة اإلرهابية.
إن طول مدة الواقــع الذي مثل صدورا للقرار 
سيعطي نتائج إيجابية يف إطار الحكومة اليمنية 

والتحالف إن تم استغالل البعد الزمني.

السيناريو الثاني
إن تطور االحداث بشكل رسيع يف إطار الرصاع 
الرويس األوكراني أو إيجاد حلول يف املفاوضات 
اإليرانية حــول تخصيب اليورانيــوم قد يلقي 
بظاللها عى الوضــع اليمني، وذلك يف حال كان 
التقدم لروس أو وجود تنازالت من قبل إيران تقنع 

صانع القرار الغربي.
وهذا سيعقد االســتفادة من هذا القرار، وقد 
يعمل عى إبقاء القرار كالقرار السابق يف رفوف 
مجلس األمن، وســيبقى الوضــع الراهن كما 
هو عليه، وذلك بســبب الضغوط التي سيجدها 

التحالف العربي إن حصل ذلك.

ماذا يجب على الحكومة اليمنية؟
إن هذا القرار يفتح للمؤسسة الرسمية اليمنية 
الطريق للعديد من اإلجراءات التي تسمح بترسيع 
سقوط الحوثيني، وأيضاً محارصة الدبلوماسية 
الناعمة التي تدعمه بهــا إيران عن طريق دعم 
اللوبيــات يف الدول الغربيــة للتأثري عى صانع 
القرار الغربي لتحقيق مكاسب أو إطالة الرصاع 
يف اليمن، ويمكننا رؤية ما يمكن فعله عن طريق 

النقاط التالية:
تقليم أظافر اللوبيــات التي تدعم الحوثي يف 
الدول الغربية عن طريق تقديمها كداعم لإلرهاب 
عرب االستناد للقرار، وإيقاف األعمال التي تقوم 
بها هذه املنظمات، ومنع من يقومون بذلك من 

البقاء يف الدول الغربية.
يمكن للحكومة اليمنية االستفادة من الحرب 
األوكرانية يف اإلطار االقتصادي من بحث استعادة 
تصدير الغاز لتســهم يف التخفيــف من األزمة 

املتوقعة يف الطاقة.
وقف جميع أعمال االســترياد لرشكات تقع 
يف مناطق الحوثي يف مجــال النفط وغريها من 

املجاالت ألنها تمثل دعما لألنشطة اإلرهابية.
إعالن عملية عسكرية يف الحديدة لتأمني املمرات 

املائية الدولية من اإلرهاب الحوثي.
مد لجنة الخرباء باالنتهاكات املســتمرة من 
الحوثيــني، وذلك لتعزيز نظــرة املجتمع الدويل 
والدول الراعية للــرصاع يف اليمن يف اإلطار الذي 

يخدم الرشعية.
التأثري عــى الحاضنة املوجــودة يف مناطق 
الحوثي عرب الحديث عن تخيل الجانب الرويس عن 
الحوثيني رغم ما قام به الحوثيون من االعرتاف 
بانفصال جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك رغم 
عدم االعرتاف به دولياً، والعديد من الترصيحات 

التي كانت تغازل الجانب الرويس.

أخيرًا
والقرار يف إطار السيناريوهات املختلفة يمثل 
عامــال إيجابيا إذا ما تم اســتغالله عن طريق 
التفعيل الدبلومايس، واســتخدامه يف تجفيف 
منابع الدعم املايل لجماعة الحوثي، وهذا يتوقف 
عى مدى فاعلية صانع القــرار اليمني يف إطار 

الخيارات املختلفة.

الــقــــرار 2624 الـخــلفـيـات والنتـائـج

رياض عبداهلل العمري
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العبارة الرافضة ملليشيا الحوثي التي تم تداولها 
مطلع األسبوع من حي حدة املشهور بحي األثرياء 
كانت البداية تالها عرشات العبارات يف أكثر من 
حي، حيث تشــري املصادر إىل تجدد الشعارات 
املجهولــة املنترشة عى الجدران والجســور يف 

صنعاء للمطالبة برحيل مليشيا الحوثي.
وبالنظر إىل العبارات والشعارات املكتوبة فإنها 
ركزت عى كلمة )ارحل يا حوثي(، )اليمن ليس 
تبع إيران(، )لست الشعب يا حوثي(، )متنا من 
الجوع ولم تمت أمريكا(، باإلضافة إىل شعار )ال 

يوجد سادة وال عبيد يف اليمن(.
وتأتي هذه الشعارات الرافضة لبقاء مليشيا 
الحوثي وتواجدها بعد ســبع سنوات من الظلم 

والقهر واالستبداد والكبت.
 سبع سنوات تخللها نهب للممتلكات وقطع 
للمرتبات ومتاجرة باملســاعدات وانعدام للغذاء 
والدواء، وتعطيل لجميع املؤسسات والخدمات، 
حتى بات أغلب السكان عاجزين عن رشاء معظم 
السلع، وعن دفع رسوم مدارس أبنائهم، بعد أن 
توقفت العملية التعليمية يف املدارس العامة، بفعل 
ترك عرشات اآلالف من املعلمني العمل بســبب 
قطع رواتبهم منذ 5 أعوام، واستحواذ املليشيات 

الحوثية عى كل األعمال التجارية.

سجن كبير
يلخص أحد ســكان صنعــاء الوضع بقوله: 
»نحن يف سجن كثري السكان تفتك بهم األمراض، 
ويهلكهم الجوع، ويقهرهم ظلم املليشيات، ليس 
هناك مصدر ليعيش منه الناس، وكلما فتح باب 

للرزق سدته مليشيا الحوثي".
ويضيف: »الوضع لم يعــد يحتمل، املنظمات 
تســيطر عليها املليشــيا، والوقود تتحكم به 
املليشيا، والرواتب قطعتها املليشيا، وكل ذلك لها 

وملن نارصها وكان جزءا من الساللة".
أما صالح الــوارور وهو أحد الســكان وأب 

لخمسة من األطفال يقول: »مليشيا الحوثي مثل 
الكابوس املرعب يكتم النفوس، وينكد العيش، 

ويدمر الحياة".
ويضيف "وضع الســكان يف صنعاء ومناطق 
سيطرة املليشــيا بلغ من املأساة والقبح إىل حد 
ال يمكن وصفه، والتعبري عنه، إن الناس يف قهر 

ليس له حدود وظلم ال سابق له".

أشجع الوسائل
ويعترب محللون التعبري بالكتابة عى الجدران 
إحدى أشجع أشــكال املقاومة الرافضة ملليشيا 

الحوثي اإليرانية، ومؤرش عى غضب شعبي متنام 
سيطيح بمليشيا الحوثي قريبا.

ويرى ناشــطون أن هذه مقدمة لثورة جياع 
قادمة، وهذه مؤرشات الثورة، وأن األيام القادمة 
تحمل كثريا من املفاجآت، معتربين أنه من كتب 
اليوم عى الجدران بالرنج، سيكتب بالدم نهاية 
مليشيا الحوثي وإيران، فالشعب ال بد ما ينتفض 

قريبا ويردد "لن ترى الدنيا عى أريض وصيا".
وحــول هذه العبــارات والشــعارات ومدى 
أهميتها حاليا تحدث الناشط علوي أحمد بقوله: 
الناشطون واملثقفون واإلعالميون استبرشوا خريا 

وتفاعلوا مع تلك العبارات والشعارات املكتوبة 
عى الجدران والشــوارع، والتي تطالب برحيل 
مليشيا الحوثي بشكل واسع، وقد تم رصد جزء 
من هذا التفاعل من قبل عدد من وسائل اإلعالم.

وأضاف مليشيا الحوثي تدرك أنها مرفوضة، 
وأن حياتها قصرية، ونهايتهــا الزوال، وتعيش 
حاليا حالة خــوف من توســع رقعة الرفض 
وخروج الوضع عن الســيطرة رغم كل وسائل 
الكبت والقوة، حيث أشارت مصادر إىل أن مليشيا 
الحوثي اإلرهابية، استنفرت أجهزتها األمنية يف 
صنعاء، مع تفاقم السخط الشعبي بفعل جرائمها 

وتضييقها عى املعيشة، كما قامت بإصدار أوامر 
إىل كل السكان برضورة تركيب كيمرات مراقبة 
للمنازل واملتاجر والشوارع، وذلك ملراقبة تحركات 

الناس.

رفض شعبي 
الرفض الشــعبي واملجتمعي لم يقترص عى 
الكتابات والشعارات عى الجدران، بل وصل إىل 

حد رفض االستجابة ألوامر مليشيا الحوثي.
فقد كشــفت مصادر مطلعــة يف العاصمة 
صنعاء، أن املليشيات الحوثية ُمنيت بالفشل يف 
حشد مزيد من املقاتلني يف العاصمة املحتلة، عقب 

الحملة التي أطلقتها أخرياً بتوجيه من زعيمها.
وتحدثت املصادر أن املليشــيا أقامت فعالية، 
وشــكلت فرقاً ميدانيــة يقودهــا مرشفون 
ومسؤولون موالون للمليشيات؛ للنزول إىل أحياء 

العاصمة، من أجل استقطاب مقاتلني جدد.
وكشفت املصادر أن كل تلك املساعي والتحركات 
الحوثية قوبلت بإحجام ورفض وتجاهل كبري يف 
أوساط السكان بأحياء عدة يف صنعاء، خصوصا 
وأن غالبية اليمنيني باتوا مدركني تماماً خطورة 
املوقف، ويعّدونها مستهِدفة لهم وألبنائهم من 
الشبان وصغار السن، من خالل الزج بهم قرساً يف 
أتون حروبها الخارسة، ليلقوا حتفهم، ثم يعودوا 

إليهم فيما بعد صوراً وجثثاً هامدة.
وكشفت مصادر أن مليشــيا الحوثي قوبلت 
بالرفض وعدم االســتجابة للتحشيد يف املناطق 
ذات الكثافة السكانية، وأن ذلك خيب آمال كبرية، 

فاقت كل توقعاتها.
ما يمكــن قولــه: إن األيــام القادمة حبى 
باملفاجآت، فاملؤرشات تظهر انفجار الوضع، وأن 
نهاية املليشيا باتت قريبة، وأن تحرير صنعاء من 

داخلها أقرب من خارجها، ويف كل خري.

مؤشرات ثورة شعبية في صنعاء 

صنعاء.. شعارات وعبارات عىل اجلدران تنذر بانفجار يف وجه مليشيا احلوثي

تعيش مليشيا الحوثي حالة من الذعر واالنهزام والرتقب ودنو األجل، 

واقرتاب النهاية، وكل يوم يضيق عنها الخناق أكثر، وتتلقى صفعات 

ورضبات أعمق.

مطلع الشهر تم تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية من قبل 

األمم املتحدة تالها هزائم ساحقة يف جبهات حجة ومارب وخسائر 

برشية وعسكرية كبرية.

ومطلع األسبوع تناقل ناشــطون صورة لعبارة: )ارحل يا حوثي( 

كتبت عى أحد الجدران يف العاصمــة اليمنية املحتلة صنعاء، التي 

تشــهد حالة غليان شعبي غري مســبوقة، تنذر باالنفجار يف وجه 

املليشيا الحوثية.

   توفيق الحاج
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تَحفل كتب التاريخ ببطوالت َمائزة ألبناء جبل صرب، حق 
ألحفادهم أْن يفخروا بها، وهم كما شاركوا يف طرد قوات 
النارص امُلطهر رشف الدين من مدينة تعز 1569م، انتفضوا 
عى أحد ُعمال امُلتوكل إسماعيل بن القاسم 1672م، وصار 
خضوعهم بعد الحادثة األخرية للدولة القاسمية شكليًا، وعن 
ذلك قال نيبور الذي زار اليمن بعد تلك االنتفاضة بـ 90 عاًما: 
»يُوجد يف الجبل أكثر من 100 شيخ، ال يرتبط منهم بالدولة 
إال القليل، وأكثرهم يَحكُمون مناطقهم بشــكل ُمستقل، 
ويورثون الحكم ألبنائهم، وال يدفعون لإلمام أي رضائب«.

عالم النبات الفرنــيس بول امل بوتا الذي زار جبل صرب 
يف ســنة 1836م، أكد هو اآلخر ما ذكره نيبور، حيث قال: 
»وأهايل الجبل ُمتكاتفون وُمتحدون طاملا تعلق األمر بدفع 
عدوان، والوقوف تجاه أي ُمحاوالت لتدمري منطقتهم من 
قبل العصابات العسكرية، ولذا فإنَّ منظر القرى امُلتناثرة يف 
الجبل يوحي بأنَّها تعيش يف رخاء وأمن، كما أنَّ امُلدرجات 
الزراعية تُعطي انطباًعا بأنَّ األهايل يُمارسون الزراعة فيها 

بشكل ُمستمر«.
بعد زيارة بوتا بتسع سنوات قدم إىل تعز حاكم أبي عريش 
)جيزان( حسني بن حيدر، وسيطر عليها، وسلمها لحليفه 
اإلمام الزيدي امُلتوكل محمد بن يحيى، وخرس يف َمعركته مع 
أهايل جبل صرب حوايل 60 رجاًل، وقام بالقبض عى الشيخ 

أحمد النجادة قائد امُلقاومة الصربية يف أعايل ذات الجبل.

ثالثة محاور
ما أْن اجتاحت قوات امُلتوكل يحيى حميد الدين مدينة 
تعز، تحت قيادة قريبه أحمد بن قاسم، ديسمرب 1918م، 
حتى سارع سكان تلك املدينة باالستنجاد بمشايخ جبل 
صرب، واألفيوش، فأمدهم أولئك املشايخ بامُلقاتلني، وذلك 
بالتزامن مع قدوم الضابط الرتكي إســماعيل األسود من 
ريمة، ومعه عدد من الجنود، ســلم األخري األسلحة التي 
بحوزته للُمقاومني، والذيــن كان ُمقاتيل جبل صرب من 
ضمنهم، وشاركهم حربهم ضد اإلماميني، وأجربوا األخريين 

عى ُمغادرة تلك املدينة بعد أسبوع من َمقدمهم.
يف تلك األثناء، أعلن الشيخ محمد عايض العقاب تمرده يف 
حبيش، هجم وعدد من أبناء قبيلته عى العساكر اإلماميني 
املتواجدين هناك، قتل منهــم عرشة، وقيل أكثر، وحارص 
الباقني ومعهم قائدهم يف مركز الناحية )َظْلَمة(، وكانت 
تلك االنتفاضة ذريعة االجتياح اإلمامي بصورته الفظيعة، 
وقع االختيار حينها لعيل الوزير )الذئب األسود( أْن يكون 
أمريًا للجيش، وصدر األمر امُلتوكيل إليه بتأديب امُلخالفني من 

أهل حبيش، وإصالح جهات اليمن األسفل قاطبة.
بعد إخماده النتفاضة حبيش، توجه الذئب األسود صوب 
العدين، ثم تعز، ليدخل األخرية بقواته امُلتحفزة ثالث أيام 
الترشيق 9 ســبتمرب 1919م، ولم يكد يحط رحاله فيها، 
ويف منزل أحمد عيل باشا امُلتوكل تحديًدا، ويَأمر عساكره 
بالِخطاط يف منازل ُمواطني ذات املدينة، حتى فاجئه بعض 

أبناء جبل صرب بانتفاضة عارمة هدَّت كيانه.
قطع ثوار صرب املياه عن املدينة املنكوبة، وهجموا عى 
حامياتها اإلمامية، قتلوا من قتلوا، وأتبعوا هجومهم الكبري 
بتدمري عدد من الثكنات العسكرية التي بناها األتراك؛ كي 
ال يستفيد اإلماميون منها، وانقضوا عى مجاميع قبلية 
من نهم، كانــت يف ُمؤخرة الجيش اإلمامي؛ وأصلوها بعد 
معركة حامية كأس املنــون، وعن تلك املعركة قال امُلؤرخ 
أحمد الوزير: »وكان الجيش قد قطع ذلك اليوم ما يقرب من 
35 كم، مشيًا عى األقدام.. لتتلقفه قوات امُلتمردين الرابضني 

عى قمم الجبال، ورؤوس اآلكام، ومسارب املياه«.
وكان ثوار جبل صرب قد تقطعــوا قبل ذلك لألمري عيل 
الوزير نفســه، وذلك يف منطقتي الحوبان، وقاع إبليس، 
واملوقع األخري يقع تحت ُمستشفى الرفاعي حاليًا، وعن 
هذه الُجزئية قال امُلؤرخ الوزير: »وقد أمىس- يقصد عمه 
األمري- ليلة خروجه من ذي السفال يف القاعدة، ثم غادرها 
صباًحا إىل تعز، فتلقاه بعض كمائن من أهل صرب.. وأطلقوا 
الرصاص عى جنوده، فأمر فصيلة من الجيش بمطاردتهم، 

فولوا هاربني«. 
وتأكيًدا ملا سبق أفاد الباحث ُعمر الشجاع نقاًل عن والده 
عن عمه عبدالحميد الشجاع الذي عارص تلك األحداث أنَّ ثوار 
صرب تمركزوا يف لحظات انتفاضتهم األوىل يف أكمة األكابر 
)العكابر(، واألحياء امُلجاورة لها، وذلك تحت قيادة البطل 
الثائر الشــيخ ثابت مهيوب الصامت، وأنَّ أوىل امُلواجهات 
حدثت يف منطقة قاع إبليس، أبيل فيها امُلقامون بالًء حسنًا، 
وأصيب منهم الشيخ أحمد عيل برش يف قدمه، وأرس عبدالله 

محمد العدوف بعد إصابته.
كرس اإلماميون بعد يومني مــن امُلواجهات ذلك الخط 
الدفاعي، وما كان أْن يتم لهم ذلك؛ لوال قيام أحد قناصيهم 
باعتالء منارة مســجد ثعبات، وقتله لقائد تلك املقاومة، 
الشيخ ثابت الصامت، كان األخري ُمتمركًزا يف سطح داره 
القريب من ذات املسجد، ثابتًا يف مرتسه، ُمرتصًدا لإلماميني، 
وحوله يف املنازل والتباب امُلجاورة عدد من أبناء منطقته، 
وحني رأى األخريون دماء قائدهم تسيل من امليزاب، أدركوا 

أنَّه ُقتل، فأدلفوا راجعني إىل الجبل، ُمحتمني بتحصيناته.
وبالعودة إىل شــهادة امُلؤرخ اإلمامي أحمــد الوزير، 
فقد أفاد هو اآلخر أنَّ الثوار اســتولوا عى قلعة القاهرة 
أيًضا، وتحصنوا فيها ويف التباب املجاورة، وزاد يف تعظيم 
خطورتهم قائاًل: »لذلــك كان عى قوات األمري أْن تخوض 
َمعركة غري ُمتكافئة؛ معركة يقف فيها املجاهدون عى أرٍض 
مكشوفة، ويف اإلمكان اصطيادهم من أماكن مستورة، ومن 

ُمرتفعات ُمسيطر عليها بإحكام«.
ما أْن أدرك الذئب األسود خطورة تلك االنتفاضة، حتى 
سارع بالخروج من منزل أحمد عيل باشا يف الُعريض، وتوجه 
راكبًا فوق حصانه صوب الباب الكبري، وهناك ًفرَّق- كما 
أفاد ابن أخيه- قواته، حسب خطط حربية ُمحكمة، ثم أدلف 
عائًدا إىل منزل الباشا، متابًعا سري امَلعارك عن بعد، تنفيذًا 
لنصيحة النقيب عبدالله بن سعيد الجربي، الذي طلب منه 
املكوث يف املدينة؛ ليكون سنًدا لهم يف حال حدث أي طارئ، 

أو تحققت هزيمتهم.
م األمري عيل الوزير قواته- قبل عودته تلك- إىل ثالثة  َقسَّ
محاور، قوات املحور األول )امليمنة(، وكانت وجهتها منطقة 
صينة، ومنها كان صعودها إىل حدنان، ثم مرشعة، ثم أدود، 
ثم كان هبوطهــا إىل وادي الضباب، ومنه توجهت صوب 
املرساخ. وقوات املحور الثاني )امليرسة(، وقد كانت وجهتها 
منطقة ثعبات، وصالة، ثم كان مرورها بعبدان، ثم عاودت 

التفافها وصواًل إىل املرساخ.  
أما املحور الثالث )القلب(، والذي كان من امُلفرتض أْن 

يقوده األمري عيل الوزير بنفسه، لوال اعرتاض الشيخ عبدالله 
الجربي كما سبق أْن ذكرنا، فقد كان املحور الرئيس، وقاده 
الشيخ املذكور باقتدار، وكانت وجهة قواته منطقة الدمغة، 
ومنها كان صعودها لقرى عزلة املوادم )الَخِسف، وَقَراَضة، 
عْب، والُجبَه(، وصواًل إىل ذمرين،  والُقويع، والُكريفة، والشِّ
وسيعة، واملعقاب، والعروس، ثم كان هبوطها إىل حصبان، 

والتحامها بقوات امليمنة وامليرسة يف املرساخ.
وإىل قلعة القاهرة أرسل األمري عيل الوزير- كما أفاد ابن 
أخيه- جنوًدا مخصوصني، تمكنوا بعد معركة رسيعة من 
السيطرة عليها، بعد أْن أجربوا املقاومني املتحصنني فيها 
عى االستسالم، وبذلك أمنت تلك الفرقة مدينة تعز، فيما 

انحرصت ُمواجهات أقرانهم يف شعاب جبل صرب.

ُمقاومة الموادم
احتدمت امُلواجهات- كمــا أفاد امُلؤرخ أحمد الوزير- يف 
املحاور الثالثة الســابق ذكرها، وعنها قــال ذات امُلؤرخ 
ُموضًحا خطورة املوقف: »كانت املواجهة هائلة بالفعل، 
فالجبل يتصعد يف السماء بارتفاع حاد شاهق، وهو إىل ذلك 
واسع ومتشعب األودية، واملتمردون يعرفون طرقه ومداخله 
ومخارجه، وقد سيطروا عى نقاطه املهمة، وحشدوا قواتهم 
يف املواقع الرئيسية«، وأضاف ُمقارنًا: »كانت معركة صرب 
هائلة، تشبه بنتائجها وجسارتها معركة حبيش، إال أنَّ هذه 
أوسع من تلك وأكرب مدى، وإْن كانت تلك أشد رضاوة، وأشد 

بأًسا، وأخطر موقًفا«.
لم يَصلنا لألسف الشديد من أخبار تلك امُلواجهات إال النزر 
اليســري، حيث طغا عى الذاكرة الشفهية طابع الشكوى 
والتذمر، ونقل تفصيل الُجــرم اإلمامي يف حق أبناء جبل 
صرب باستفاضة بالغة، دون اإلشارة إىل بطوالت من تصدوا 
لتلك الحملة، إال ما ندر، وكواحد من أبناء الجبل، تعبت كثريًا 
يف استحضار جانبًا من تلك التفاصيل امُلرشفة، تارًكا باقي 

املهمة للمهتمني، ولأليام القادمة إْن كان يف العمر بقية.
سأكتفي هنا بنقل حوادث استثنائية حصلت بالقرب من 
قريتي )املعاين- سيعة- صرب املوادم(، تركزت تفاصيلها 
يف املحور الثالث )القلــب(، وكانت يف األصل امتداد ملعركة 
سقوط الخط الدفاعي األول يف ثعبات، وهي بُمجملها مثال 
ناجز لحوادث أخرى قد تكون إىل حٍد ما ُمشابهة، ولن أبخل- 
قطًعا- بنرش خفاياها- أي تلــك الحوادث امُلتصلة- حاملا 

يمدني بها الرواة واملدونني الثقات.    

زحفت قوات هذا املحور تحت قيــادة النقيب عبدالله 
الجربي صوب عزلة املوادم، لتحدث يف قرية قراضة- كما 
أفاد الباحث عمر الشجاع- ُمناوشات محدودة، استشهد 
عى إثرها الشيخ عيل ناجي الصامت، والشيخ سيف عبدامللك 
محمد الصامت، وجرح ابن عم األخري محمد مدهش، ويف 
قرية الُجبة حدثت َمعركة رشسة، استشهد فيها الشيخ 
عبداملوىل عبدالرحمن راجح الشجاع، وأحمد محمد ُمقبل 

الشجاع.
تم يف املعركة األخرية- كما أفاد ذات الباحث- أرس البطل 
أحمد قاســم الراميس، ولألخري موقــف بطويل تحفظه 
الذاكرة الشفهية جيًدا، أوهم ُمعتقليه أنَّ بندقيته خالية 
من الرصاص، وأنَّه لن يُسلمها إال لقائدهم، وما أْن وصل 
إىل حرضة ذلك القائد، حتى أرداه برصاصته الوحيدة قتياًل.
كانت خسائر اإلماميني يف معارك عزلة املوادم فادحة، 
وإىل جانب ذلك القائد الذي لم نحصل عى اسمه، والذي لم 
يكن قطًعا النقيب عبدالله الجربي، فاألخري قال عنه امُلؤرخ 
أحمد الوزير: إنَّه »بطل حركة صرب بحق«، وكان الســمه 

حضور يف أحداث انتفاضتي املقاطرة، والبيضاء، وإىل جانب 
ذلك القائد مجهول االسم، خرس اإلماميون- كما أفاد الشيخ 
عبدالرحمن سعيد الصامت- حوايل 70 ُمقاتاًل، غري الجرحى، 

وهو أمر لم يعرتف به ُمؤرخو اإلمامة بتاتًا.
سقطت عزلة املوادم، وسقطت قراها امُلتناثرة، وغادر 
ُسكانها منازلهم إىل القرى امُلجاورة، واستقر ُمعظمهم يف 
منطقة الديم، ورشقي صرب، وجرت يف حقهم حوادث إذاللية 

سافرة، سنأتي عى تناولها يف السطور اآلتية.

ُمقاومة سيعة
استمر مسري القوات اإلمامية صعوًدا، واستولوا عى قرى 
جبل صرب امُلتناثرة، بقتــال أو بغري قتال، وصواًل إىل عزلة 
املعقاب، وقبلها عزلة ســيعة، ويف األخرية القابعة أسفل 
قمة الجبل )العروس( من جهة الغرب، تصدى بنو املحيا 
لذلك التوغل امُلوحــش، وحدثت أرشس امُلواجهات يف قرية 
املساحني املجاورة لقريتي، وتصدر املقاومة فيها البطالن 
الشيخ راجح محمد املحيا، والشيخ عبدالله عبدالرحمن 
محمد املحيا، وقد حدثني حفيد األخري الشيخ عبدالجليل 

محمود عن بُطوالت بني قبيلته املائزة.
قال عبد الجليل: إنَّه وعى مشارف قريته )املساحني( لقي 
أكثر من 15 عسكريا إماميا َمرصعهم، وأنَّ امُلقاومني رموا 
بجثثهم يف دهاليز أحد مدافن الحبوب القديمة، ثم قاموا 
بردم ذلك املدفن، وأنَّ جده عبدالله قاوم حتى لم يتبق معه 
إال رصاصة واحدة، ليجد نفسه- أي الجد- فجأة بُمواجهة 
أحد العساكر امُلتمركزين فوق أسطح أحد املنازل، يطلب 
منه االستسالم، أظهر له الجد رأس بندقيته تمويًها، وما 
أْن أطلق ذلك العسكري النار، حتى حدد مكانه، وأرداه من 

فوره قتياًل.
لم يُغادر الجد املقاوم- كما أفاد حفيده- َمرتسه إال بعد أْن 
رأى دم العسكري يخرج من امليزاب، وما أْن خاطر وتجاوز 
حدود قريته امُلحارصة، حتى ســمع صوت الشيخ راجح 
محمد رشيكه يف املقاومة، والذي كان قد غادر القرية قبله، 
يناديه من الجهة األخرى: »مشامش.. مشامش«، ففطن أنَّ 
املقصود املرور من حول املشامش، وهكذا تمكن ذلك البطل 
املقاوم من اللحاق بأفراد قريته عرب ذلك الطريق اآلمن، وقد 
استقروا جميًعا يف عزلة وتري امُلجاورة، حتى انقشاع تلك 

الُغمة.  
اقتحم اإلماميــون قرية املســاحني، ووجدوا أمامهم 
أحد اليهود، اســتخدموه كدليل، واقتحموا بيت عبدالحق 

حسن، ووجدوا فيه طفلة وحيدة تبكي، وحني تَأكد لفرقة 
االســتطالع أنَّ القرية خالية، رموا أحد الفرش من إحدى 
نوافذ ذلك املنزل، وهكذا توافد بقية العساكر، ولم يغادروا 

تلك القرية إال بعد أْن تركوها خاوية عى عروشها.

ُمكافأة مالية
النهب لم يطال قرية املساحني وحدها؛ بل طال جميع 
الُقرى امُلجاورة، وقرى جبل صرب قاطبة، وقد حدثتني جدتي 
املرحومة مسك أحمد عبده نقاًل عن والدتها التي عارصت 
تلك األحداث، أنَّ األخرية رأت عســاكر اإلمام ينهبون ُقرى 
عزلة سيعة، وذلك من عى أحوال التُتن )الَرِجمة(، واألخرية 
ُمرتفع شاهق نزح إليه جانبًا من أبناء تلك العزلة، فيما نزح 

آخرون- كما سبق أن ذكرنا- إىل عزلة وتري. 
املشهد الذي تذكرت جدتي مسك تفاصيله جيًدا، تمثل 
بقيادة العســاكر امُلتفيدين ألبقار وأغنام املواطنني فوق 
طريق طويل وُمرشف، يصل العزلة بمنطقة ذمرين امُلطلة 
عى مدينة تعز، فيما الرعية املكلومون، أصحاب ذلك القطيع 
الكبري، تكاد قلوبهم تنفطر، وهم يُلقون عى مواشيهم نظرة 

الوداع األخرية.
وأضافت جدتي رحمها الله أنَّ الذئب األسود أمر عساكره 
امُلتعطشة للفيد باستباحة جبل صرب لثالثة أيام، وأن النهب 
طال غري موايش املواطنني، أموالهم امُلدخرة، وأثاثهم امُلهرتئة، 
وحبوبهم امُلخزنة، وعن ذلك قال امُلؤرخ اإلمامي عبدالكريم 
ُمطهر ُمتباهيًا: »واحتوى الجند عى غنائم عظيمة، وأموال 

جسيمة«.
كما أمر األمري عيل الوزير بُمصادرة ما بحوزة املواطنني 
من ســالح وذخائر؛ كي ال تدور عليه من قبلهم الدوائر، 
والتي كان ُمعظمها من األسلحة العثمانية التي أعطاها 
لهم الضابط الرتكي إسماعيل األسود، ومن قبله اللواء عيل 
سعيد باشا )قائد حملة لحج(، وعن ذلك قال امُلؤرخ ُمطهر: 
»رشع- يقصد األمري- يف جمع ما كان بأيدي أهل صرب من 

سالح الحكومة العثمانية«.
مارس الذئب األسود يف حق أبناء جبل صرب بشكل عام، 
ويف حق املقاومني بشكل خاص جرائم حرب شنيعة، استمر 
بُمطاردة األخريين، وأعلن عن ُمكافأة مالية ملن يأتيه برأس 
أحدهم، وعن ذلك قال امُلؤرخ محمد املجاهد: »واستمرت 
ُمطــاردة الفارين من قادة املقاومــة الصربيني، وأعلنت 
ُمكافأة لكل من يأتي برأس أحدهم قدرها ريـــاالً فضيًا، 
وكان هذا كثري يف تلك الفرتة، وكان يُؤتى بالرأس مكتوبًا 

عليه اسم صاحبه، ويقبض القاتل امُلكافأة«!
وحول هذه الجزئية ثَمة حكاية ُمتصلة أوردها الباحث 
عمر الشجاع، َمفادها أنَّ بعض العساكر امُلتفيدين قاموا 
فور علمهم بخرب ُمكافــأة األمري بقتل رجل أعمى طاعن 
بالسن، يُدعى سعيد يحيى إسماعيل النحلة، كان ُمختبئًا 
يف كهف حود فتانا يف منطقة السهوة التابعة لقرية قراضة، 
وبمعنى أصح كان نازًحا يف ذلك الكهف بفعل املواجهات 

السابق ذكرها.
من جهته قال امُلؤرخ أحمد الوزير: إنَّ عمه األمري علق 
رؤوس قادة املقاومة فوق سور منزل أحمد عيل باشا الذي 
يقيم فيه، ُمؤواًل هذه الحادثة عى هواه، ُموضًحا أن الغرض 
منها تمثل بإغاظة صاحب املنزل الذي اتهمه بالتواطؤ مع 
الثوار، ناقاًل عن األخري مقولة: »اآلن انتهينا«؛ خاصة بعد 

أْن رأى أصدقاء له من بني برش ضمن القتى!
لم يرش امُلؤرخ مطهر إىل ذلك التواطؤ، واكتفى بالقول: 
»وكثرت منهم القتــى- يقصد املقاومني- واحتزت منهم 
رؤوس، ونزل بســاحتهم جزاًء لبغيهم مــرارة البؤس«، 

وأضاف مكماًل املشهد من وجهة نظر إمامية: »وأتى األمري 
باألرسى ترتى باألمان، بعد أْن أخلد أهل صرب إىل الطاعة، 
وندموا عى ما فعلوا، وعلموا أنَّهم جلبوا عى أنفسهم هذه 
الحرب الرضوس، واستعجلوا يوم حتوفهم بما القوه يف ذلك 

اليوم العبوس«.
ما أْن أحكمت القوات اإلمامية سيطرتها عى جبل صرب، 
حتى جاءت أوامر األمري عيل الوزير لها بالِخطاط يف منازل 
املواطنني، وباألخص الُدور املرشفة، واستخدامها كثكنات 
حربية، ومن تلك الدور نذكر: دار الســلف يف الدمغة، ودار 
الغيظة يف الخسف، وداري املراغة، والشجاع يف قراضة، ودار 
عب، ودار النَجد يف  الصليلة يف الخشبة، ودار الطوينة يف الشِّ
القويع، وداري املمطار، والتؤالبي يف الجباري، ودار النود يف 
النراعية، ودار الحصاني يف ِحدة، ودار أكمة املوز يف العنني، 

واألخري يُطل عى ُعزلتي مرشعة، وسيعة.  
وأتبع األمري عيل الوزير سيطرته تلك بأخذ رهائن الطاعة 
من مشايخ وأعيان جبل صرب، وعى سبيل املثال ال الحرص 
أخذ من قرية قراضة عبدالحميد محمد ســعيد الشجاع، 
وأحمد عبدالجليل الحميدي، وحمود مدهش الصامت، ومن 
قرية الُجبة أخذ عيل عبده الحاج الشجاع، وأرسلهم جميًعا 
إىل سجن الحدأ يف ذمار، أما الشيخ الجريح أحمد عيل برش 
فقد تم إرساله إىل سجن حجة، ولم يتم اإلفراج عنه إال بعد 

مرور ثالث سنوات.

تصرفات إذاللية
بالغ الذئب األسود يف إذالل أبناء جبل صرب، إرهابًا لغريهم 
من أبناء لواء تعز، وهو ما أكده امُلؤرخ ُمطهر بقوله: »وقد 
كان لتلك الوقائع صدًى أقام ناموس الهيبة، وأســكن يف 
النفوس املرتددة من الطاعة معنى الخيبة، فأقبل الناس 
إىل الطاعة أفواًجا، وأمتأل مقام األمري بالرؤساء واملشايخ، 

وبذلوا الرهائن املختارة، وانقادوا«.
جعل األمري عيل الوزير عمالة جبل صرب لحسني جبالة، 
وإمعانًا يف إذالل سكان ذلك الجبل الصلد، انتقل هو نفسه 
لإلقامة يف منطقة صهلة 1921م، وذلك بعد أْن قام بنهب 
منزل الشيخ محمد حسن برش، امُلطل عى مدينة تعز، وأكمل 
بناءه، ونقل إليه أهله، وأسماه بـ )دار النرص(، النرص عى 
أبناء الجبل وغريهم! وهو االســم الذي أعطاه أيًضا لذات 
املنطقة، ثم أتبع ذلك ببناء منزل آخر أسماه )دار الرشف(، 
وطال كال الدارين بالنورة، وأنارهمــا بالكهرباء، بعد أْن 

استقدم مولًدا كبريًا لذات الغرض.
وأتبع ذلك ببناء مسجد، وبرندة، ومدرسة خاصة بأبناء 
رجاالت إمارته، ومحكمة، ومفرج، وجعل من تلك املنطقة- 
كما أفاد ابن أخيه- قاعدة للواء تعز، ومنع سكانها من البناء 
يف األماكن امُلرشفة، واستحدث يف َمداخل القرى املجاورة أربع 
نوب حربية، وذلك بعد حادثة تنكيله بمشايخ تعز مارس 
1923م، وأرفد تلك النوب بمجاميع قبلية من ُخلص أنصاره، 
ورتب يف قرية الخسف الواقعة أسفل صهلة الشيخ صالح 
الطماح ومعه مجاميع من قبيلة بني عبد التابعة لعيال يزيد، 

وجعل منزل ذلك الشيخ امُلستحدث سجنًا سياسيًا.
أما النوب األربع السابق ذكرها، فقد كانت األوىل )نوبة 
االحناش( عى طريق قريتي الُكريفة، والُقويع، وجعل الذئب 
األسود فيها مجاميع من حاشد تحت قيادة الشيخ حمود 
األبيض، والثانية )نوبة صبل النظام( يف قراضة العليا )محلة 
العكد(، عى طريق قريتي القويــع، والُجبة، وجعل فيها 
النقيب محمد الشايف، ومجاميع بكيلية من بيت العذري، 
وقد كان هذا النقيب- كما أفاد الباحث عمر الشجاع- من 
أفضل القادة، وأعدلهم، تأثر بالفكر الصويف السائد حينها، 
واستقر يف دار الشجاع بضيافة الشيخ عبدالرحمن محمد 
الشــجاع، وتويف يف ذات املنطقة، وُدفن يف تُربة الشــيخ 

عبدالقادر بن يحيى الطيب.
عب، وجعل  أما النوبة الثالثة فقد كانت تحت قرية الشِّ
فيها الذئب األسود مجاميع حاشدية تحت قيادة العريف 
يحيى بن رسحان املحجاني، وأخوه عبدالله، والرابعة )نوبة 
الجباري(، وجعل عليها الشيخ حميد الرداعي ومجاميع 
عب  حاشدية أيًضا، وكانت هذه النوبة ُمطلة عى قرية الشِّ

وعى النوب الثالث األخرى.
وتفيد الذاكرة الشفهية أنَّ الترصفات اإلذاللية اإلمامية 
يف حق أبناء جبــل صرب لم تتوقف عند ذلك الحد، فقد كان 
املواطنني ُعرضة للنهب واالعتقال، بذرائع واهية، وباألخص 
حال نزولهم إىل مدينة تعز للتســوق؛ ومن هنا بدأ أولئك 
امُلترضرون يُرسلون بنسائهم بداًل عنهم، ُمستفيدون من 
األعراف القبلية التي ال تجيز لعســاكر اإلمامة القبليني 

التعرض للنساء.
صحيح أنَّ َمعارك جبل صرب كانــت- كما أفاد امُلؤرخ 
الوزير- فاصلة وحاسمة، هذا فيما يَخص الجانب اإلمامي، 
إال أنَّها فيما يخص الجانب الصربي، كانت عفوية، وغري 
ُمنظمــة، فرضتها تلك املرحلة، وتصدرهــا بعض الثوار 
املغمورين، بأســلحتهم املتواضعة، والذين لم يكونوا يف 
األصل منضوين تحت قيادة واحدة؛ ولهذا سهل استنزاف 
طاقاتهم، وإهدار ذخريتهم، واخرتاق صفوفهم، وتفريق 

شملهم، خالل مدة يسرية تجاوزت الثالثة األيام.
ومع ذلك لم تتوقف روح الرفض والتمرد عند أبناء جبل 
صرب، وما هي إال ستة أشهر من حدوث تلك االنتفاضة، حتى 
قام أبناء عزلة صنمات بقتل 50 فرًدا من عســاكر الذئب 
األسود األجالف أبريل 1920م، يف حادثة اهتز لها الجبل من 
ذروة رأسه حتى أخمص قدميه، وما تزال تلك الروح الوثابة، 

الرافضة للظلم، وامُلنترصة للكرامة، تُقاوم حتى اللحظة. 

بالل الطيب

َجبل صرب األشم، ليس ُمجرد ُمرتفعات شماء َتتعاىل بهيبة وجالل نحو إزرقاق السماء، أو شعاًبا َخرضاء 

ُمكللة بالغيوم؛ بل َطْود شامخ، وحارس يقظ، وُمقاوم ُمتوثب، وَمجد وارف، وله من اسمه نصيب، 

وَمرارته التي هي أمر من الَصرِب، ال يتجرعها إال ُكل معتٍد أثيم. كان وما يزال أبرز َمعاقل الكرامة، إْن 

لم يكن أكربها وآخرها، وألبنائه تاريخ ُمرشف يف ُمقاومة اإلمامة، َتصدوا يف َمراحل ُمتفرقة لتوغالتها، 

وقاوموها حتى آخر طلقة، وما تزال عزيمتهم الوثابة الرافضة للظلم باقية عى قيد ثورة.

ألبنائه ماض وحاضر ُمشرف في ُمقاومة اإلمامة

الكرامــة َمعاقــل  أكــرب  صــرب..  الكرامــةجبــل  َمعاقــل  أكــرب  صــرب..  جبــل 



اجلمهورية

أعلنــت الرشطة العســكرية يف 
محافظة مــأرب، عــن إصدارها 
تعليمات خاصة ملحالت بيع املهمات 

العسكرية يف املحافظة.
جاء ذلك يف لقاء موسع ضم قيادة 
الرشطة العسكرية بمأرب مع مالكي 
محالت بيع املهمات العسكرية، األحد 
املايض، أكدت فيــه قيادة الرشطة 
اتخاذ اإلجــراءات العقابية الالزمة 

بحق املخالفني للتعليمات الصادرة.
وشــدد قائد الرشطة العسكرية 
بمأرب، العميد ناجــي عيل منيف 
عى رضورة التــزام مالكي املحالت 
بالتعليمات الصــادرة، والتي تتمثل 
يف “عدم بيع املهمات العسكرية إال 
بموجب بطاقة عســكرية أصل أو 
مذكرة رسمية من الوحدة العسكرية 

أو األمنية التابعة لها”.
وأوضــح أن التعليمات تضمنت 

منع بيع )شــعار + بريه الرشطة 
العسكرية( إال بموجب مذكرة رسمية 
من قيــادة الرشطة العســكرية يف 

املحافظة.
كما تضمنت منع بيع أي مهمات 
عســكرية بالكمية، سواء لوحدات 
الجيش أو األمن إال بمذكرة رسمية 
من الرشطة العســكرية بمحافظة 

مأرب، ومنع رشاء أي مهام عسكرية 
من مخصصات وحدات الجيش أو 

األمن.
وعرّب قائد الرشطة العســكرية 
بمأرب عن شكره ملن أظهر التزامه 
من مالكــي املحــالت بالتعليمات 
الصادرة من قبل قيــادة الرشطة 

العسكرية.

وزير الشؤون االجتماعية يؤكد 
ضرورة انتقال المنظمات األممية 

والدولية إلى العاصمة عدن
أكد وزير الشــؤون االجتماعية والعمل محمد 
الزعوري، عى رضورة انتقــال املنظمات األممية 

والدولية إىل العاصمة عدن.
جاء ذلك خالل لقائه، أمس األربعاء، نائب منسق 
الشؤون اإلنســانية لألمم املتحدة يف اليمن دييجو 
زوريال، بحث معه التدخالت اإلنسانية يف اليمن للعام 
2022م والرشاكة يف تنفيذ مصفوفة املســاعدات 
األممية ملساعدة السكان لتجاوز الظروف املعيشية 
واإلنسانية الصعبة التي يواجهونها نتيجة الحرب 
التي تشنها مليشــيا الحوثي، وما تسببت به من 
واقع اقتصادي كارثي عى حياة الناس والتي أهم 

مظاهرها انهيار العملة املحلية مقابل الدوالر.
وأشار إىل أن استمرار املنظمات الدولية يف توريد 
املبالغ املخصصة للمشاريع والربامج واملساعدات 
اإلنسانية عرب صنعاء وممارسة أنشطتها من هناك 
يمثل أحد األسباب الجوهرية لالنهيار االقتصادي يف 

املحافظات التي تديرها الحكومة.

 اطمأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
معني عبد امللك، عى سالمة الطفلني اليمنيني 
كريم وأمري عمرو عبد الكريم، واللذين تم 
إنقاذهما من قبل شاب مرصي وإخراجهم 
من دائرة الخطر يف إحدى املدن األوكرانية، 

جراء القصف واملعارك الدائرة هناك.
وأجرى رئيس الوزراء، االثنني املايض، 
اتصاال هاتفيا مع الشــاب املرصي إسالم 
العشــريي، وعرب له عــن التقدير ملوقفه 
الشــجاع والنبيل وتحديه للخطر من أجل 
انقاذ حياة الطفلــني اليمنيني.. مؤكدا أن 
هذا املوقف الشجاع ليس بغريب عى الشباب 
املرصي أينما تواجدوا.. مقدما له الشكر 
باسم الحكومة والشعب اليمني عى هذا 

املوقف اإلنساني الشجاع.
وتحدث الدكتور معــني عبدامللك، مع 
الطفلني كريم وأمري وأطمان عى صحتهم 

وسالمتهم.
بدوره أكد الشاب العشريي، أن ما قام 
به هو الواجب الذي كان يتحتم عليه فعله، 
خاصة يف مثل هــذه املواقف الصعبة التي 

تدعــو للتكاتف والتضحيــة.. معربا عن 
تقديره لرئيس الوزراء لهذه اللفتة الطيبة 

لتقديم الشكر له.
كما أجرى رئيس الوزراء، اتصاال هاتفيا 
بوالد الطفلني كريم وأمري عمرو عبدالكريم، 
حيث هنأه بســالمتهما وخروجهما من 
مناطق الخطر إىل قرب الحدود البولندية.. 

مؤكدا أن تم توجيه البعثة الدبلوماسية يف 
بولندا برتتيب كل اإلجراءات الستقبالهم.

وعرب والد الطفلــني عن تقديره الكبري 
لدولــة رئيس الوزراء عى هذه املشــاعر 
الطيبــة ومتابعته املســتمرة وما يبديه 
من حرص عى ســالمة جميع اليمنيني 

املتواجدين يف أوكرانيا.  

رئيس الوزراء يطمئن على سالمة الطفلين كريم وأمير
ويقدم الشكر للشاب المصري على إنقاذهما 

مأرب.. الشرطة العسكرية تصدر تعليمات لمالكي 
محالت بيع المهمات العسكرية وتحذر المخالفين

د. أحمد ردمان

حــــــــــــــــــديثحــــــــــــــــــديث

سكـرات األفـول
يميض العقالء إىل أهدافهم بخطى واثقة وخطوات متزنة 
بعيداً عن التشنج كونهم يعلمون أن مسارهم طبيعيا، وأن 

من يريد اعرتاض طريقهم سيبوء بفشل ذريع.
بينما زائغو األهداف يسرون واالرتباك حاديهم والشك 
يمأل قلوبهم لعلمهم أن مســلكهم يتعــارض مع البرش، 
فيتوقعون توقف مســرهم بفعل التعارض مع األسوياء 

والكفيل بإيقاف ذلك املسار املغلوط.
يستمر اإلماميون يف مسرتهم نحو حتفهم وهم يدركون 
مآالت مرشوعهم املتناقض مع طبيعــة اليمنيني بعد أن 
ترّشبوا أهداف ثورتهم السبتمربية، ويعلمون أن خرافات 
الوالية واالصطفاء لم يعد لها مكان يف األرض السبئية إال أنهم 
يغامرون بمن تبقى معهم من ناقيص املسؤولية واإلنسانية، 
ونظرا الستهانتهم بدماء أتباعهم فما زالت التجارب عىل 

أطراف مأرب مستمرة منذ أكثر من عامني.
إن الحرب يف عالم الســاللة لها قوانينها الخاصة التي 
يجهلها املغرر بهم من األتباع املغفلني، ولن يتوقف "ألطهار" 

عن املغامرة بغرهم حتى يتفانوا جميعا.
ولعل املراقب لتحركاتهم التحشيدية والتي تحمل الخداع 
املكشوف بشأن تحميل الرشعية أزمة املشتقات النفطية التي 
يحتجزونها يف الجوف والبيضاء إلنعاش سوقهم السوداء، 
ولتجييش بقايا األغبياء إىل حتفهم يف جبهات مأرب كمحاولة 
أخرة يف مشهد يجسد سكرات األفول لدى سكارى الساللة 

بدماء اليمنيني.
إن تعّدد جرائم الساللة بحق اليمنيني ال تحىص كونها 
شــاملة لكل جوانب الحياة التي يتم اإلجرام يف ميادينها 
املتعددة، فاســتهجانهم بالعقول ال يقل عن استهانتهم 
بالدماء ال يقل عن ســوء منهجيتهم يف التعامل مع أموال 

اليمنيني ال يختلف عن تماديهم عىل الهوية الحمرية.
ويف ظل هذا الركام من الزيف والضالل يبزغ نور الفجر 
من فوهات بنادق أبطال الجيش الوطني وألوية العمالقة 
ومن يســاندهم من رجال القبائل األحرار الذين آلوا عىل 
أنفســهم أن ال يعودوا إىل ديارهم إال بنرص يليق باليمن 

ليتحقق ألبنائه األمن والسالم.

دشــن وكيــل محافظــة 
حرضموت املســاعد لشــؤون 
الوادي والصحــراء عبدالهادي 
التميمي، أمس األربعاء، العمل 
بالنظام اإللكرتوني يف عدد من 
محطات توزيع الوقود لضمان 
وصول مادة الديزل املدعوم للحد 

من عملية التالعب فيها. 
وتعرف الوكيل املســاعد إىل 
رشح حول آلية العمل الخاصة 
بالنظام الذي تم العمل به رسميا 
يف 8 محطات من أصل 15 محطة 
للوكالء يف مديريات سيئون وتريم 
وشبام بوادي حرضموت كمرحلة 

تجريبية ملعرفة مدى نجاحها. 
وأشاد الوكيل التميمي بحرص 
رشكــة النفط عى اســتخدام 
وسائل التكنولوجيا لضبط عملية 
التوزيع والتخفيف من معاناة 
املواطنني يف الحصول عى مادة 

الديزل بسهولة ويرس.  

أقام مرشوع إعــادة دمج األطفال 
املرتبطني بالنزاع املسلح )كفاك( ورشة 
حمل حول املمارسات الفضى يف حماية 

أطفال التحديات. 
 واستعرض مدير املحمودي يف الورشة 
التي شارك فيها عدد من ممثيل املنظمات 
الدوليــة واملحلية العاملــة يف حماية 
األطفال، خدمات املرشوع واألنشــطة 
والخدمات التي يقدمها املرشوع لألطفال 

املستفيدين منه. 
 فيما تناول الدكتور مهيوب املخاليف، 
وعبــري العفيــف، الربامج النفســية 

واالجتماعية املقدمة لألطفال املستهدفني 
واآللية املتبعة يف تقديم األنشطة لهم. 

من جانبه تنــاول الدكتــور عمار 
البخيتي ورقة قانونية تحدث فها حول 
تجنيد األطفال، وعــن القوانني املحلية 

والدولية وآلية األخذ بها وتطبيقها. 
كما قدم عبد العزيز القايض يف ورقته، 
املعاير الدنيا يف حماية األطفال، استعرض 
خاللهــا، معايري االهتمــام باألطفال 

املرتبطني يف النزاع. 
وخرجــت الورشــة بالعديــد من 

التوصيات لتطوير املرشوع. 

بدأت بالعاصمة املؤقتة عدن، أمس 
األربعاء، ورشــة العمل الوطنية حول 
مكافحة التلــوث يف حالة ترسب نفط 
الخزان صافــر، والتي نظمتها الهيئة 
العامة لحماية البيئــة بالتعاون مع 
الهيئة االقليمية للحفاظ عى بيئة البحر 

األحمر وخليج عدن.
وتناقش الورشة عى مدى يومني، 
بمشاركة 45 مشاركاً من محافظتي 
عدن والحديدة، عددا من أوراق العمل 
املتعلقة بمهام الهيئة االقليمية للحفاظ 
عى بيئة البحر األحمر لبرئ ســجاو 
التلوث النفطــي واألرضار عى البيئة 
البحرية واملخاطر الناجمة من التلوث 
البيئي والبحري من خزان صافر ودور 
الهيئة العامة لحماية البيئة يف الحد من 

مخاطر الترسب من الخزان.
ويف االفتتاح أشار وكيل الهيئة العامة 

لحماية البيئة عبدالســالم الجعبي، 
وممثل الهيئة اإلقليمية للحفاظ عى 
بيئة البحر األحمر وخليج عدن الدكتور 
زاهر األغــوان ومدير عــام الطوارئ 
والبيئــة بوزارة امليــاه والبيئة جميل 
القديس، إىل أهميه عقد الورشة املكرسة 
ملناقشة األرضار واملخاطر املحتملة يف 
حال الترسب النفطي من خزان صافر 
وأهمية تكاتف الجهــود بني الجهات 
الحكومية واالقليمية التخاذ اإلجراءات 

االحرتازية ملواجهة الترسب النفطي.
وأكــدوا عى أهميــة تدريب وبناء 
قدرات الكوادر الوطنية لالســتفادة 
منهم يف وضع اإلجراءات املناسبة مع 
الجهات املعنية للحلــول املمكنة من 
التقليل ألرضار التلوث البيئي املحتملة 
جراء مخاطر الترسب النفطي من خزان 

صافر.    

نظمت عدد من املنظمات الحقوقية 
اليمنيــة والدولية، منتصف األســبوع 
الجــاري، يف ســاحة األمــم املتحدة 
ملجلس حقوق اإلنســان بمدينة جنيف 
الســويرسية، معرضا للصور للتعريف 
بالجرائــم واالنتهاكات التــي ترتكبها 
مليشيا الحوثي اإلرهابية بحق املدنيني 

يف اليمن. 
املعرض الذي يأتي عى هامش الدورة 
49 ملجلس حقوق اإلنســان املنعقدة يف 
جنيف، يستمر ثالثة أيام، ويحوي أكثر من 
مائة صورة، ترشح نماذج من انتهاكات 
الحوثي بحــق النازحــني ومعاناتهم، 

وضحايا األلغــام، باإلضافة إىل ضحايا 
القصف العشــوائي لألحياء السكنية، 
وتجنيد األطفال، واالعتداء عى النساء، 

واإلعدامات التي تتم خارج القانون.
وقالت منسقة املعرض الدكتورة وسام 
باسندوة: "إن املعرض يهدف إىل كشف 
جرائم مليشيا الحوثي وانتهاكاتها بحق 
األبرياء املدنيني والدمار الذي تتعرض له 
اليمن عامة جراء انقالبها عى الحكومة 
الرشعية يف سبتمرب 2014م" .. موضحة 
أن املعرض يأتي بعد عدة أيام فقط من 
اتخاذ مجلس األمن القرار رقم 2624 الذي 

صنف الحوثي مليشيا إرهابية.  

حصدت إذاعــة صنعاء عــى املرتبة 
الخامســة بني إذاعات الــدول العربية يف 
التبادالت اإلذاعيــة اإلخبارية والربامجية 

للعام 2021.
جاء ذلك يف ختام اجتماعات املركز العربي 
للتبادل يف اتحاد إذاعات الدول العربية املنعقد 
عى مدى خمسة أيام يف الجزائر العاصمة، 

بمشاركة مدراء الوحدات يف االتحاد والهيئات 
اإلذاعية والتلفزيونية العربية.

وقد خرج االجتماع بتوصيات يف مجال 
التبادالت اإلخباريــة والربامجية واإلعالم 
الجديد والشبكة السحابية الكلود واملينوس 
بالس بهــدف تطوير آليــة العمل خالل 

األعوام.

تدشين العمل بنظام الكتروني في محطات الوقود بوادي حضرموت  

معرض صور في جنيف يوثق جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين 

تخرج 92 طالبا من المعهد العالي 
للعلوم الصحية في مأرب 

احتفل املعهــد العايل للعلوم الصحية 
بمحافظة مأرب، أمس األربعاء، بتخرج 
دفعة جديدة تضم 92 خريجا وخريجة 
من طالبه يف أقسام الصيدلة واملختربات 

ومساعد طبيب.
وأشــاد وكيل محافظة مأرب عبدالله 
الباكري، بدور املعهد العايل للعلوم الصحية 
يف رفد القطاع الصحــي بمحافظة مأرب 
بالكــوادر الطبيــة املؤهلــة يف مختلف 
التخصصات الطبية.. مؤكدا دعم السلطة 
املحلية للمعهد وتطوير العملية التعليمية 
فيه لإلسهام يف االرتقاء بمخرجاته وتعزيز 

مسريته العلمية واألكاديمية وتحقيق أهداف 
التنمية البرشية للقطاع الصحي يف مأرب.

من جانبه، أكــد مدير مكتب الصحة 
الدكتــور عبدالعزيز الشــدادي، ومدير 
املعهد العــايل الدكتور محمــد مفتاح، 
استمرار املعهد العايل يف القيام بدوره يف 
عملية التدريب والتأهيل املستمر للكوادر 
الصحيــة وتخريج الدفــع املتخصصة 
واملؤهلة يف مختلف التخصصات الطبية، 
بما يلبي احتياجات املستشفيات واملراكز 
واملنشــآت الصحية يف مأرب بالكوادر 

الطبية املساعدة.   

 في التبادالت 
َ
إذاعة صنعاء الشرعية الخامسة عربيا

البرامجية واالخبارية للعام 2021 

ورشة عمل حول مكافحة التلوث البيئي 
لمواجهة التسرب النفطي من خزان صافر 

مأرب.. ورشة عمل حول الممارسات الفضلى في حماية أطفال التحديات 
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إتالف كميات كبيرة من مادة
الحشيش المخدر بالمهرة 

أتلفت األجهزة األمنية بمحافظة املهرة، األحد املايض، كميات كبرية من مادة 
الحشيش املخدر، التي تم ضبطها من قبل رجال مكافحة املخدرات، عرض البحر 

كانت محملة عى متن قارب صيد.
وجرت عملية إتالف وإحراق الكميات املضبوطة من املخدرات، بحضور وكيل 
النيابة الجزائية املتخصصة بحرضموت أحمد الشدادي ووكيل نيابة الغيضة 
هاني بلحاف، ونائب مدير إدارة مكافحة املخدرات العقيد محمد األحمدي ونائب 
مدير األمن والرشطة مدير البحث الجنائي بمحافظة املهرة العقيد أحمد رعفيت.

افتتح أمني عام املجلس املحيل بمحافظة شبوة 
عبدربه هشــلة، مطلع األسبوع الجاري، ومعه 
وكالء املحافظة أحمد الدغاري وسالم األحمدي 
وسالم النيس وعيل الكندي معرض شبوة للكتاب 
لعام 2022م الذي ينظمــه فرع الهيئة العامة 
للكتاب عىل مــدى عــرشة أيام بمشاركة ١٥ 

دار نشــر.
وأوضح مديــر فرع الهيئــة العامة للكتاب 

خالد فرج، أن املعرض الذي سيعمل عىل فرتتني 
صباحية ومسائية يحتوي عىل ١٠٠ ألف كتاب 
موزعة عىل ٢٥ ألف عنوان تضم كتبا علمية ودينية 
وثقافية وأدبية وقصصا وروايات لألطفال، كما 
يضم جناحا خاصا بمتحف حبان وجناحا توعويا 
عن املخدرات وأرضارهــا وجناحا خاصا بفرع 
الهيئة العامة للكتــاب باملحافظة يضم مؤلفات 
شبوانية وجناحا آخر خاصا بمؤسسة خطوات 

للتنمية املدنية يضم مؤلفات إرشادية عن بعض 
املنتجات الزراعية وتربية الثروة.  

ويف ســياق متصل، نظم فرع الهيئة العامة 
للكتاب بمحافظة شبوة، االثنني املايض، برنامج 
بعنوان )كيف تقرأ(، وذلك عىل هامش فعاليات 
معرض الكتاب يف شبوة للعام الجاري 2022م، 
الذي يقيمه فــرع الهيئة خالل الفرتة من الـ 5 

حتى 14 من مارس الحايل.

وتضمن الربنامج العلمي الذي قدمه الدكتور 
عبدالله الرشيمي، العديد مــن املحاور أبرزها 
أهداف ومشــكالت القراءة والقراءة الرسيعة 

وتقنيات القراءة.
حرض الفعالية نائب رئيس جامعة شــبوة 
لشــؤون الطالب الدكتور خالد رسيع، ووكيل 
املحافظة أحمد الدغاري ومدير مكتب الثقافة 

محمد األحمدي.   
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