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أدى الــوزراء الجــدد ومحافظا 
وســقطرى، اليمني  حرضمــوت 
الدســتورية أمام فخامــة الرئيس 
الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس 
مجلس القيادة الرئــايس يف أعقاب 

التعديل الوزاري األخري. 
حيث أدى اليمني الدستورية، كل من 
الفريق الركن محسن الداعري وزيراً 
للدفاع، والدكتور ســعيد الشمايس 
وزيراً للنفط واملعادن، واملهندس مانع 
بن يمني وزيراً للكهرباء والطاقة.. كما 
أدى اليمني بشكل منفصل املهندس 
سالم محمد الحريزي وزيرا لألشغال 
العامــة والطرق، ومعــه عادل عيل 
السنيني، املعني ســفريا فوق العادة 

ومفوضا لــدى اليابان، ومبخوت بن 
مبارك بن مايض محافظا لحرضموت، 
ورأفت عــيل إبراهيم الثقيل محافظا 

ملحافظة أرخبيل سقطرى. 
وعقب أدائهم اليمني الدستورية، 
تحدث فخامة الرئيس للوزراء الجدد 
بكلمات توجيهيــة، أكد فيها أهمية 
العمل الجاد والنزيه واملخلص يف هذه 
املرحلة االستثنائية الصعبة من تاريخ 

الشعب اليمني. 
وحث رئيــس مجلــس القيادة 
الرئايس، الوزراء الجدد وبقية املعينني، 
عىل العمل بــروح الفريــق الواحد 

الكفاءات  حكومة  ضمن 
السياسية. 

واصل مجلس القيادة الرئايس، يف اجتماع 
له، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد 
محمد العليمي رئيس املجلس، مناقشــة 
أولويات اإلصالحات اإلدارية واملؤسسية 

والخدمية يف البالد. 
ويف االجتمــاع الــذي عقــد بحضور 
أعضاء املجلس، عيدروس الزبيدي، وعبد 
الرحمن املحرمــي، ود. عبدالله العليمي، 
وعثمان مجيل، وعرب االتصال املرئي فرج 
البحسني، بينما غاب بعذر سلطان العرادة، 
وطارق صالح، تركز النقاش حول مسار 
اإلصالحات يف عدد من القطاعات الخدمية 

واالقتصادية. 
النقاشات شملت اإلصالحات يف قطاع 
االتصاالت، وأوضاع الســلطة القضائية 
والسبل الكفيلة بتعزيز استقاللية القضاء 
واملؤسسات العدلية، وأجهزة إنفاذ القانون. 
واســتمع املجلس من وزير الخارجية 
الدكتور أحمد بن مبارك، إىل مســتجدات 
االتصاالت األممية والدولية بشأن الهدنة 
وإلزام املليشيا الحوثية بتنفيذ تعهداتها 
ذات الصلة، بما يف ذلك فتح الطرق الرئيسية 
يف محافظة تعز، ودفع رواتب املوظفني من 

عائدات موانئ الحديدة. 
كما اطلع املجلس عــىل تقارير حول 
األوضــاع يف محافظة شــبوة وعدد من 

املحافظات. 
ووجه املجلــس الجهــات املعنية يف 
الحكومة والســلطات املحليــة باتخاذ 
اإلجــراءات الالزمــة يف الجوانب األمنية 

والخدمية. 
ويف السياق، اســتمع مجلس القيادة 

الرئايس، إىل إحاطة جديدة من رئيس اللجنة 
األمنية والعسكرية اللواء الركن هيثم قاسم 
طاهر، حول مستجدات سري عمل اللجنة، 
ومتطلبات دعمها للوفاء بمهامها يف إعداد 
واعتماد التصورات والسياسات املناسبة 
لتحقيق األمن واالستقرار، وضمان تكامل 

القوات املسلحة واألمن. 
وكان املجلس استمع إىل مراجعة موجزة 
لقراراته وأوامره الســابقة، واإلجراءات 
واملعالجات املتخذة بالتنسيق مع الجهات 
ذات العالقة، كما اتخذ عددا من اإلجراءات 

إزاء القضايا املشمولة بجدول أعماله. 

ناقش مجلس القيادة الرئايس، 
يف اجتماع له برئاســة فخامة 
الرئيس الدكتور رشــاد محمد 
العليمي رئيس املجلس، مقرتحا 
لتشــكيل لجنة عليا لإليرادات 
الســيادية واملحليــة، وأخرى 

ملشاريع التنمية واإلعمار. 
وتعنى اللجنتان باعتماد الرؤية 
اإليرادية للدولــة وتمكينها من 
إدارة جميع مواردها، واإلرشاف 
واملتابعة عىل اســتيعاب الدعم 
واملساعدات املخصصة ملشاريع 

التنمية واإلعمار يف البالد. 
ويعكــس تشــكيل اللجنتني 
اإلرشافيــة والفنيــة، توجهات 
املجلــس إلجــراء مزيــد من 

اإلصالحــات اإلداريــة واملالية، 
والوفــاء بالتزاماتــه املحليــة 
والدوليــة، بمــا يف ذلك ترسيع 
حزمــة  وتنفيــذ  اســتيعاب 
املرشوعات املمولة من األشقاء 
يف اململكة العربية الســعودية، 
بما يعود بالنفع عىل املواطنني، 
وتحسني الخدمات وسبل العيش 
يف محافظة عــدن واملحافظات 

األخرى. 
كما ناقــش املجلــس يف بند 
منفصل، اإلصالحــات اإلدارية 
والخدمية يف عدد من املحافظات 
واتخــذ بشــأنها اإلجــراءات 
والقرارات املناســبة، يف سياق 
جهوده الحثيثة لتطبيع األوضاع، 

وتحسني الخدمات، وتعزيز دور 
أجهزة الدولــة يف إنفاذ القانون، 
وخدمة املواطنني والتخفيف من 
معاناتهم التي تسببت بها حرب 

املليشيا الحوثية. 
يف سياق آخر، ناقش املجلس 
املقرتحات والرتتيبــات الالزمة 
لالحتفــاء بثورتي الســادس 
والعرشين من سبتمرب، والرابع 
عرش مــن أكتوبــر املجيدتني، 
والتخليــد األمثــل ملبادئهمــا 
وأهدافهما العظيمــة يف ذكرى 

األجيال املتعاقبة. 
ووافق املجلس يف هذا الجانب 
عىل عدد مــن اإلجراءات الالزمة 

إلحياء هذه املناسبات 

جددت وزارة الخارجية األمريكية 
التزام بالدها بدعم مســار السالم 
يف اليمــن، مشــيدة يف الوقت ذاته 
باإلصالحات التي يقودها املجلس 
الرئايس والحكومة لتحسني األوضاع 

املختلفة يف البالد. 
وأشاد وزير الخارجية األمريكي 
انتوني بلينكن، يف اتصال هاتفي 
أجراه مع فخامة الرئيس الدكتور 
رشــاد محمد العليمــي رئيس 
مجلس القيادة الرئايس، بتعاطي 
مجلس القيادة مع كافة عنارص 
الهدنة املستمرة منذ أربعة أشهر، 
وأهميــة ذلك يف تحقيــق اآلثار 
اإليجابية امللموسة عىل الصعيد 

اإلنساني. 
وأكــد بلينكن التــزام الواليات 
املتحــدة األمريكية بدعــم جهود 
املبعوثني األممي واألمريكي من أجل 
تحقيق السالم واالستقرار يف اليمن. 
كما أكد حرص بــالده عىل دعم 
اإلصالحات التــي يقودها مجلس 
القيادة الرئايس والحكومة، والعمل 
عىل مضاعفة الجهود املنسقة مع 

املجتمع الدويل لتخفيــف معاناة 
الشعب اليمني. 

وبحث اللقاء الهاتفي، املستجدات 
املحلية، والجهود اإلقليمية والدولية 
الرامية لتحقيق السالم واالستقرار 

يف اليمن. 
وخالل املحادثة أعــرب رئيس 
مجلس القيادة الرئايس باســمه 
وأعضاء املجلــس، والحكومة عن 
تقديره للموقــف األمريكي الثابت 
إىل جانب الشعب اليمني، وقيادته 
السياسية، وعىل صعيد دعم جهود 
السالم والتخفيف من وطأة األزمة 

اإلنسانية األسوأ يف العالم. 
وأكــد فخامة الرئيــس، التزام 
مجلــس القيادة الرئــايس بنهج 
السالم العادل والشامل القائم عىل 
املرجعيــات الوطنيــة واإلقليمية 
والدولية، وخصوصا قرار مجلس 

األمن 2216. 
ونوه بالجهود التي بذلها األشقاء 
يف تحالف دعم الرشعيــة بقيادة 
اململكــة العربية الســعودية من 
أجل الوصــول إىل الهدنة يف اليمن، 

وتشارك ضبط النفس مع مجلس 
القيادة والحكومة إزاء االنتهاكات، 
والخروقات الواســعة من جانب 
املليشيا الحوثية املدعومة من النظام 

اإليراني. 
وذكــر رئيس مجلــس القيادة 
الرئايس بتجارب التهدئة مع املليشيا 
الحوثية املخيبة لآلمال، وصوال إىل 
الهدنة القائمــة التي تنصلت فيها 
املليشيا عن كافة التزاماتها، بما يف 
ذلك إبقاء الحصار عىل مدينة تعز 
واملحافظات األخــرى وعدم دفع 
رواتب املوظفني يف مناطق سيطرتها، 
والتلكؤ يف تنفيذ التفاهمات املتعلقة 
بملفي األرسى واملحتجزين، وناقلة 

النفط صافر. 
وجــدد رئيس مجلــس القيادة 
الرئايس، حرص املجلس والحكومة 
بدفع كافة رواتب موظفي الخدمة 
العامة يف مختلف أنحاء البالد، عىل 
أن تفي املليشيا الحوثية بتعهداتها 
بموجب اتفاق ســتوكهولم امللزم 
بتوريد كافة عائدات موانئ الحديدة 

وتخصيصها لهذا الغرض.

ات إلحياء ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر وافق على عدد من اإلجراء

»الرئايس« يناقش مقرتح تشكيل جلنة عليا لإليرادات وأخرى للتنمية واإلعامر

خالل مباحثات مـــع الرئيس »العليمي«

اخلارجية األمريكية تؤكد التزام بالدها بدعم مسار السالم باليمن 

جملس القيادة يواصل مناقشة أولويات اإلصالحات اإلدارية واملؤسسية واخلدمية

في كلمة توجيهية لهم عقب تأديتهم اليمين الدستورية 

الرئيس حيث املشمولني بالتعيينات األخرية عىل العمل بروح الفريق الواحد

القيادة  دعا عضو مجلــس 
الرئايس فرج البحســني، كافة 
املكونات الوطنيــة يف محافظة 
حرضمــوت إىل توحيــد الصف 
وااللتفاف حول القيادة الجديدة 
للمحافظة، ودعــم إصالحاتها 

املنشودة يف كافة املجاالت. 
جاء ذلك يف ترصيح صحفي لدى 

عودته إىل مدينة املكال، بعد زيارة 
عمل إىل اململكة العربية السعودية، 
أجــرى خاللها لقــاءات ثنائية، 
شملت عددا من السفراء األجانب، 
إضافة إىل مبعوث الواليات املتحدة 

تيموثي ليندركينج. 
وقال عضو مجلــس القيادة 
الرئايس: "إن محادثاته تطرقت إىل 

مستجدات الساحة الوطنية، ويف 
مقدمتها تمديد الهدنة األممية، 
والضمانــات والضغوط الدولية 
املطلوبة إللزام املليشيا الحوثية 
الوفــاء بتعهداتهــا، والتعاطي 
اإليجابــي مع الجهــود الرامية 
لتحقيق تطلعات الشــعب نحو 

سالم دائم وشامل يف البالد".

حكومــة  رحبــت 
الجمهورية اليمنية بإعالن 
املبعوث األممــي تمديد 
الهدنة لشهرين إضافيني 
وفق البنود السابقة حتى 
الثاني من أكتوبر 2022، 
التشاور  بعد  والذي جاء 
مع الحكومة وموافقتها. 

وقالت الحكومة يف بيان 
لها، صدر عقــب إعالن 
املبعوث األممي إىل اليمن 
هانس غروندبرغ، تمديد 
الهدنة لشهرين إضافيني: 
إن الهدف الرئييس للهدنة 

الدم  نزيــف  إيقاف  هو 
اليمني بسبب الحرب التي 
أشعلتها مليشيات الحوثي 

االنقالبية. 
وأضاف البيان أن الهدنة 
تهدف أيضا إىل جانب وقف 
نزيف الدم اليمني، تسهيل 
حريــة حركــة املدنيني 
وحركة السلع والخدمات 
اإلنســانية والتجارية يف 
كل أرجاء اليمن، وهو ما 
تحقق فيما يتصل بتسهيل 
السفر عرب مطار صنعاء 

ل  خــو د و

الدفــاع  كرمــت وزارة 
عدن،  املؤقتــه  بالعاصمة 
مستشار القائد األعىل للقوات 
املسلحة الفريق الركن محمد 
عيل املقديش وزيــر الدفاع 

السابق. 
التكريم،  حفــل  وخالل 
هنأ مستشــار القائد االعىل 
للقــوات املســلحة الفريق 
الركن محمد عيل املقديش، 
كلمة عــرب فيها عن تهانيه 

لوزير الدفاع الفريق الركن 
الداعري، بمناسبة  محسن 
نيله ثقة مجلــس القيادة 
الرئــايس وتعيينــه وزيراً 
للدفاع يف مرحلــة تعد من 
اصعب املراحل التي يمر بها 
الوطن ..متمنياً له التوفيق 
والنجاح يف تسيري امور وزارة 
الدفاع ومللمة ووحدة الصف 
الوطنــي لكافــة الوحدات 
العســكرية ملواجهة العدو 

املشرتك واستعادة الدولة من 
املليشيات االنقالبية الحوثية. 
ودعا مستشار القائد االعىل 
للقوات املســلحة، القيادات 
العسكرية اىل الوقوف خلف 
قيادة وزارة الدفاع ويف توحيد 
القوات املسلحة.. مؤكداً ان 
العدو هو الحوثي الذي انقلب 
عىل الدولة والهدف هو تحرير 

الوطن. 
من جانبه هنأ 

أكد وزير الدفاع الفريق الركن محسن 
الداعري، يف أول ترصيح صحفي له منذ 
تعيينه أواخر األســبوع املنرصم، أنه ال 
تنــازل عن حلم الشــعب بالخالص من 
املليشــيا الحوثية االرهابية، مشريا إىل 
الشعب األبي الصامد املقاوم يشكل القوة 
الداعمة واإلسناد الحاسم لقواته املسلحة 

عىل كل املستويات. 
وقال الوزيــر: إن وزارة الدفاع قوية 
بالشــعب الذي تمثله، صلبة برجاالتها 
وأبطالهــا األشــاوس، متينــة بحجم 
التضحيات والدماء التي قدمها منتسبوها 

منذ أول طلقة يف فجر الثورة. 
التأكيد عىل  الوزير  وجدد 

اطلــع وزيــر الدفــاع الفريق 
الركن محســن الداعري، عىل سري 
العمل ومستوى الخدمات املقدمة 
ألبطال القوات املســلحة يف دائرة 
اإلمداد والتموين والقاعدة اإلدارية 
العسكرية يف العاصمة املؤقتة عدن. 

واســتمع الوزير الداعري خالل 
زيارته اىل معمــل الخياطة التابع 
لدائــرة االمــداد والتموين ومعه 
قائد املنطقة العســكرية الرابعة 
اللواء الركن فضل حســن، وعدد 
من القيادات العسكرية، من مدير 

دائرة االمداد والتموين العميد الركن 
عبدالله الســقلدي، إىل رشح حول 
الطاقــة االنتاجيــة للمعمل الذي 
يستوعب كوادر شبابية ونسائية من 
أقارب الشهداء ويقدم خدماته لكل 

منتسبي القوات املسلحة 

رحبــت عــدد من الــدول، 
بتمديد الهدنة يف اليمن لشهرين 
إضافيني وفق البنود الســابقة 
حتى الثاني من أكتوبر 2022، 
والذي جاء بعد التشــاور مع 

الحكومة وموافقتها. 
جامعة الدول العربية سارعت 
إىل الرتحيب باإلعالن الصادر عن 

األمم املتحدة بتجديد الهدنة يف 
اليمن لشهرين إضافيني بنفس 
رشوط الهدنة السابقة وحتى 

الثاني من أكتوبر القادم. 
وقالت الجامعــة العربية يف 
بيان: "إن الهدنــة تتيح العمل 
عىل تخفيف األوضاع اإلنسانية 

الصعبة التي يعاني 

»البحسني« يدعو مكونات حرضموت إىل توحيد الصف ودعم القيادة اجلديدة للمحافظة

احلكومة: هدف اهلدنة إيقاف نزيف الدم اليمني 
وعىل املليشيا تنفيذ كامل بنودها

وزير الدفاع: قواتنا قوية بالشعب الذي متثله وال تنازل عن حلم اخلالص من املليشيا 

وزارة الدفاع تكرم مستشار القائد األعىل للقوات املسلحة الفريق »املقديش« 

ترحيب إقليمي ودويل واسع بتجديد اهلدنة

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

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا وثقافيًا.

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

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

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

أهداف الثورة اليمنية

الدكتور/ رشـــاد حمـمـد العلـيمـي
رئيس جملـس الـقـيـادة الرئاسـي

من أقوال فخامة الرئيس

1

2
3
4
5
6

العاصمــة  مــن  العمــل  بعهــد  أوفينــا   
المؤقتــة عدن، والشــروع التدريجي في 
إعــادة بنــاء المؤسســات، واســتقرارها 

على امتداد التراب الوطني.

...صـ  2

ــعبنا   ــات ش ــر لتضحي ــالماً ينت ــنحقق س س

العدالة آتية حتما 
يمعن اإلرهاب اإليراني من خالل أدواته وأذرعته مليشــيا 
الحوثي اإلرهابية  وتنظيمــي القاعدة وداعش اإلرهابيني،  يف 
ارتكاب أبشــع وأعنف الجرائم واالنتهاكات الجسيمة بحق 
الوطن والشعب، مخلفا آثارا كارثية مهولة بحق اإلنسان وسبل 
املعيشة واالقتصاد والخدمات والبنى التحتية واملوارد الطبيعية 
واألمن واالستقرار ومقومات الدولة وما إىل ذلك مما نلمسه اليوم 
ونعايشه ونعانيه ونتجرع غصصه وآالمه املتالحقة ، وقد بلغ 
األمر  به مبلغ ارتكاب آالف جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية 
والجرائم الخطرة بحق أمن واستقرار البالد واملنطقة والعالم. 

ويف حالتي الحرب والهدن وطوال ثمان سنوات متعاقبة، لم 
تكف هذه األذرع اإلرهابية اإليرانية عن اقرتاف هذه الجرائم 
املنظمة وبشــكل متصاعد وخطر  بقصد  إغراق الشعب يف 
أزمات إنسانية ال حدود لها، آملة أن تتمكن من احتالل األرض 
واستعباد الشعب لصالح املرشوع اإليراني ، متوهمة أنها ويف 
محصلة األمر ستفلت من  العقاب وتنجو من غضبة الشعب و 

من قبضة العدالة.
إن ما دفعه اليمنيون جميعهــم كناتج تراكمي ترتب عىل 
هذه الجرائم اإلرهابية املهولة ثمنا باهظا عايل الكلفة، بل يعد 
األشــد كارثية يف تاريخ اليمن الحديث، فثمن ذلك قدموه من 
أرواحهم ومواردهم القومية  ومقدرات دولتهم وعىل حســاب 
أمنهم واستقرارهم ورفاههم ومستقبل أبنائهم ونماء وازدهار 
وطنهم، وبطبيعة الحال وألن ذاكرة اليمنيني لن تكون مثقوبة 
حيال كل هذا الجرم املقصود واإلرهاب املدمر، وباعتبار األمر 
حقا ال تســامح فيها وإن تقادم الزمن وتطاول الوقت ، فإن 
إنفاذ يد العدالة وبشكل صارم مع كافة املتورطني بممارسة هذه 
الجرائم الشنيعة، ويف مقدمتهم قيادات النظام اإليراني الغاشم 
سيكون أمرا حتميا ومحققا غري خاضع للمساومة والرتاخي، 
وهو ما سيتحقق إن عاجال أو آجال عرب قضاء دويل ووطني، 
سيطال بعدالته النافذة  النظام اإليراني اإلرهابي وكل من قيادات 
وعنارص أذرعته الخبيثة، التي لن يكون أمامها سوى الخضوع 
الكامل ملقررات العدالة، ودفع التعويض العادل والشامل عن 
الكلف الباهضة التي خلفتها هذه الجرائم  الشنيعة واملمارسات 

العدوانية بحق الوطن والشعب.
ضمن هذا املسار ويف سبيل الوصول إىل تحقيق العدالة يف 
الجرائم املرتكبة من قبل هذا اإلرهاب، يضطلع أبطال القوات 
املسلحة البواسل ورجال املقاومة األشاوس بمهام وأدوار بطولية 
استثنائية يف ميدان الفعل العسكري، ستقود بال ريب إىل إلحاق 
الهزيمة الساحقة باإلرهاب اإليراني، وإنفاذ العدالة الناجزة بحق 

قياداته وعنارصه وأذرعته املتورطة بكل ذلك.

...صـ  2
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قــرارات رئاسـيـة 
صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئايس رقم 
)٢٠( لسنة ٢٠٢٢م قضت املادة األوىل منه بتعيني 
الفريق الركن محمد عيل أحمد املقديش مستشاراً 
لرئيس مجلس القيادة الرئايس لشؤون الدفاع 

واألمن. 
وقضت املادة الثانية من القرار العمل به من 

تاريخ صدوره ونرشه يف الجريدة الرسمية. 
كما صدر قرار جمهوري بتعديل وزاري شمل 

وزارات الدفاع والنفط والكهرباء واألشغال. 
وصدر القرار الجمهوري رقم )١٧( لســنة 
٢٠٢٢م قضت املــادة األوىل منه بتعيني اإلخوة 
التالية أسماؤهم باملناصب املبينة قرين اسم كل 

منهم. 
١ـ  اللواء الركن محسن محمد حسني الداعري 

وزيراً للدفاع، ويرقى إىل رتبه فريق. 
٢ ـ الدكتور سعيد سليمان بركات الشمايس 

وزيراً للنفط واملعادن. 
٣ ـ املهندس مانع صالح يسلم بن يمني وزيراً 

للكهرباء والطاقة. 
٤ـ  املهندس ســالم محمد العبودي الحريزي 

وزيراً لألشغال العامة والطرق. 
وقضت املادة الثانية واألخرية من هذا القرار 
العمل به مــن تاريخ صدوره ونرشه يف الجريدة 

الرسمية.    
وصدر القرار الجمهوري رقم )١٨( لســنة 
٢٠٢٢م قضت املــادة األوىل منــه بتعيني األخ 
"مبخوت بن مبارك مرعي يســلم بن مايض" 

محافظ ملحافظة حرضموت. 
وصدر يوم األحد، القرار الجمهوري رقم )١٩( 
لسنة ٢٠٢٢م قضت املادة األوىل منه بتعيني األخ 
رأفت عــيل إبراهيم الثقــيل محافظا ملحافظة 

أرخبيل سقطرى. 
 وقضت املادة الثانية واألخرية من تلك القرارات 
العمل بها من تاريخ صدورها ونرشها يف الجريدة 

الرسمية.

... ويطلع عىل سري العمل يف دائرة اإلمداد والقاعدة اإلدارية

...صـ  2
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للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

تتمات 22

»الرئاسي» يناقش
الوطنية التي مثلت تحوال فارقا يف مسرية النضال الوطني ضد الحكم 
اإلمامي يف الشمال، واالستعمار األجنبي يف الجنوب، ووضعت البالد عىل 
طريق النهوض، وقدرته عىل اســتعادة زخم واحدية الثورة يف مواجهة 

مرشوع اإلمامة الجديدة املدعومة من النظام اإليراني. 
وكان املجلس استمع إىل مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، 
واإلجراءات واملعالجات املتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، كما 

اتخذ عددا من القرارات األخرى إزاء القضايا املشمولة بجدول أعماله.

الرئيس يحث
كما شدد، يف كلمته التوجيهية ملحافظي حرضموت وسقطرى، عىل 
أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتفعيل أجهزة الدولة، وإقامة العدل، 
وإنفاذ القانون، والعمل مع كافة املكونات الستثمار املقومات الفريدة 

للمحافظتني املتميزتني تاريخاً، وموقعاً، وفرصاً تنموية واعدة.

ترحيب إقليمي
منها اليمنيون يف جميع أنحاء البالد كما تفتح املجال أمام البدء يف عملية 

سياسية جادة إلنهاء األزمة". 
وأضاف البيان أن "الشعب اليمني عانى لسنوات من الحرب ومن أزمة 
إنسانية شديدة الوطأة وأن تجديد الهدنة يمثل خرباً ساراً ملاليني اليمنيني".. 
مشرياً إىل أهمية االلتزام ببنود الهدنة يف املرحلة املقبلة ورضورة تعزيز 

عمل املبعوث األممي يف التوصل إىل اتفاق هدنة موسع ومستدام. 
وأكد أن اســتمرار الهدنة يمنح زخماً مطلوباً للعملية السياســية 
والستمرار املفاوضات كطريق وحيد ملعالجة األزمة اليمنية عىل نحو شامل 

توطئة إلحالل السالم يف هذا البلد الذي عانى أهله الكثري. 
كما رحب االتحاد األوروبي بقرار تمديد الهدنة يف اليمن لشــهرين 

إضافيني. 
وأوضح املتحدث باسم خدمة العمل الخارجي األوروبي بيرت ستانو يف 
بيان، أن للهدنة فوائد ملموسة للشعب اليمني.. مربزاً أهمية فتح املعابر 

يف تعز واملحافظات بوصفها تمثل أولوية يف هذا الصدد. 
وأشار االتحاد إىل أنه سيواصل العمل مع جميع األطراف يف اليمن، بدعم 
كامل من املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن، للتوصل إىل 

تسوية سياسية لألزمة يف اليمن. 
ورحب الربملان العربي، بتمديد الهدنة لشهرين إضافيني وفق البنود 
الســابقة حتى الثاني من أكتوبر املقبل والذي جاء بعد التشــاور مع 

الحكومة اليمنية وموافقتها. 
وأشار الربملان يف بيان له، إىل أن القرار يتضمن التزاماً من كافة األطراف 
بتكثيف املفاوضات للتوصل إىل اتفاق هدنة موسع يف أرسع وقت.. داعياً 
إىل البناء عىل هذه الخطوة اإليجابية وصوالً إىل تحقيق تقدم يف العملية 
السياسية والذي من شأنه أن يفيض إىل إنهاء األزمة يف اليمن ويرفع املعاناة 

عن الشعب اليمني. 
كما رحبت اململكة العربية السعودية، بتمديد الهدنة لشهرين إضافيني 

يف اليمن.. مؤكدة عىل أهمية فتح املعابر اإلنسانية يف تعز. 
واوضحت وزارة الخارجية يف بيان نرشته وكالة األنباء الســعودية 
)واس(، بأن الهدنة تهدف يف املقام األول إىل التوصل لوقف إطالق نار دائم 
وشامل يف اليمن وبدء العملية السياسية بني الحكومة اليمنية ومليشيا 

الحوثي االنقالبية. 
كما رّحبت وزارة الخارجية وشؤون املغرتبني األردنية باالتفاق عىل 

تمديد الهدنة يف الجمهورية اليمنية، وتجديد االلتزام بها. 
وأّكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفري هيثم أبو الفول، دعم األردن 
لجهود إنهاء األزمة اليمنية ِعرب حٍل سيايٍس يستند إىل املرجعيات املعتمدة 
املتمثلة باملبادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني 
اليمني الشامل، وقرار مجلس األمن رقم )2216(، وبما ُيفيض إىل إنهاء األزمة 
يف اليمن، وتحقيق األمن واالستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره 
وسالمة أراضيه، ويرفع املعاناة عن شعبه وُيلبي تطلعاته يف األمن والسالم. 
من جانبها رحبت الواليات املتحدة بتمديد الهدنة يف اليمن لشهرين 
إضافيني وفق ما أعلن مبعوث األمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن هانس 

غروندنربغ يف وقت سابق من اليوم الثالثاء. 
وقال منسق مجلس األمن القومي األمريكي لالتصاالت االسرتاتيجية 
جون كريبي يف إيجاز صحفي بالبيت األبيض: "إن الرئيس األمريكي جو 

بايدن يرحب بإعالن اليوم عن تمديد الهدنة يف الرصاع اليمني". 
فيما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين 
بإعالن تمديد فرتة الهدنة يف الجمهورية اليمنية لشهرين إضافيني، وفًقا 

لبنود االتفاق األسايس الذي دخل حيز التنفيذ منذ أربعة شهور. 
وأكدت وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين للجهود الدولية الرامية إىل 
إنهاء الحرب وصوالً إىل حل سيايس شامل ومستدام لألزمة اليمنية، وفًقا 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
وقرار مجلس األمن رقم 2216، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني يف األمن 

واالستقرار والسالم والتنمية واالزدهار.

الحكومة هدف الهدنة
املشتقات النفطية عرب موانئ الحديدة، إال أن الحصار ال يزال مفروضا 
عىل مدينة تعز وال يزال ٤ ماليني نسمة من ابنائها يعانون ويل العقاب 

الوحيش الذي تفرضه املليشيات الحوثية يف انتظار تحقيق وعود الهدنة 
رغم مرور أربعة أشهر منذ رسيانها. 

وشددت الحكومة اليمنية عىل رضورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة 
وإيقاف كل الخروقات الحوثية وإنجــاز ما لم يتم إنجازه خالل الفرتة 
املاضية والرشوع الفوري يف فك الحصار الهمجي عن مدينة تعز وأهلها من 
خالل الفتح الفوري للطرق الرئيسية يف تعز وبقية املحافظات، وضمان 
توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبــات موظفي الخدمة املدنية 
واملتقاعدين يف املناطق التي ال تزال خاضعة بسيطرة املليشيات الحوثية.

وأكدت يف هذا الصدد دعمها الجاد لكافة جهود االمم املتحدة ومبعوثها 
الخاص عىل طريق تحقيق السالم الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الثالث 

املتفق عليها ويف املقدمة القرار الدويل ٢٢١٦. 

وزير  الدفاع 
العمل عىل حماية املكتسبات الوطنية، وأن تكون "وزارة الدفاع عامال 
مســاعدا يف حلحلة الكثري من اإلشكاالت باتجاه توحيد الصف الوطني 
واللحمة الوطنية والتنسيق بني مختلف املكونات والوحدات العسكرية 
وصوالً إىل توحيد هذه القوات يف إطار قيادة واحدة ممثلة بوزارة الدفاع". 
وتعهد الفريق الداعري بالعمل عىل "النهوض باملؤسسة العسكرية 
والقوات املسلحة وتعزيز ُبناها املؤسسية وقدراتها وإمكاناتها املادية 
واملعنوية بما يضمن تحقيق أعىل مستويات املهنية والكفاءة والجاهزية 

والفعالية عموما". 
وعرب الداعري يف ترصيحه عن شكره وتقديره لفخامة رئيس مجلس 
القيادة الرئايس الدكتور رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئايس، 

عىل الثقة التي اولوها له بتكليفه بقيادة وزارة الدفاع. 
وقال الوزير الداعري: إن هذه الثقة وســام فخــر واعتزاز وتكليف 
ومسؤولية وطنية كبرية سيما يف هذه الفرتة الحساسة من تاريخ بالدنا 
وقواتنا املســلحة، وإني ألرجو من الله التوفيــق يف القيام بهذه املهمة 

العظيمة. 
وأضاف "إننا ندرك عظم املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا، يف تحقيق أحالم 
شعبنا يف الخالص من هذه املليشيا الكهنوتية املدعومة إيرانيا، ومواجهة 
كل املهددات التي تستهدف تقويض سالمة وأمن واستقرار بالدنا وشعبنا، 
وندرك طبيعة الرصاع ونعرف الظروف التي تعيشها قواتنا املسلحة وإننا 

عىل يقني بأننا سنتقاسم الهم والوجع كما نتقاسم حلم الخالص". 
وعرب عن تحياته لرجاالت املؤسسة العسكرية الذين قضوا يف جبهات 
الرشف والبطولة، مقدمني دماءهم الطاهرة يف ســبيل تحرير الوطن 

وسالمة أراضيه، والتحية كذلك للجرحى امليامني. ً 
وتوجه وزير الدفاع، بالتحية ألبطال القوات املسلحة بمختلف مكوناتها 
وكل منتسبي وزارة الدفاع قادة وضباطاً وجنوداً وجميع رفاق السالح 
واملقاومني األبطال حماة الوطن املرابطني يف كل جبهات الرشف والعزة 
والكرامة يف املدن واألرياف والجبال والصحاري وعىل امتداد مســارح 

العمليات.
كما وجه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، التحايا إىل قيادة 
تحالف دعم الرشعية ممثلة باململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة، رفقاء املعركة واملصري املشرتك، مؤكداً الحاجة الستمرار دعم 
األشقاء، ملساندة الرشعية واملؤسسة العسكرية، والطموح لرشاكة أعمق 
وأمتن وتنسيق أكرب حماية لألمن القومي الوطني والعربي من املرشوع 

اإليراني الخبيث املرتبص بالجميع.

،، ويطلع
واألمن. 

وحث وزير الدفاع، عىل بذل املزيد من الجهود لتحســني األداء ورفع 
كفاءة العاملني وتدريبهم وتأهيلهم.. مشيداً بمستوى التنظيم والتطوير 
يف املكاتب اإلدارية والفنية واملخازن واملرافق التابعة للقاعدة اإلدارية، وما 
تم انجازه عىل املستوى الفني والتنظيمي يف سبيل خدمة منتسبي القوات 

املسلحة وتوفري احتياجاتهم املختلفة.

وزارة الدفاع تكرم
وزير الدفاع الفريق الركن محســن الداعري، الفريق الركن محمد 
املقديش بمنحه ثقة املجلس الرئايس وتعيينه مستشــاراً للقائد االعىل 
للقوات املسلحة لشــؤون الدفاع واالمن.. مشيداً بالجهود التي بذلها يف 
اعادة بناء الجيش الوطني..مؤكدا ان امام الجميع مسؤوليات وطنية يف 

استعادة الدولة والعاصمة صنعاء. 
وأشار اىل ان اولوياته تتمثل يف تنفيذ رؤية القيادة السياسية واملتمثلة 

بلملمة ووحدة الصف الوطني بني مختلف التشكيالت العسكرية. 
وعرب وزير الدفاع الداعري عن شكره للتحالف العربي بقيادة اململكة 
العربية السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة وما تقدمانه من دعم 
المحدود شمل مختلف مناحي الحياة .. متمنياً ان يتواصل هذا الدعم حتى 
يتم تحقيق تطلعات شعبنا يف استعادة دولته وتحقيق االمن واالستقرار. 
من جهته جدد قائد املنطقة العســكرية الرابعة اللواء الركن فضل 
حسن، التأكيد باسمه وكل مقاتيل ومنتسبي املنطقة العسكرية الرابعة 

استعداداهم لتنفيذ توجيهات قيادة وزارة الدفاع. 
هذا، وقد قام وزير الدفاع بحضور عدد من القيادات العسكرية، بتسليم 
درع الوزارة ملستشار القائد االعىل للقوات املسلحة لشؤون الدفاع واالمن 

تقديراً لدوره الوطني.

تتمات تتمات 

املـديـــر الـفـنـي سكـرتريا التحـرير:نائبـا مـديـر التحـرير:
عــــارف املــــقــطــــري

عــــمــــار زعـــبــل
أحــمـــد عــــفــيـف
عــــمــــر أحــــمــد

عــبــد املــلك الـسـامـعـي

إعـــــــــــــــــالن
ــاع  ــد االجتم ــم عق ــق ٢٠٢٢/٧/٤م ت ــاء املواف ــوم الثالث ــه يف ي ــأرب بأن ــة م ــل بمحافظ ــة والعم ــؤون االجتماعي ــب الش ــن مكت يعل
التأســييس الثانــي لـــ مؤسســة راســخون لبنــاء اإلنســان والــذي تــم فيــه مناقشــة وإقــرار مــرشوع النظــام األســايس لـ مؤسســة 

راســخون لبنــاء اإلنســان.
وقد تم تعيني أعضاء مجلس األمناء ولجنة الرقابة والتفتيش بالقرار اإلداري رقم ١ للعام ٢٠٢٢م.

أوال: أعضاء مجلس األمناء 

االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

نائب الرئيس فائز يحيى عبدالله شبيل2رئيسامحمد نارص الحزمي1 

م/ مايل عزيز عبدالله يحيى الريمي4األمني العام عبدالسالم صالح الجالدي3

عضواهزاع سعد مطهر املسوري6عضوامراد أحمد درهم القديس 5

عضوامحمد عيل عيل محمد8عضوا مبارك أحمد مبارك 7

عضوامحمود عبدالوهاب القايض10عضواأحمد عبدالله محمد حربه9

ثانيا: لجنة الرقابة والتفتيش 

االختصاصاالسمم

رئيسانسيمة صالح عيل احمد1

نائباإبراهيم محمد ثابت الذيفاني 2

مقرراًشوقي عبده مصلح الهجري 3 

تعلــن محكمــة اســتئناف م/ تعــز عــن فقــدان )بصرية( 
تخــص األخ/ محمــد عبدالرحمــن هزبــر عــيل الرشعبــي 
للعقــار: مســاحة أرض، والكائنــة يف منطقــة: قطــني – 
ــاحتها/  ــة، ومس ــعبة كريم ــة ش ــزارع قري ــارث وم مح
عــرش قصــب عشــاري، ويحدهــا مــن الــرشق/ مــا هــو 
ملــك املشــرتي ورشيكــه عــيل، ومــن الغــرب/ مــا هــو 
ــوبة،  ــمال/ القش ــن الش ــا، وم ــة وخلطائه ــك البائع مل
ــررة  ــري، واملح ــط الدائ ــارع الخ ــوب/ الش ــن الجن وم
ــعيد،  ــيل س ــد ع ــده محم ــني/ عب ــا األم ــط كاتبه بخ
بتاريــخ ٢٤ ربيــع األول ١٤١٣هـــ، واملقيدة لــدى محكمة 
ــدة  ــد )١٢١٩(، واملعم ــم قي ــة، برق ــز االبتدائي رشق تع

بتاريــخ ١١ شــوال ١٤١٣هـــ.
فمــن عثــر عليهــا أو لــه وجــه اعــرتاض رشعــي عليــه 
التقــدم إىل مقــر املحكمــة خــالل شــهر مــن تاريــخ نرش 

هــذا اإلعــالن.

تعلــن محكمــة اســتئناف م/ تعــز عــن فقــدان 
ــر  ــن هزب ــد عبدالرحم ــص األخ/ محم ــرية( تخ )بص
ــة يف  ــي للعقــار: مســاحة أرض، والكائن عــيل الرشعب
ــعبة  ــة ش ــزارع قري ــارث وم ــني – مح ــة: قط منطق
كريمــة، ومســاحتها/ أربــع عــرشة قصبــة عشــارية، 
ويحدهــا مــن الــرشق/ الســاحة املباعــة ملــك 
ــك  ــو مل ــا ه ــرب، م ــن الغ ــم، وم ــني وخلطائه البائع
البائعــني وخلطائهــم، ومــن الشــمال القشــوبة ومــن 
ــط  ــررة بخ ــري، واملح ــط الدائ ــارع الخ ــوب الش الجن
ــخ  ــعيد، بتاري ــيل س ــد ع ــده محم ــني عب ــا األم كاتبه
ــة  ــدى محكم ــدة ل ــع األول ١٤١٣هـــ، واملقي ٢٢ ربي
ــد )١٢٢٠(، واملعمــدة  ــة، برقــم قي رشق تعــز االبتدائي

بتاريــخ ١١ شــوال ١٤١٣هـــ.
ــي  ــرتاض رشع ــه اع ــه وج ــا أو ل ــر عليه ــن عث فم
ــن  ــهر م ــالل ش ــة خ ــر املحكم ــدم إىل مق ــه التق علي

ــالن. ــذا اإلع ــرش ه ــخ ن تاري

تعلــن محكمــة اســتئناف م/ تعــز عــن فقــدان )بصــرية( 
ــي  ــر عــيل الرشعب تخــص األخ/ محمــد عبدالرحمــن هزب
للعقــار: مســاحة أرض، والكائنــة يف منطقــة: مــردع 
الســائلة شــمال شــعبانية الســفىل – التعزية ، ومســاحتها 
ــة  / عــرش قصــب عشــاري، ويحدهــا مــن الــرشق/ بقي
امللــك باملوضــع، ومــن الغــرب/ الشــارع، ومــن الشــمال/ 
الطريــق القديــم، ومــن الجنــوب/ مــا هــو ملــك البائــع، 
واملحــررة بخــط كاتبهــا األمــني/ عبدالوهــاب قائــد احمد، 
بتاريــخ شــعبان ١٤١٣هـــ ، واملقيــدة لــدى محكمــة رشق 
تعــز االبتدائيــة، برقــم قيــد )٨٠5(، واملعمــدة بتاريــخ ١٩ 

ــر ١٤١5هـ. ــاد اآلخ جم
ــه  ــي علي ــرتاض رشع ــه اع ــه وج ــا أو ل ــر عليه ــن عث فم
التقــدم إىل مقــر املحكمــة خــالل شــهر مــن تاريــخ نــرش 

هــذا اإلعــالن.

ــة  ــعبة الجزائي ــتئناف الش ــة اس ــن محكم تعل

محافظــة مــارب بــأن عــىل املتهــم / عبدالقــوي 

ــور إىل  ــي الحض ــه الضبيان ــد معوض ــيل احم ع

املحكمــة خــالل مــدة شــهر مــن تاريــخ نــرش 

ــا  ــا وفق ــه غيابي ــيتم محاكمت ــم س ــالن مال اإلع

للمــواد ٢٨5 ومــا بعدهــا مــن قانــون اإلجــراءات 

ــة. الجزائي

يعلــن محمــد عــيل عثمــان أحمــد عــن فقــدان لوحــة معدنيــة خلفيــة 
رقــم )5٩٧5( عــدن تابعــة لســيارة نــوع هايلكــس دبــل لــون ابيــض 
ــرك )5٣٣٨٩٧٤(  ــم املح ــادة )١٤٠١٧٤٨( رق ــم القع ــل ٢٠١٤م رق مودي

والكــرت ال يــزال باســم / ســالم عبدربــه ســالم العولقــي.
فعىل من وجدها ايصالها إىل أقرب مركز رشطة.

تقــدم إىل محكمــة مــأرب االبتدائيــة عبــده صالــح عــيل هيــكل مدعيــا 
أنــه وقــع عليــه خطــأ يف بطاقتــه الشــخصية وجــواز ســفره وذلــك 
أنهــم ذكــروا اســمه األول عبــده والصحيــح أن اســمه األول عبدالعزيــز 

بحيــث يكــون االســم كامــال عبدالعزيــز صالــح عــيل هيــكل.
ــه  ــرتاض علي ــه أي اع ــن ل ــي وم ــم رشع ــك بحك ــات ذل ــب اثب ويطل
تقديــم اعرتاضــه أمــام املحكمــة خــالل مــدة شــهر مــن تاريــخ نــرش 

هــذا اإلعــالن.

ــادة  ــيل عب ــة ع ــأرب االبتدائي ــة م ــدم إىل محكم تق
محمــد قســوة عبــادة مدعيــا حصــول خطأ يف اســمه 
األول عــيل والصحيــح عبداللــه عبــادة محمــد عبــادة.

ــه أي  ــن ل ــي وم ــم رشع ــك بحك ــات ذل ــب اثب ويطل
ــة  ــام املحكم ــه أم ــم اعرتاض ــه تقدي ــرتاض علي اع
ــالن. ــذا اإلع ــرش ه ــخ ن ــن تاري ــهر م ــدة ش ــالل م خ

تعلــن محكمــة اســتئناف م/ تعــز عــن فقــدان )بصــرية( تخــص األخ/ محمــد عبدالرحمــن هزبــر عــيل الرشعبــي للعقــار: مســاحة أرض والكائنــة يف 
منطقــة: تعــرف بالهجــن التابــع لــوادي الشــمايس- عصيفــرة.

ومســاحتها / عــرش قصــب عشــاري ويحدهــا مــن الــرشق/ بقية الســاحة ملــك البائــع وخلطائــه وبيــت عبدالدائم أحمــد ســيف العريقي ومنافســه، 
ومــن الغــرب / الشــارع الرتابــي املخطــط بأمــالك البائــع وخلطائــه، ومــن الشــمال / بقيــة الســاحة ملــك البائــع وخلطائــه وبيــت عبدالدائــم أحمــد 
ســيف العريقــي ومنافســه، ومــن الجنــوب/ مــا هــو ملــك محمــد حــزام محمــد العشــميل وإخوتــه، واملحــررة بخــط كاتبهــا األمــني/ محمــد مرشــد 

غالــب عبداللــه بتاريــخ ١5 أغســطس ٢٠٠٤م واملقيــدة لــدى محكمــة رشق تعــز االبتدائيــة، برقــم قيــد )٤٦٧(، واملعمــدة بتاريــخ ١٤رجــب ١٤٢5هـ.
فمن عثر عليها أو له وجه اعرتاض رشعي عليه التقدم إىل مقر املحكمة خالل شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

ــن  ــيل حس ــد ع ــن محم يعل
عــن  خميــيس  ســيار 
فقــدان بطاقــة شــخصية 
ــم  ــة برق ــن حج ــادرة م ص
فعــىل   )١١٠١٠٠٠١٠٧٤(
مــن يجدهــا عليــه إيصالهــا 
رشطــة  قســم  اقــرب  إىل 
رقــم  عــىل  االتصــال  أو 
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يف  الصــادر  املحكمــة  قــرار  عــىل  بنــا 

جلســتها املنعقــدة يــوم الثالثــاء بتاريــخ 

٢٠٢٢/٦/٢١م  املوافــق  ١٤٤٣/١١/٢٢هـــ 

ــه  ــى علي ــن املدع ــرش ع ــى بالن ــذي ق وال

لحضــور  ملهــي  محمــد  حســن  مــروان 

جلســة املحكمــة ليــوم الثالثــاء بتاريــخ 

١٤٤٣/١/١١هـــ املوافــق ٢٠٢٢/٨/٢٣م للــرد 

عــىل الدعــوى املرفوعــة مــن املدعيــة / ســمية 

ــف. ــان لط ــيل نعم ــد ع حمي
ــة  ــز واللجن ــة تع ــل بمحافظ ــة والعم ــؤون االجتماعي ــب الش ــن مكت يعل
ــرر  ــه تق ــة بأن ــة الخريي ــة التنموي ــم االجتماعي ــة التالح ــة لجمعي التحضريي
عقــد االجتمــاع التأســييس للجمعيــة يــوم االثنــني املوافــق ٢٠٢٢/٨/٢م وذلك 
يف تمــام الســاعة العــارشة صباحــا بمقــر /مدرســة الفجــر الجديــد، عزلــة 
الشــعوبة قريــة / الظهــرة مديريــة/ املعافــر وذلــك ملناقشــة مــرشوع النظام 
األســايس وإقــراره وانتخــاب هيئــة إداريــة ولجنــة رقابــة وتفتيــش للجمعية.

فعــىل األخــوة األعضــاء املؤسســني واملنتســبني للجمعيــة الحضــور يف الزمــان 
واملــكان املحدديــن أعــاله.

ــد  ــدى األخ/ ولي ــك ل ــا وذل ــيظل مفتوح ــاب س ــاب االنتس ــأن ب ــا ب علم
عبدالقــوي احمــد مكــرد ٧٧5٠٦٨5٠٤ – حتــى موعــد عقــد االجتمــاع 

التأســييس للجمعيــة.

ــى  ــور يحي ــه أن ــى علي ــز للمدع ــرب تع ــة غ ــن محكم تعل
عــوض الحضــور إىل محكمــة غــرب تعــز للــرد عــىل الدعــوى 
ــب  ــان طل ــالم بش ــد س ــروه احم ــي م ــن املدع ــة م املرفوع
ــم ٤٧٤  ــخصية رق ــة الش ــك بالقضي ــكاح وذل ــد ن ــخ عق فس
لســنة ١٤٤٣هـــ خــالل شــهر مــن تاريــخ نــرش اإلعــالن مالم 
ــا  ــوب وفق ــه منص ــة بوج ــراءات القضي ــري يف إج ــيتم الس س

ــي. ــذ املدن ــات والتنفي ــون املرافع ــن قان ــادة ٤5 م للم

ــه  ــي علي ــة للمدع ــز االبتدائي ــة رشق تع ــن محكم تعل
حســني صالــح محمــد الرويعــي الحضــور إىل املحكمــة 
للــرد عــىل الدعــوى املرفوعــة مــن املدعــى / املدعيــة/ 
ــك  ــخ وذل ــوى الفس ــان دع ــيف بش ــد س ــيمة حمي بس
بالقضيــة الشــخصية رقــم ٢١١ لســنة ١٤٤٣هـــ خالل 
ــري يف  ــيتم الس ــم س ــرش مال ــخ الن ــن تاري ــهر م ش
ــادة ٤5  ــا للم ــوب وفق ــه منص ــة بوج ــراءات القضي إج
مــن قانــون املرافعــات والتنفيــذ املدنــي رقــم ٢٠ لســنة 

٢٠٠٢م.

إعــــــــالن قــضـــائــــــي

إعــــــــالن قــضـــائــــــي

إعــــــــالن قــضـــائــــــي

إعــــــــالن قــضـــائــــــي

إعــــــــالن فــقــــدان إعــــــــالن فــقــــدان

إعــــــــالن فــقــــدان إعــــــــالن فــقــــدان

إعـــــــــــــالن

إعــــــــالن قــضـــائــــــي

إعــــــــالن قــضـــائــــــي

إعــــــــالن قــضـــائــــــيإعــــــــالن قــضـــائــــــي

ــز  ــرب تع ــة غ ــام محكم ــدم أم تق
عبدالعليــم  أحمــد  طــارق  األخ/ 
محمــد عنــه بالوكالــة مــراد عبداللــه 
الوكالــة  بموجــب  عبدالســتار 
ــة  ــة اليمني ــن القنصلي ــادرة م الص
٢٠٢٢/5/١٠م  بتاريــخ  بجــدة 
مكتــب  مــن  عليهــا  واملصــادق 
خارجية تعــز بتاريــخ ٢٠٢٢/٦/٢٣م 
مدعيــا أن جــده ألب عبدالعليــم دائــل 
مدهــش قاســم تــوىف وفــاة طبيعيــة 
بتاريــخ ٢٠٠١م يف تعــز وانحــرص 
وراثتــه يف أوالده وهــم أحمــد وهنيــدة 
ــه  ــة وعبدالل ــد وصفي ــيل ومحم وع
وأمــرية  ومشــعل  ومحفوظــة 
ــوم  ــاء املرح ــة أبن ــك وروض وعبداملل
عبدالعليــم دائــل مدهــش قاســم وال 

وارث لــه ســواهم.

ــة  ــأرب االبتدائي ــة م ــدم إىل محكم تق
عبداللــه عبــادة محمــد قســوة عبادة 
ــأ يف  ــه خط ــع علي ــه وق ــا أن مدعي
بطاقتــه الشــخصية باســمه األول 
عــيل حيــث يطلــب التغيــري اىل عبدالله 

ــادة. ــوة عب ــد قس ــادة محم عب
ويطلــب اثبــات ذلــك بحكــم رشعــي 
ــه تقديــم  ــه أي اعــرتاض علي ومــن ل
اعرتاضــه أمــام املحكمــة خــالل 
ــذا  ــرش ه ــخ ن ــن تاري ــهر م ــدة ش م

ــالن. اإلع

تعلــن محكمــة مــأرب االبتدائيــة بأن 
ــن  ــيل حس ــه / ع ــى علي ــىل املدع ع
حمــود مهدي الســامدي الحضــور إىل 
املحكمــة يف أوقــات الــدوام الرســمي 
ــرد عــىل الدعــوى املرفوعــة ضــده  لل
مــن املدعيــة / فاطمــة عــيل حســن 
محمــد الســامدي بشــأن نفقــة 
يف القضيــة الشــخصية رقــم ٢٦٤ 
لســنة ١٤٤٣هـــ  وذلــك خــالل شــهر 
ــيتم  ــم فس ــرش مال ــخ الن ــن تاري م
ــه  ــة بوج ــراءات القضي ــري يف إج الس
منصــوب رشعــي وفقــا لنــص املــادة 
٤5 مــن القانــون رقــم ٤٠ لســنة 

ــات. ــأن املرافع ٢٠٠٢ بش

ــز األخ/  ــرب تع ــة غ ــام محكم ــدم ام تق
ــني  ــان املس ــه نعم ــد عبدالل ــف محم عفي
ــده  ــأن وال ــا ب ــر مدعي ــاب املداج ــكن ب يس
ــوىف  ــني ت ــان املس ــه نعم ــد عبدالل / محم
عــام ٢٠٠١م يف منطقــة صنعــاء وانحــرص 
ــت  ــد بن ــة أحم ــه / حبيب ــه بزوجت وراثت
ــه  ــا من ــمريي وأوالده ــد الش ــد أحم أحم
نعمــان  عبداللــه  محمــد  زهــر  وهــم 
عبداللــه  محمــد  وعبدالجبــار  املســني 
املســني وعفيــف محمــد عبداللــه املســني، 
ــني  ــان املس ــه نعم ــد عبدالل ــارس محم وي
ــم  ــيل عبدالعال ــى ع ــة / من ــه الثاني وزوجت
املســني وأوالدهــا منــه وهــم اكــرم وكلثوم 
ــه  ــا من ــة وأوالده ــة املتوفي ــه الثالث وزوجت
ــة  ــود ورقي ــب ومحم ــة وزين ــم حوري وه

ــواهم. ــه س ــني وال وراث ل وياس
إعــــــــالن قــضـــائـــي

إعــــــــالن قــضـــائـــي

إعــــــــالن قــضـــائـــي

إعــــــــالن قــضـــائـــي

ببالــغ الحــزن وعميــق األىس تلقينــا نبــأ وفــاة والــد الزميــل الصحفــي   ســعيد إدريــس الصوفـــي والــذي أنتقــل إىل جــوار ربــه 

بعــد أن قــى معظــم عمــره يف النضــال والكفــاح الوطنــي 

ــه الصــر  ــه وذوي ــد بواســع الرحمــة واملغفــرة وأن يلهــم أهل ــه تعــاىل أن يتغمــد الفقي ــل نســأل الل ــذا املصــاب الجل وبه

والســلوان

»إنا لله وإنا إليه راجعون«

المعزون:
قيادة دائرة التوجيه املعنوي

وكافة العاملني يف صحيفة »26سبتمر« وموقعها األلكرتوين
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إعـــــــــــــــــالن إعـــــــــــــــــالن
يعلــن مكتــب وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة تعــز بأنــه ويف يوم 
الجمعــة املوافــق ٢٠٢٢/٣/٣٠م تــم تنفيــذ عقــد االجتمــاع العــام لجمعيــة معاذ 

العلميــة لخدمــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة والــذي تــم فيه: 
مناقشة التقارير املالية واإلدارية واملصادقة عليها.

انتخاب هيئة إدارية للجمعية.
ج- انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش 

وقد فاز بعضويتها كل من التالية أسماؤهم: 

أوال: الفائزون بعضوية الهيئة اإلدارية:- 

االختصاص االسم م 

رئيس الجمعية سيف اسعد عبدالوهاب 1

األمني العام أحمد سعيد فرحان 2

األمني العام املساعدنرص عبدالغني مطهر 3

مسؤول العالقات عبده محمد نعمان 4

مسؤول إعالمي عبدالحميد حميد محمد سيف 5

املسؤول املايلمحمد احمد حمود املخاليف 6

املسؤول التعليمي رشيد حمود شمسان 7

عضواأحمد علوان مفلح 8

عضواياسني حميد محمد 9

ثانيًا: الفائزون بعضوية لجنة الرقابة والتفتيش 

االختصاصاالسم م

رئيسامحمد عيل إسماعيل 1

نائبا محمد قائد الزبريي 2

مقرراعيل عبدالرب ردمان3

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة تعــز بأنــه ويف يــوم االثنــني 
املوافــق ٢٠٢٢/٨/١م.

ــة  ــة التنموي ــم االجتماعي ــة: التالح ــييس لجمعي ــاع التأس ــد االجتم ــذ عق ــم تنفي ت
الخرييــة والــذي تــم فيــه مناقشــة وإقــرار مــرشوع النظــام األســايس للجمعيــة.
وانتخــاب هيئــة إداريــة ولجنــة رقابــة وتفتيــش للجمعيــة وقــد فــاز بعضويتهــا كل مــن التالية 

أسماؤهم: 

أوال: الفائزون بعضوية الهيئة اإلدارية 
االختصاصاالسم م 

رئيس الجمعيةجميل أحمد مكرد حيدرة 1

األمني العامعبداملغني عبدالرقيب عبدالله2

نائب الرئيس اياد عبدالباقي أحمد سعيد3

املسؤول املايلعبدالله محمد سعيد غالب4

م/ مشاريع زكريا محمد عبدالهادي عبدالله 5

م/ عالقات عامةعبدالله عبداملوىل عبده الحاج6

م/ اجتماعي مبارك عبدالغفور سيف حسن 7

م/ إعالمي رضا محمد غانم الرسوري8

م/ الشباب والفعالياتعبدالعزيز عبدالوهاب عقالن الزبريي 9

م/ املرأةارسار سفيان قائد حسن 10

م/ قانونيرضوان طه عبدالغني عبدالرحمن 11

ثانيا: الفائزون بعضوية لجنة الرقابة والتفتيش
االختصاصاالسم م

رئيسااحمد عبدالواسع عبدالرزاق سعيد 1

نائباهارون عبدالباسط عبدالرزاق سعيد2

مقررمعاذ محمد عبده إسماعيل 3

تقــدم إىل قلــم التوثيــق بمحكمــة غــرب تعــز االبتدائيــة األخ/ 
عبدالعزيــز محمــد أحمــد يحمــل بطاقــة شــخصية صــادرة 
مــن تعــز برقــم )٠٤٠١٠٠٢٣٢٧5( وتاريــخ ٢٠٠٦/٤/٦م 
بموجــب الوكالــة لــه مــن بعــض ورثــة عبدالوهــاب قاســم 
والوكالــة املحــررة بخــط عبدالكريــم البــكايل مؤرخــة 
ــق محكمــة غــرب تعــز  ــم توثي ٢٠٢٢/٦/٢٤م واملعمــدة بقل
برقــم )5٠١٤( وتاريــخ ٢٠٢٢/٧/٢5م وبموجــب حكــم 
ــة الصــادر مــن محكمــة غــرب تعــز برقــم  انحصــار الوراث
ــدل  ــتخراج ب ــب اس ــك بطل ــخ ٢٠٠٢/١/٢٧م وذل ١٣٣ وتاري
فاقــد للمقاســم الخــاص باملوكلــني والــذي يحكــي مــا تعــني 
١- عبداللــه عبدالوهــاب قاســم ٢- هيفــاء عبدالوهــاب 
قاســم٣- بلقيــس عبدالوهــاب قاســم ٤- وفــاء عبدالوهــاب 
قاســم وهــو مــا تعــني لهــم مــن بعــد مورثهــم عبدالوهــاب 
عبدالرحيــم  األمــني/  بخــط  املحــرر  والفــرز  قاســم 
يف  املعمــد  ٢٠٠٧/٩/٢٩م  املــؤرخ  قحطــان  عبدالرحمــن 
ــخ  ــم )١٩( وتاري ــز برق ــرب تع ــة غ ــق محكم ــم توثي قل

٢٠١٤/5/٧م. ــق  املواف ١٤٣5/٧/٧هـــ 
فمــن لديــه اعــرتاض عــىل هــذا الطلــب التقــدم إىل املحكمــة غرب 

تعــز االبتدائيــة خــالل شــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعالن.

ــرز(  ــدان )ف ــن فق ــز ع ــة تع ــتئناف محافظ ــة اس ــن محكم تعل

ــار أرض  ــري للعق ــيل البص ــد ع ــى احم ــل يحي ــص األخ فض تخ

)عــدة مواضــع(  والكائنــة يف منطقــة: إب واملحــررة بخــط كاتبها 

األمــني / محمــد حــازم محمــد الســيفاني بتاريــخ ٢٨ ربيــع األول 

١٤١٤هـــ واملقيــدة لــدى: محكمــة اســتئناف محافظة تعــز برقم 

قيــد )٧٩( واملعمــدة بتاريــخ ١٢/ رجــب/ ١٤١٤هـــ 

ــزارع  ــة بم ــة يف األرايض الكائن ــع التالي ــن املواض ــرز يتضم والف

ــي:  ــواء إب وه ل

)مــن أحــوال الــروان الثالثــة وألفافهــا مــن مــزارع عزلــة الغربية 

مســاحة تســع قصــب إال ربــع- ومــن حــول الشــمييل مســاحة 

قصبتــني وربــع وثمــن ونصــف الثمــن- ومــن أحــوال جــدار ومن 

حــول الســائلة واللــف تحتــه مســاحة اربــع قصــب- مــن حــول 

ــن  ــة – وم ــن قصب ــف وثم ــب ونص ــع قص ــاحة ارب ــس مس بل

الحجفــة واللــف مســاحة تســع قصــب وثمــن القصبــة – مــن 

ــف  ــن ونص ــف وثم ــب ونص ــس قص ــاحة خم ــس مس ــول عل ح

ــاحة  ــدان مس ــزارع بع ــن م ــر م ــوال ذي يعف ــن أح ــن – م الثم

خمــس قصــب إال ثمــن وربــع ثمــن قصبــة(.

فمــن عثــر عليهــا أو لــه وجــه اعــرتاض رشعــي عليــه التقــدم إىل 

مقــر املحكمــة خــالل شــهر مــن تاريــخ هــذا اإلعــالن.

محكمــة  إىل  تقــدم 

ــة عزام  ــأرب االبتدائي م

صــادق صالــح نــارص 

مدعيــا حصــول خطــأ 

يف اســمه األول عــزام 

حــزام  والصحيــح 

صــادق صالــح نــارص.

ــك  ــات ذل ــب اثب ويطل

ــن  ــي وم ــم رشع بحك

لــه أي اعــرتاض عليــه 

تقديــم اعرتاضــه أمــام 

ــدة  ــالل م ــة خ املحكم

تاريــخ  مــن  شــهر 

ــالن. ــذا اإلع ــرش ه ن

إعــــــــالن إعــــــــالن فــقــــدانإعــــــــالن قــضـــائــــــي
قــــضــــائـــي

التعليم العايل تعلن السبت القادم موعدا 
لبدء االختبارات باملعاهد الفنية

وزير اإلدارة املحلية يؤكد اهتامم احلكومة بمحافظة سقطرى 

وزير الشباب يشيد بأداء منتخب الشباب لكرة القدم ويدعم األندية املشاركة يف بطولة كرة اليد 

باصهيب يناقش مع برنامج األغذية العاملي تنفيذ مسح األمن الغذائي وُسبل املعيشة لعام 2022م 
ناقش نائب وزيــر التخطيط والتعاون 
الدويل الدكتور نزار باصهيب، يف العاصمة 
املؤقتة عــدن، مع مدير مكتــب برنامج 
األغذية العاملي منطقة عدن مارك جوردون، 
استعدادات تنفيذ مسح األمن الغذائي وُسبل 
املعيشة )FSLA(، والذي سينفذه برنامج 
األغذية ومنظمات األمم املتحدة بمشاركة 
والجهــات  التخطيــط  وإرشاف وزارة 
الحكومية ذات العالقة، وذلك خالل الفرتة 
من شهر أكتوبر حتى شهر نوفمرب من العام 

الجاري 2022م. 
وتطرق اللقاء إىل مدى جاهزية اللجان 
واســتعداد الفرق الفنية التي ستشارك يف 
تنفيذ املسح، والخطط والجهود الخاصة 
بجمع البيانات امليدانية الالزمة للمســح، 
والتي ستشمل نتائجه أساس لدعم تقرير 
التصنيف املرحــيل املتكامل لألمن الغذائي 
)IPC(، وخطة االســتجابة اإلنســانية 
لليمن )YHRP( للعــام املقبل 2023م، إىل 
جانب االسرتشاد بنتائج املسح يف الربامج 
االســرتاتيجية الُقطرية، واتخاذ القرارات 
املناســبة يف برنامج األغذية العاملي التابع 

لألمم املتحدة.
وأكد الدكتــور باصهيب، دعم وزارة 
التخطيط لكافة خطط وجهود تنفيذ 

املسح، نظرا ألهمية نتائجه يف املساهمة 
بحشد الدعم اإلنســاني والتنموي من 
قبل املانحني من األشــقاء ويف املجتمع 
الدويل .. مشددا عىل رضورة االستفادة 
من تجارب املسوحات السابقة لتجاوز 
أي عقبات، وضمــان الخروج بنتائج 
ومؤرشات دقيقة وشــاملة لالستفادة 

منها يف تلبية االحتياجات اإلنســانية 
والتنموية وتخفيف معاناة املترضرين 

جرّاء الحرب يف البالد.
حرض اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع 
املشاريع املهندسة وزيرة الرشماني، ومدير 
عام إدارة املنظمات الدولية واإلقليمية يف 

الوزارة أحمد الجاوي، وعدد من املعنيني.

وزير النفط واملعادن يناقش بدء تشغيل القطاع النفطي"5 " ويطلع عىل سري أداء رشكة النفط

التوقيع عىل اتفاقية التعاون املشرتك لتنفيذ النظام اليمني للتأشريات اإللكرتونية  

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب 
املهني، ان يوم الســبت القادم املوافق 6 اغســطس موعد تدشني 
االختبارات باملعاهد الفنية والتدريبيــة يف املحافظات املحررة للعام 

الدرايس 2021-2022م. 
وقال نائب وزير التعليم الفني والتدريب املهني عبدربه غانم املحويل 
يف ترصيح لوكالة االنباء اليمنية )سبأ(: "إن عدد املتقدمني لالختبارات 
النهائية لهذا العام بلغ 3595 طالباً وطالبة يمثلون 72.74 باملائة نسبة 

الذكور، و27.26 باملائة نسبة اإلناث. 
وتم توزيع الطالب عىل 14 مركزاً اختباريا يًف تخصصات )املستوى 

التقني، الثانوية املهنية، ودبلوم التدريب املهني(". 
وأضاف "أن عدد التخصصات للمستوى التقني بلغ 42 تخصصا، 
والثانوية املهنية 16 تخصصا، ودبلوم التدريب املهني بلغ 11 تخصصا". 
واشــار إىل ان العملية االختبارية لهذا العام تأتي يف أطار الجهود 
املشرتكة مع الجهات واالدارات املعنية يف الوزارة ومكاتبها باملحافظات 
املحررة واللجنة العليا لالختبارات ضمن توجيهات وزير التعليم العايل 

والفني لتسهيل وتجهيز اإلجراءات النظامية الخاصة باالختبارات.

أكد وزير اإلدارة املحلية حســني األغربي، 
اهتمام وحرص الحكومة بأرخبيل سقطرى 
وتحسني أوضاع واحتياجات املحافظة من 
مشاريع تنموية وبرامج ذات صلة بتنمية 

املجتمع املحيل. 
وناقش الوزير خــالل لقائه، بالعاصمة 
املؤقتة عدن، محافظ محافظة ســقطرى 
رأفت عيل الثقيل املعني حديثا، االحتياجات 

التي تواجهها وتحتاجها املحافظة. 
وهنأ الوزير األغربي، املحافظ رأفت الثقيل 
بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة الرئايس، 

وتعيينه محافظاً ألرخبيل سقطرى. 
ونوه الوزير بأن ما تم تحويله من حصص 
الوحدات اإلدارية من املوارد العامة املشرتكة 
الفعلية ألرخبيل ســقطرى للنصف األول 
من العام املايل 2022م تنفيذاً لقرار مجلس 

الــوزراء رقم )11( لعــام 2020م ملواجهة 
تنفيذ املشاريع االستثمارية باملحافظة ُيعد 
بادرة أمل للنهوض بعملية التنمية املحلية 

للمحافظة. 
من جانبه اســتعرض محافظ سقطرى 
مجمل الصعوبات واملعوقات التي تواجهها 
املحافظة، وأهم االحتياجات التي تتطلبها 

للنهوض بالعملية التنموية.

أشاد وزير الشباب والرياضة نايف صالح 
البكري، بأداء منتخبنا الوطني للشباب لكرة 
القدم املشارك يف البطولة العربية تحت سن 
٢٠ عام والتي تســتضيفها اململكة العربية 

السعودية.
جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه الوزير 
بالبعثة عقب خسارته أمام نظريه املنتخب 
السعودي، وتقديمه أداء أكثر من رائع طوال 

شوطي اللقاء.
وأشاد البكري باملستوى العايل الذي ظهر 
به عنارص املنتخب يف دور املجموعات ودور 
االقصــاء، والذي كان مقنعــاً إىل حد كبري 
مقارنة باألوضاع التي تعيشــها البلد جراء 
انقالب مليشــيات الحوثي عــىل الرشعية 
الدستورية..مؤكداً ان الوزارة تعمل مع اتحاد 

كرة القدم عىل توفري املعســكرات الداخلية 

للمنتخبات الوطنية بمختلف الفئات وتسخر 

كل اإلمكانيات املتاحة لتجهيز املنتخبات.

واشاد البكري، بالدور واملؤازرة للجمهور 
اليمني الكبري الذي حرض مباريات املنتخب 
والذي ورســم لوحة حب جميلة تعرب عن 
مكانة اليمن لدى نفوس أبناءه..مثمناً دور 
الجالية اليمنية يف املنطقــة الجنوبية من 

اململكة.
إىل ذلك أعلن وزير الشباب والرياضة، عن 
دعمه لكل الفرق الـ )10( املشاركة يف بطولة 
الجمهورية ألندية األوىل لكرة اليد التي ينظمها 
االتحاد العام للعبة، بمبلــغ وقدرة مليون 
ريال لكل ناٍد، تشجيًعا وتحفيزًا لتلك األندية، 
ويف إطار دعم واهتمام الوزارة بالشــباب 
والرياضيني يف جميع محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خالل حضوره مباريات البطولة 

التي انطلقت األحد، بإقامة أربع مباريات.

اطلع وزير النفط واملعادن الدكتور سعيد 
الشــمايس، يف العاصمة املؤقتــة عدن، عيل 
ســري العمل يف الرشكة اليمنية لالستثمارات 
النفطية، واداء الرشكة وخططها وبرامجها 

للعام الجاري. 
وناقش وزير النفط واملعــادن، مع مدير 
عام الرشكة الدكتورعبدالله عمري وعدد من 
املوظفني، عدد من القضايا املتعلقة بالقطاعات 
النفطية وتحديداً القطــاع النفطي الجديد 
5والتحديات التي تواجهها والســبل الكفيلة 
لحل املشكالت املرتبطة بزيادة اإلنتاج وتسويق 
النفط عاملياً، والخطة الزمنية املعدة لتشغيل 
قطاع 5 النفطي.. مؤكداً  أهمية هذا القطاع 
الجديد باعتباره أحد الروافد االستثمارية التي 
ستشكل نقلة نوعية يف قطاع البرتول يف اليمن.

وشدد الدكتور الشمايس، عىل أهمية تفعيل 
عمل االدارات وممارسة مهامها من الداخل 
وتعزيز الــدور الرقابي واملحاســبي لكافة 
الوحدات النفطية.. مشرياً إىل ما تمثله الرشكة 
اليمنية لالستثمارات النفطية من أهمية كونها 
الجهة الرســمية الذي يعول عليها بتحفيز 

وجذب فرص االستثمارات الجديدة . 
واكد وزير النفط، استعداد الوزارة بالتعاون 
مع الرشكة يف إعداد وتأهيل وتدريب الكوادر 
املحليــة يف كافة املجاالت املتعلقــة باإلدارة 
النفطية وكذا اجراء الرتتيبات لعقد اجتماع 
مشرتك يضم وزارة النفط واملعادن والرشكة 
اليمنية لالســتثمارات النفطية ورشكة برتو 
مسيلة املشــغل للقطاع النفطي )5( مطلع 
االسبوع القادم ملعالجة الصعوبات التي تعيق 

تشغيل القطاع ووضع الحلول البديلة املتعلقة 
بالجوانب الفنية والقانونية وبدء عملية اإلنتاج 
الفعيل  والتصديــر... متمنياً لقيادة الرشكة 
واملوظفني التوفيق يف أداء مهامهم وواجباتهم 
ومواصلة جهودهــم للتغلب عىل الصعوبات 

والتحديات.     
ويف الســياق اطلع وزيــر النفط واملعادن 
الدكتور سعيد الشمايس عىل سري اداء اإلدارة 
العامة لرشكة النفط اليمنية بالعاصمة املؤقتة 

عدن. 
واستمع من املدير العام التنفيذي للرشكة 
طارق عبدالله منصور، اىل رشح حول ســري 
العمل والصعوبات التي تواجهها الرشكة يف 

توفري وتأمني املشــتقات النفطية لالسواق 
املحلية. 

وأشــاد وزير النفط واملعادن، بدور قيادة 
الرشكة ومنتسبيها وجهودهم الكبرية خالل 
مختلف املراحل واالوضاع ..مشدداً عىل رضورة 
استقرار األوضاع التموينية يف السوق املحلية 

للوقود.
وأكد الشمايس، ايالء واهتمام مجلس القيادة 
الرئايس والحكومة دعم جهود الرشكة وتذليل 
الصعوبات التي تواجههــا وتوفري املقومات 
املعززة لتفعيل واســتمرار نشاطها ودورها 
الريادي والخدمي تجــاه تغطية احتياجات 

املواطنني من املشتقات النفطية.

وقع وزير الداخلية اللواء الركن 
إبراهيــم حيــدان، يف العاصمة 
املؤقتة عدن، اتفاقيــة التعاون 
املشــرتك لتنفيذ النظام اليمني 
للتأشريات اإللكرتونية مع املنظمة 
الدوليــة للهجــرة التابعة لألمم 
املتحدة بحضور وكيــل الوزارة 
اللواء الركن محمد األمري ووكيل 
مصلحة الهجرة والجوازات العميد 

عبدالجبار سالم.
وتهــدف االتفاقيــة إىل تعزيز 
قــدرات وامكانــات الجمهورية 
اليمنية، يف مجال إصدار التأشريات 
اإللكرتونية بتأهيل املوارد البرشية 
والتقنية ملعالجة تأشريات الدخول 
والخروج عن طريق تثبيت نظام 
التأشريات اإلليكرتونية املرتابط مع 
نظام PISCES للرقابة الحدودية، 
من خالل ترقية االتصاالت والبنية 
التحتية التكميلية عند نقاط العبور 

الحدودية الرئيســية للجمهورية 
وتعزيز معارف ومهارات السلطات 
اليمنية املنتدبة املختــارة إلدارة 
الهجــرة من خالل نهج شــامل 
للحكومة قائم عىل الحقوق األولية 

والقانون الدويل.
كما تهــدف اىل تعزيــز قدرات 
الجهات األمنيــة املختلفة املعرتف 
بها دوليا ودعمها يف سبيل مكافحة 
اإلرهاب، من خالل التدقيق الصارم 
ومراجعة إجراءات منح تأشــريات 
الدخول إلكرتونيا وربطها بكل نقاط 
الدخول الحدودية وشبكات الرشطة 
الدولية االنرتبول، وتعزيز الثقة ألمن 
املوانى الحدودية بكافة أشــكالها، 
مما يعزز الثقــة بأنظمة الهجرة 
ومنح تأشريات بأنظمة موثوق بها 
دوليا لدخول الجمهورية اليمنية و 
دعم الجمهورية اليمنية لوجستيا، 
من خالل تعزيز التدريب والقدرات 

البرشيــة للتعامل مــع املهاجرين 
وكيفية وضع حلول منطقية تتماىش 
مع القوانني الدولية كجزء من برامج 
التنمية املســتدامة و تعزيز وسائل 
التكنولوجيا اآلمنة وحماية البيانات 
من خالل وضع أنظمة تأشــريات 
الدخــول اإلليكرتونيــة والحد من 
التداخل واألخطاء البرشية، وتطوير 
اإلجراءات إلنفاذ القانون اليمني مما 
يزيد الثقة الدولية يف الجهاز واألنظمة 

االمنية للجمهورية اليمنية .
مــن جانب آخــر ناقش وزير 
الداخلية مع فريق املنظمة الدولية 
للهجرة التابعة لألمــم املتحدة ، 
إجراءات تنفيذ النظام ورضورة 
ربطه بالبوابة اإلليكرتونية للوزارة.
وأشار الوزير حيدان، اىل أهمية 
التنســيق املســتمر مع الوزارة؛ 
لضمان السري السليم يف إجراءات 

تنفيذ النظام.     

الرشجبي يبحث مع مكتب األمم 
املتحدة التمويل اإلضايف لدعم 

صمود قطاع املياه والرف الصحي  
بحث وزير امليــاه والبيئة املهندس توفيق الرشجبي، مع مدير 
مكتب األمم املتحدة يف اليمن فياض أحمد، التمويل االضايف لربنامج 

خطة مشاريع رأس املال البرشي بمبلغ 35.5 مليون دوالر. 
وجرى خالل اللقاء الذي عقد عرب تقنية االتصال املرئي بحضور 
مستشار الربامج يف اليونبس خلدون صالح، مناقشة التدخالت 
األساسية يف الربنامج والتي تشمل تطوير البنية التحتية وتحسني 
خدمة قطاع املياه والرصف الصحي، وكذلك التدريب وبناء القدرات.

وأشاد الوزير الرشجبي بما يقدمه مكتب األمم املتحدة لخدمات 
املشاريع من دعم لقطاع املياه واإلصحاح البيئي.. منوها بما تم 
إنجازه من عمل مشرتك خالل الفرتة املاضية ورضورة تعزيز هذا 
التعاون بما يتوازى مع االحتياجات الخدمية الراهنة والتي فرضت 

ضغوطا إضافية عىل الحكومة خاصة يف جانب االمن املائي.
بدوره، اســتعرض فريق املكتب األممي قائمة املشاريع التي 
سيشملها التمويل االضايف .. مؤكًدا استمرار التنسيق مع الوزارة 
يف إطار الحرص عىل تعزيز الرشاكة يف تنفيذ املشاريع بما يمكنها 

من التعايف واستمرار تقديم خدماتها للمواطنني.     

لقاء تربوي يناقش حتديات 
التعليم يف مأرب 

ناقش لقاء تربوي مشــرتك بــني وزارة الرتبية والتعليم 
والسلطة املحلية بمحافظة مأرب، برئاسة نائب وزير الرتبية 
الدكتور عيل العباب ووكيل املحافظة للشئون االدارية عبدالله 
الباكري، التحديات التي تواجه انطــالق العملية التعليمية 

االسبوع املقبل.
واســتعرض االجتماع الذي ضم قيــادات مكتب الرتبية 
باملحافظة واملديريــات واملدراء العامــني للمديريات، أبرز 
التحديات يف مجــاالت البنى التحتية من فصول مدرســية 
ومدارس جديدة، ونقص يف املعلمني واملستلزمات املدرسية، 

ووضع املعلمني املعييش.
واشــاد اللقاء، بالدعم الذي تقدمه السلطة املحلية لسري 
العملية التعليمية ويف مقدمتها استمرار تمويل طباعة الكتاب 
املدريس وتخصيص مليار ومئتي مليون ريال لدعم انشــاء 
مدرسة جديدة وبناء فصول اضافية لرفع الطاقة االستيعابية 
اىل جانب تقديم حوافز مالية للمعلمني لتحســني مستواهم 

املعييش.
كما أكد اللقاء عىل استمرار التعاون والرشاكة بني الوزارة 
والسلطة املحلية لتعزيز دور القطاع الرتبوي باملحافظة ودعمه 

يف مواجهة التحديات.
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اختتم لــواء الواجب األول 
بمحور رازح محافظة صعدة، 
الدورة التدريبية الثالثة، لقادة 

كتائب وأركانات اللواء. 
ويف حفل اختتام الدورة شدد 
أركان حرب اللواء العقيد ضيف 
الله اليعــري، يف كلمة ألقاها 
أمام الخريجني عــىل أهمية 
نقل ما تم تعلمه من الربامج 

املختلفة إىل أرض امليدان. 
ولفــت اللــواء اليعري إىل 

هــذه  القيــادات  دورة  أن 
تأتي بالتزامن مع اســتمرار 
التي  للهدنــة،  الخروقــات 
ترتكبهــا مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية املدعومة من إيران، 
موضحاً أن املليشيا تزج بمئات 

االطفال للقتال يف صفوفها. 
وشدد يف كلمته للقادة عىل 
الجاهزيــة القتالية وصد أي 
أو تســلل  محاوالت اخرتاق 

للمليشيا.

أطلعــت اللجنة العســكرية 
واألمنية برئاســة اللواء الركن 
هيثم قاســم طاهــر، مجلس 
القيادة الرئايس، يف إحاطة عن 
النتائــج األولية لعمــل اللجنة 
املشمولة  والخطوات  املشرتكة 
يف مهامها من أجل تحقيق األمن 
تكامل  واالســتقرار، وضمان 
القوات املســلحة واألمن تحت 

هيكل قيادة وطنية موحدة. 
وكان مجلس القيادة الرئايس 
قد عقــد اجتماعه الســبت يف 
العاصمة املؤقتة عدن، برئاسة 
فخامة الرئيس الدكتور رشــاد 

محمد العليمي، رئيس املجلس، 
وبحضور أعضائــه عيدروس 
الزبيدي، وعبدالرحمن املحرمي، 
ود.عبداللــه العليمي، وعثمان 
مجــيل، وعرب االتصــال املرئي 
سلطان العرادة، وطارق صالح، 
بينما غاب بعذر عضو املجلس 

فرج البحسني. 
حيث واصل املجلس مناقشة 
املحلية،  مســتجدات األوضاع 
واإلصالحات املؤسسية واإلدارية 
املطلوبة يف بعــض املحافظات 

واملؤسسات السيادية. 

تفقد قائد املنطقة العسكرية السادسة 
اللواء هيكل حنتف، عــدداً من املواقع 

والوحدات العسكرية باملنطقة. 
وخالل الزيــارة عقد قائــد املنطقة 
العسكرية السادسة اجتماعا بقادة قوات 
االحتياط التابعة للمنطقة.. ناقالً لهم 
تحيات القيادة السياسية والعسكرية.  

وأكد قائد املنطقة السادســة، رفع 
الجاهزية واليقظة العالية من قبل قوات 
االحتياط، وبذل مزيد من الجهد يف اإلعداد 
ملواجهة أي طارئ يف قطاعات املنطقة.  

وأضاف اللــواء حنتــف، أن املرحلة 
بحاجة إىل مزيد مــن الرتتيب واإلعداد 
والتأهيل، يف مختلف القطاعات لردع أي 
تحركات للمليشيا االنقالبية، خصوصاً 
مع استمرارها يف خرق الهدنة األممية 

وحشد املزيد من العنارص املغرر بهم. 
من جانبهم أكد قادة كتائب االحتياط 
استعدادهم لتنفيذ املهام املوكلة إليهم، 

من قبل قيــادة املنطقة العســكرية 
السادسة، واستمرارهم يف تأهيل وتدريب 
قوات االحتياط لخوض معارك التحرير، 

إىل جانــب زمالئهــم يف املنطقة ودحر 
مليشــيا الحوثي االنقالبية واستعادة 

الجمهورية.

أكــد أركان حــرب 
املنطقــة العســكرية 
ركن  العميد  الثانيــة، 
عويضان سالم عويضان 
أن الجيش الوطني وقبل 
القيادة  مجلــس  ذلك 
والحكومة  الرئــايس، 
أثبتــوا للمجتمع الدويل 
جدية االلتــزام الكامل 
واتفاقيــات  ببنــود 
وقرارات األمم املتحدة، 
ومنها الهدنة اإلنسانية 
التي جددت أمس األول. 
لـ  وقــال يف حديث 
»سبتمرب نت« إن التزام 

الجيش الوطني بالهدنة، 
قابلته خروقات وخروج عن كل ما جاءت 
به األمم املتحدة عــرض الحائط، من قبل 
املليشــيا والتي دائماً ما تهدر كل الفرص 

املمنوحة لها، موضحاً أن كل ذلك يدل عىل 

إرهاب وفوضوية تلك املليشيا املدعومة من 

إيران وإرصارها عىل انتهاج العنف. 

كما أكد أن قرار تعيــني الفريق الركن، 

محسن الداعري وزيراً 
للدفــاع، ونيلــه ثقة 
قيــادة مجلس القيادة 
يأتي يف مرحلة مهمة، 
أن رفــع قدرات  الفتاً 
قتالياً  الوطني  الجيش 
وعملياتيــاً مطلــوب 
ملواجهــة املليشــيا يف 
مختلف جبهات القتال، 
واالستعداد ألي طارئ 
ألن املليشيا ال تلزم بأي 

اتفاقات أو هدن. 
وأضــاف »إلنهــاء 
اليمــن،  يف  الحــرب 
يستدعي وقوفا حازماً 
وجاداً من املجتمع الدويل، إضافة إىل العمل 
عىل دعم التنمية واالقتصاد ليستعيد البلد 
عافيته ويتخلص من آثار االنقالب الحوثي 

املشؤوم«.

القــوى  شــعبة  عقــدت 
البرشية التابعة لهيئة اإلسناد 
الدوري  لقاءها  اللوجســتي، 
بأركاناتهــا يف الدوائر التابعة 
للهيئة، وذلك يف إطــار العمل 
املؤســيس والنهوض بالقوى 

البرشية تأهيالً وتدريباً.  
وأوضح رئيس شعبة القوى 
العقيد  الهيئــة  البرشيــة يف 
خالد العلفــي أن اللقاء ناقش 
اســتكمال قاعــدة البيانات 
لكافة الدوائر، وتوحيد البيانات 

ومعالجــة االزدواجيــة والرفــع 
بالتسويات املستحقة. 

كما ناقش اللقاء آلية سري عمل 
القوى البرشية يف الهيئة ودوائرها، 
وســبل تذليل املعوقات والنهوض 

بعمــل الهيئة واســتكمال 
التدريب يف كافــة املجاالت 
وتنفيذ الخطط املرسومة بما 
يسهم يف االستمرار يف إنجاز 

املهام ومواكبة املرحلة.  
تخلــل اللقاء عــدد من 
املداخالت التي أكدت تعزيز 
الجهود للوصول إىل األهداف 
املنشــودة، يف تقويــم بناء 
املؤسسة العسكرية، مؤكدين 
رضورة اســتمرار اللقاءات 
الدورية ومناقشــة قضايا 
شــعب البرشية، والعمل عىل رفع 

التسويات املستحقة يف أقرب وقت.

شــيع بمحافظة مأرب جثمان 
الشهيد البطل العقيد عبدالله االقرع 
قائد جبهة جهم مدير أمن مديرية 
رصواح، والذي استشهد وهو يؤدي 
واجبه الوطنــي يف مقدمة صفوف 
أبطــال الجيــش ضد املليشــيات 
اإلرهابية الحوثية املدعومة من إيران.
وجرت مراســم التشييع للشهيد 
األقرع بحضور عــدد من القيادات 
العســكرية واألمنيــة واملدنيــة 
والشخصيات االجتماعية ومشائخ 
واعيان من محافظة مأرب وجمع 

غفري من املواطنني ورفاق السالح.
ووري جثمان الشهيد البطل العقيد 
األقرع يف مقربة الشــهداء بمدينة 

مارب.
وخالل التشــييع أشاد املشيّعون 
بمناقب الشــهيد البطــل عبدالله 
األقرع وأدواره البطولية يف مقارعة 
مليشيات الحوثي اإلرهابية يف جبهات 
القتال.. متعهدين بامليض عىل درب 
الشــهداء حتى تحرير كامل تراب 

الوطن من أدوات إيران يف املنطقة.

أكد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن 
خالد األشول، أن مليشيا الحوثي املدعومة 
من إيران، لم تلتزم بأي اتفاقيات أو عهود 
أو مواثيق منذ بداية حروبها ضد الدولة 
اليمنية.. مضيفاً »أن قوات الجيش عىل 
أتم االســتعداد لخوض املعركة وإحالل 
الســالم الذي لن يتم ســوى بالخيار 

العسكري«. 
جاء ذلــك يف كلمة له خــالل اختتام 
دورة تدريبية لرؤســاء عمليات األلوية 
والوحدات وقطاعات املنطقة العسكرية 
الثالثة، قال فيهــا »إن الجيش الوطني 
أثبت صموًدا أسطوريًا طوال الحرب خالل 
السنوات الثمان املاضية رغم اإلمكانات 

املحدودة«. 
ولفت إىل أن الجيش ومعه كل اليمنيني 
ال يواجه مليشــيا الحوثي فحسب بل 
يواجه دول وخربات كبرية تقف خلفها 
بكل إمكاناتها وخرباتها وثقلها السيايس 

والعسكري. 
وأكد رئيس هيئــة العمليات، أهمية 
التدريب املســتمر لكل منتسبي الجيش 
الوطني ألهميته يف حســم املعركة مع 

مليشــيا اإلرهاب الحوثية وداعميها يف 
طهران.   

ومن جانبــه، أوضح رئيــس أركان 
املنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن 
عبدالرقيــب دبوان، أن الــدورة هدفت 
إىل تطوير القدرات العملياتية لرؤســاء 
عمليات األلويــة والوحدات وقطاعات 

املنطقة. 
وحث املتدربني عىل تطبيق ما تلقوه من 

معارف وخربات يف امليدان. مشيًدا بجهود 
القائمني عىل الدورة وتفانيهم يف تطوير 
قدرات أبطال الجيش يف مختلف املجاالت. 
ويف الحفل الذي حرضه القائم بأعمال 
رئيس عمليات املنطقة العسكرية الثالثة 
العميد الركــن عبدالرحمن املصباحي، 
ومســاعد قائد املنطقة العميد حســن 
الفهد، جرى تكريم املتدربني بشــهائد 

تقديرية.

اللجنة العسكرية واألمنية ُتطلع جملس القيادة الرئايس 
النتائج األولية ملهامها من أجل حتقيق األمن واالستقرار

خـــــالل تفقده عـــــدد مــــن المــــواقعخـــــالل تفقده عـــــدد مــــن المــــواقع

اللواء حنتف يشيد باجلاهزية والروح املعنوية للمقاتلني
أركان املنطقة الثانية: اجليش التزم باهلدنة بينام املليشيا 

بخروقاهتا أثبتت انتهاجها للعنف واإلرهاب

اجتامع ألركانات القوى البرشية هبيئة اإلسناد اللوجيستي 
يناقش استكامل قاعدة البيانات ومعاجلة االزدوجية 

لواء الواجب األول بمحور رازح خيتتم قوة محاية الرشكات باملنطقة العسكرية الثانية تنفذ مرشوع رماية
دورة تدريبية خاصة بالقادة

تشييع رسمي وشعبي جلثامن الشهيد 
العقيد عبداهلل األقرع

رئيس هيئة العمليات: مليشيا احلوثي لـم تلتزم 
بأي اتفاق وقواتنا جاهزة خلوض املعركة 

نفذت قوة حماية الرشكات، 
التابعــة للمنطقة العســكرية 
الثانيــة، بمنطقة املســيلة، يف 
هضبــة حرضمــوت، مرشوع 
رماية لضباط القوة، وفق الخطة 
التدريبية الخاصة برفع املستوى 
القتايل والتدريبي، بمشاركة من 
فصيل الدفاع الجوي والذي أنهى 
دورة خاصة بمضادات الطائرات. 
وقــال قائــد قــوة حماية 
العميــد أحمد عمر  الرشكات، 
املعاري، إن تنفيذ مرشوع الرماية 
وتخرج فصيل الدفاع الجوي جاء 
لرفع القــدرات القتالية للقوة، 
وتأهيلها بالشــكل األمثل لتنفذ 

واجباتها ومهامها العســكرية 
بكل كفاءة واقتدار.  

وشــدد يف كلمته عىل رضورة 
االهتمــام املســتمر بالتدريب 
والتأهيــل تنفيــذاً لتوجيهات 
القيادة  عضو رئيس مجلــس 
الرئايس، قائد املنطقة العسكرية 
الثانية، اللواء الركن فرج ساملني 
البحسني، شــاكراً له اهتمامه 
ومتابعته املستمرة لرفع كفاءة 

القوة. 
كما تم تكريم الضباط، مرشيف 
دورة فصيــل الدفــاع الجوي، 
وتكريــم الضبــاط املربزين يف 

مرشوع الرماية. 

عسكرية44
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الخرافات الحوثية 
هدم لثوابت 
الجمهورية، 

وتكريس للطائفية 
والعنصرية، وشق 

النسيج المجتمعي، 
وفصل عنصري 

وعودة إلى عصور 
التخلف والظالم

*  بدايًة معايل الوزير ما تعليقكم الســتغالل 
مليشــيا الحوثي ليوم عاشــوراء كمناسبة 

سياسية، وتحويله لبث فكرها الطائفي؟

- بالبدء نشكر صحيفتكم الهتمامها بنرش 
خرافات مليشيا الحوثي وتوعية املجتمع من 

خطورتها.

بالنسبة ليوم عاشوراء هذا اليوم الذي نجى 
الله فيه نبيه موىس عليــه وعىل نبينا أفضل 
الصلوات وأتم التســليم، فاملليشيا الكهنوتية 
الحوثية املدعومة إيرانياً ســعت الستغالله، 
وحولته إىل مناحٍة كربالئيٍة، ومناسبة سياسية 
ضمن مناحاتها وخرافاتها الكثرية، وربطت ما 
حدث للحسني بن عيل-ريض الله عنهما بفضيلة 
هذا اليوم، وأضفت الخرافات واألساطري عىل 
الحادثة، قديًما وحديثًا، وإن محاولة ربط ما 
حدث له بهذا اليوم ال تعــدو أن تكون واحدة 
من خرافات هذه املليشــيا وادعاءاتها املزيفة 
ملزيد من االبتزاز املايل، واجرتار عاطفة الناِس 
الدينيــة، والتوظيف الدينــي، واأليديولوجي 
ملعتقداتهم املشوهة والخرافيّة، بل وبعث الفتنة 
من مرقدها، والتحريض عىل من لم يكن من 
شيعتهم وجعله مشرتًكا يف دم الحسني ولو جاء 

بعد الحسني بمئات السنني.

*  إذاً ما الدور املنوط عىل وزارة االوقاف واإلرشاد 
يف مواجهة هذه الخرافات الشيعية؟

- الوزارة تقوم بدورهــا يف توعية املجتمع 
بخطورة تلك الخرافات، ومواجهتها بمختلف 
األساليب والصور، ســواء كان ذلك من خالل 
املوجهات لخطباء املساجد والدعاة واملرشدين 
لتقديم خطب ومحارضات توعي الناس بذلك، 
أو من خالل املنشورات واملحارضات الفكرية، 

وغريها من الوسائل التوعوية.

وبالنسبة لخرافة الحوثي بيوم عاشوراء فقد 
وجهنا بالوزارة تعميماً لكافة الخطباء والدعاة 

واملرشــدين للقيام بواجبهم وحماية عقيدة 
األمة، والوقوف أمام بدعة عاشوراء العنرصية 
ومواجهة الشحن الطائفي والدموي واإلرهابي 
الذي تقوم به مليشــيات الحوثي اإلرهابية، 
وتصحيح املفاهيم املغلوطة التي علقت به زوًرا 
وبهتانًا، ومنها الرواياُت واألســاطريُ املُحوكُة 
من نسيِج الخياِل حول الحسني بن عيل ويوم 

عاشورا ووقعة كربالء.

*  قبل أيام احتفت مليشيا الحوثي بخرافة الوالية، 
فما الرأي الرشعي يف ذلك االدعاء؟

- الوالية تعني أن السلطة السياسية لعيل بن 
أبي طالب ريض الله عنه وذريته من بعده وال 
يحق ألحد منازعتهم يف ذلك فهي سلطة حرصية 

لساللته دون غريهم.

ويستدلون بأدلة غري رصيحة أو غري صحيحة، 
يحملونها تأويالت تعزز من فكرة الوالية.. وقد 
رد عليهم املحققون من أهل السنة وقالوا بأن 
ال والية لعيل بن أبي طالب أي األحقية املطلقة 
بالحكم وال لذريته من بعده.. بل هي حق خالص 
لجموع الناس وتخضع ملبدأ الشورى الذي نص 
عليه الله بقوله: وأمرهم شــورى بينهم. أي 

بالكيفية التي يحددونها الختيار الحاكم. 

أما ما يدعيه زعيم مليشيا الحوثي فإن الوالية 
عنده  تعني القداسة وتأويل وتفسري النصوص 
وحكم الناس بالقوة نيابة عــن الله، أي أنه 
ُمنََصب من الله ومختار منه بأن يكون حاكماً 
عىل هذا الشــعب هو وجماعته ممن هم من 
ساللة عيل ، وهو حرص الحكم يف فئة قليلة من 
الشعب اليمني وبقية اليمنيني يظلون تابعني 
مجردين من أي اختيــار للحاكم ومنطاعني 

ألوامر هذا املليشيا ومقودين يف كل األحوال.

فأعتقد أن الحكم الرشعي باملجمل واضح بأن 
الوالية دعوى باطلة وما بني عليها باطل كذلك.

*  برأيك ما خطر هــذه الخرافة عىل املجتمع 

اليمني؟

- هذه الخرافة هدم لثوابــت الجمهورية، 
وتكريس للطائفية والعنرصية، وشق النسيج 
املجتمعي، وفصل عنرصي وعودة إىل عصور 

التخلف والظالم..

اليوم اليمنيون يعيشون أسوأ كارثة إنسانية 
بسبب هذه الخرافة، وبات الحكم جليا وواضحا، 
بأن هذه املليشيا تريد تطييف املجتمع اليمني 
وحكمه بالقوة ونهب وسلب مقدراته وغرس 

ثقافة التابع املرتهن.

* وهل لذلك خطــورة عىل املجتمــع اليمني 

مستقبال؟.

الشــك أن اســتمرار هذه املليشيا يف بسط 
سيطرتها عىل مؤسسات الدولة وتسخريها يف 
نرش فكرها الدموي وفرضه بالقوة، قد يؤثر عىل 
األجيال القادمة التي ال زالت يف باكورة عمرها 
ولم تفق إال عىل مالزم زعيم املليشيا وظواهر 
دعوته يف املؤسســات والجهــات الحكومية 
والخاصة ووسائل اإلعالم، وهذا يعني أننا قد 

نشهد جيال ملغما بالكراهية واألحقاد.

*  هل ترى أن املليشيا قد استطاعت أن تؤثر عىل 
املجتمع اليمني بتلك الخرافات؟

أعتقد أن الشعب اليمني أصبح، أكثر إدراكا 
وإملاما بخرافة الوالية وخطرها، فهو يعايش 
الفعل السلوكي اإلجرامي والتطبيق الفعيل لهذه 
الخرافة، وقد اكتوى منذ قرون عدة بجرائم أتباع 
وقادة هذه الخرافة، ودفع تضحيات جسيمة 
وغالية يف مواجهة هذه الفكرة الضالة االنتقائية 
العنرصية، وهناك نضال كبري سطره اليمنيون 
عىل مر التاريخ يف مواجهة هذا الفكر الضال، 
وهناك حراك ثقايف فكري دَونَه املناوئن لهذه 
الفكرة بمؤلفات كثــرية منها ما تخصص يف 
نقض فكرة الوالية من ناحية رشعية، ومنها 
ما تخصص يف كشــف الجرائم بحق اليمنيني 
من خالل الرسدية التاريخية والتوثيق، ومنها 
ما ُسطر شعراً ونثراً وقصة وروايًة ومنها ما 
سجل عىل شكل مذكرات، ومنها ما تخصصت 
بترشيح االمامة وخطرها وكيف التعامل معها 
من خــالل نقد حقيقي وجاد لكل الوســائل 
واألحداث والوقائع التــي انتهجها اإلماميون 
مع اليمنيني والعكس.. هذه الرتاكمات املعرفية 
الزاخرة بنقد اإلمامة عالوة عىل الثقافة املتوارثة 
يف كشــف جرائم اإلمامة، هذان العامالن مثال 
رافعة وعي حقيقي يف مواجهة اإلمامة وكيفية 

التعامل معها.. 

*  وماذا عن الحاضنة لديها هل اســتطاعت 

املليشيا إقناعهم بتلك الخرافات؟

- أعتقد أن املليشيا لم تستطع أن تؤثر عىل 
الحاضنة إن كنت تقصد ما يســمى بكريس 
الزيدية، وما يحصل اآلن هو ألنه يملك أدوات 
الدولة ويقتل مخالفيه عالوة عىل إحالل قادة 
الرأي واملؤثرين يف املجتمع بآخرين موالني له 
وبالتايل نجد هناك من يذهب معه تحت الضغط 
ومنهم طلبا يف الراتب ومنهم من يذهب معه من 
جانب عقدي ومنهم من يظلله بدوراته الثقافية 

أنه يحارب ارسائيل يف اليمن.. 

صحيح هناك من تأثر به ولكن ال يمكن الحكم 
عىل أنه قد أثر عىل كل حاضنته، وأعتقد أنهم 
كعامة الشعب ممن هم تحت سيطرته قد بلغ 
بهم األذى من هذه املليشيا ما الله به عليم، وهم 
ينتظرون اي فرصة للخالص من هذه املليشيا 

وعودة الدولة.

* كيف يمكن توعية املجتمع وتحصينهم من تلك 
الخرافات الحوثية؟

- البد أن تكون هناك جهود حكومية وخاصة 
يف نسف هذه الخرافات، فالكل يف مهمة حماية 
العقول من هذه األفــكار الضالة، وأعتقد أننا 
اليوم بتنا نرى وعيا معرفيا  غري مسبوق ساهم 
يف اتساعه ونرشه وسائل التواصل االجتماعي، 
فتحول كل شخص إىل مراسل وصحيفة وقناة 
وهناك تبادل اآلراء واألفكار، نحن نشهد زخماً 
جمهورياً ووعياً ثورياً لم تستطع اآللة الحوثية 
أن توقفها، فهذه الثورة املعرفية يف نسف خرافة 
الوالية أصبح لهــا منظروها، وباتت تصل إىل 
كل بيت حتى داخل مناطق سيطرة املليشيا، 
فالجوال اليوم بيد كل شــخص يجول به هنا 

وهناك..

وأعتقد أن هذه الثــورة املعرفية هي تمهيد 
للثورة الحقيقية التي يجب أن تكون يف مواجهة 

هذا الفكر واستعادة الدولة بأذن الله.

 :» :»  وزير األوقاف واإلرشاد لـ» وزير األوقاف واإلرشاد لـ»   

مليشيا احلوثي حولت يوم عاشوراء إىل مناحة كربالئية ومناسبة سياسيةمليشيا احلوثي حولت يوم عاشوراء إىل مناحة كربالئية ومناسبة سياسية
المليشيا تجتر عاطفة الناس الدينية بتوظيف ادعاءاتها المزيفة 

لمزيد من االبتزاز المالي،  وبعث الفتنة من مرقدها

وجهنا تعميمًا لكافة الخطباء والدعاة والمرشدين للقيام بواجبهم وحماية عقيدة األمة، والوقوف أمام 
بدعة عاشوراء العنصرية ومواجهة الشحن الطائفي الذي تقوم به مليشيات الحوثي اإلرهابية

أكد وزير األوقاف واإلرشاد الشيخ محمد عيضة شبيبة، أن احتفاءات مليشيا الحوثي اإلرهابية 

بادعاءاتها الزائفة بيوم عاشــوراء أو خرافة الوالية، ما ذلك إال ملزيد من نهب الناس أموالهم، 

والشحن الطائفي والدموي واإلرهابي.

وكشف يف لقاء لـ»26 سبتمرب«، زيف مليشــيا الحوثي يف خرافاتها التي ظهرت بها يف اآلونة 

األخرية.

 لقاء/ جبر صبر 

أصدرت وزارة األوقاف واإلرشاد 
تعميًما للخطباء والدعاة واملرشدين، 
بخصوص استغالل مليشيات الحوثي 
الكهنوتية ليوم "عاشــوراء" الذي 
حولته إىل مناحة كربالئية، ومناسبة 
سياسية ضمن مناحاتها وخرافاتها 
الكثرية، وربطت ماحدث للحسني بن 
عيل بفضيلة هذا اليوم الذي نجى الله 

فيه النبي موىس.
وأكــدت الــوزارة يف تعميمها، 

أن املليشــيات الكهنوتية، أضفت 
الخرافات واألساطري عىل الحادثة، 
قديًما وحديًثــا، وإن محاولة ربط 
ماحدث له بهذا اليــوم ال تعدو أن 
تكون واحــدة من خرافــات هذه 
املليشيات وادعاءاتها املزيفة ملزيد 
من االبتزاز املــايل، واجرتار عاطفة 
الناس الدينية، وتوظيفها ملعتقداتهم 
املشوهة، وإثارة الفتنة، والتحريض 

عليها.

وأهابــت الوزارة-مــن منطلق 

املســؤولية- بالخطباء واملرشدين 

والدعاة القيــام بواجبهم وحماية 

عقيدة األمــة، والوقوف أمام بدعة 

عاشــوراء العنرصيــة ومواجهة 

الشحن الطائفي والدموي واإلرهابي 

الذي تقوم به مليشــيات الحوثي 

اإلرهابيــة، وتصحيــح املفاهيم 

املغلوطة التي علقت به زورًا وبهتاًنا.

أهابت بالخطباء والمرشدين القيام بواجبهم وحماية عقيدة األمة 

وزارة األوقاف تصدر تعميامً بشأن استغالل
مليشيات احلوثي ليوم »عاشوراء«  
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توتر عميق
ما حدث ظهر يوم السبت املايض يؤكد 
عمق التوتر الحاصل والخالفات الداخلية 
املتصاعدة بني عنارص حوثية قادمة من 
صعدة مع متحوثني مغرر بهم من أبناء 
املحافظة، فأثناء مرور املتحوث أسامة 
املكردي يف نقطة نقيل االبل بسيارته مع 
عائلته، قام أحد أفراد النقطة بتوقيفه 
وطلب منه تسليم سالحه لكنه رفض، 
عندها قام افراد النقطة بالتعدي  عليه 
ولكمه عىل وجهه وإهانته أمام زوجته .

العقيــد /عبدالباســط البحر. نائب 
ركن التوجيه املعنوي بمحور تعز قال يف 
ترصيح لـ« 26سبتمرب: » ان  املتحوث 
اســامة املكردي املنشــغل واملنغمس 
بخدمتهم وفكرهم ) مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية( جاءت هــذه الحادثة اهانة 
كبرية لــه، نتج عنها قيامــة بإطالق 
النار وإصابة أفراد النقطة والهروب و 
قد تمت مالحقته وحصل اشتباك بينه 
وبني عنارص مليشيا الحوثي الذين قاموا 
بمالحقته نتج عنه اصابــة اثنني من 

املالحقني له بجروح.
مضيفاً، يف الحادثــة أصيب املتحوث 
اسامة بطلقة نارية بالرجل وتم القبض 
عليه وبعــد القبض عليه تــم إعدامه 
بطلقــة نارية يف الرقبــة وحني حاول 
بعض املواطنني إسعافه تم منعهم من 
قبل عنارص املليشيا واستمر ينزف حتى 

فارق الحياة.
وتابع » لم يكتــف عنارص العصابة 
التابعة للمليشــيا بإعدامه بل  تحركت 
العنــارص الحوثيــة إىل مدينة الصالح 
ونظموا حملة مكونة مــن 20 طقما 
وقاموا بمحارصة أرسة املكردي يف قرية 
أُِجلة مديرية دمنــة خدير« ، وباملقابل 
تجمع أفراد مسلحون من ارسة املكردي 
يف الدمنة بســياراتهم...واليزال الوضع 

متوترا بني الجانبني والحصار مستمر.

قتل األقارب
يف ســياق متصل تحــدث البحر أن 
املليشيا الحوثية قتلت مطلع األسبوع 
املدعو مشــتاق محمــد ناجي منرص 
امللقب بـ)الطاهش ( وهو من املقاتلني 
الحوثيني املعروفــني ومعروف بالقتال 
معهــم، وهو من بنــي وهبان رشعب 
الســالم، ويعمل تحت قيادة القيادي 
الحوثــي عبدالرحمن )رشارة(، وقد تم 
قتله من قبل أخيــه املدعو عيل محمد 

ناجي منرص.
وأفاد البحر يف ترصيحه ل 26سبتمرب 
عن تزايد قتل األقارب يف مناطق سيطرة 
املليشــيا وهذه الحادثة وغريها نتاج 
للتعبئة الطائفية والــدورات الثقافية 
والفكرية للمليشــيا يف تغذية األطفال 
والشباب باألفكار الهدامة وقتل األقارب 
يف سبيل التقرب لسيدهم صاحب الكهف.

وتابــع البحر كان الســبب الرئييس 
ملقتل أخية عدم قبولــه وميوله للقتال 
معهم بحسب مصادر مقربة أن مشتاق 
حاول أكثر من مــرة اإللحاح عيل أخيه 
للمشــاركة يف القتال معهم وااللتحاق 
بصفوف املليشيا؛ إال أن أخيه عليا رفض 
ذلك بإرصار وقــاوم ضغوط وتهديدات 
أخيه حتى وصــل األمر به إىل قتل أخيه 

الذي كان يضغط عليه ويهدده.

حرب على التعليم
تمارس املليشــيا عادتهــا يف صيد 
املناســبات بمختلــف انواعها لصالح 
بــث أفكارها الطائفيــة واإلرهابية و 
مع اقرتاب املوســم الــدرايس املتزامن 
مع هذه األيام ســارعت لالســتفادة 
من ذلك  باصدار قرار بمنع املدرســني 
الحكوميبــن من التدريــس باملدارس 
االهلية للتضييق عــىل رشيحة املربني 
وحرمانهم من أدنــى حقوقهم بعد أن 
قطعت رواتبهم للعام الثامن عىل التوايل 
وضيقت عليهم وبعــد أن لقوا بصيصاً 
من الرزق ألوالدهــم يف املدارس االهلية 
لتعمم بذلك سياستها املحاربة للتعليم 
العام ، يف الســياق ذاته وبهدف تنفري 
الطالب من التعليم الحكومي يف مناطق 
سيطرتها قامت  برفع رسوم االلتحاق 
باملدارس الحكومية وهو ما قد يؤدي إىل 
عزوف  اآلالف بل واملاليني من الطالب عن 

االلتحاق باملدارس هذا العام .

استهداف المدنيين
استهدفت مليشــيا الحوثي اإلرهابية 
مؤخرا ويف ظل رسيــان الهدنة12طفالً 
بحي املوشــكي استشــهد منهم طفل 
واصيب 11آخرون، كمــا ال تزال تصعد 
وبشكل مستمر من جرائمها وانتهاكاتها 
املتواصلة التي طالت االطفال والنســاء 
والشــيوخ والرتبويني لتشــمل حاالت 
اعتقال واختطاف وتعذيب وتجنيد فيما 
طالت جرائمها قصف املنشئات واملساكن 
واألحياء املكتظة بالسكان وقنص املدنيني 
وزراعــة األلغام وتعذيــب الصحفيني 
واستخدامهم كورقة سياسية يف مقاضاة 

اغراضهم ومطالبها غري املرشوعة.

جرائم ال تتوقف
مع بزوغ شــمس كل يوم ال تتوقف 
املليشيا الحوثي من أعمالها الوحشية، 
حيث حولــت محافظة تعــز إىل حمام 
دم، عــرب قصفهــا لألحياء الســكنية 
بالصواريخ والقذائف املختلفة وإدخال 
اآلالف من عنارصها وأطفالها يف محارق 
الحرب ، كمــا ارتبط اســمها بالقتل 
والخطف والتجنيد والتعذيب والتفجري 
واالعتقال التعسفي ، واالختفاء القرسي 

واالنتهاكات وجرائم ضد اإلنسانية”
وال تتوقف جرائم املليشــيا الحوثية 
عموما ويف تعز عىل عىل وجه الخصوص 
عندذلك وحسب بل تجاوزت ذلك إىل لغة 
الدم وواصلت من الهجوم عىل محافظة 
تعز واستهداف مواطني املدينة بأسلحة 
قنص متطورة، وهو ما أدى قبل أيام إىل 
إصابة امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً يف 
حي »عصيفرة« الواقع شمال مدينة تعز.

جريمة منظمة
عملت املليشــيا عىل تفــيش الجرائم 
يف مناطــق ســيطرتها بالحوبان أيضا 

واملناطق املجاورة وزدات معدالت الجرائم 
الجنائيــة وعىل رأســها جريمة القتل 
والرسقة وتضاعفت بشــكل كبري حتى 

غدا القتل واملوت شيئاً مألوفا.
وتؤكــد تقارير أن مناطق ســيطرة 
مليشيا الحوثي تشهد  -بحسب الوقائع 
عىل األرض- جرائم يوميــة وبطريقة 
بشعة لم يعهدها اليمنيون، الكثري منها 
يتم التغايض عنها كــون مرتكبيها من 
قيادات وعنارص املليشيا أو من املرتبطني 

بها.
واعتربت التقاريــر أنه ال صوت يعلو 
عىل صوت الجرائم  مســتداًل بذلك من 
خالل األرقام املهولة لحجم الجرائم التي 
شهدتها مناطق سيطرة املليشيا ، حيث 
تكشف هذه األرقام مدى الفوىض األمنية 
العارمــة التي تعيشــها، وتؤكد الثمن 

الباهظ الذي دفعه سكانها جراءها.

خروقات مستمرة
عىل صعيد الهدنة األممية، تســتمر 
مليشــيا الحوثية املدعومة من إيران يف 
خروقاتها وعرقلتها كعادتها دائما بما 
يف ذلك رفضها لفتح منافذ تعز وتطويل 
املفاوضات بهدف املراوغة وكسب الوقت 
لتعزيز جبهاتهــا وترتيب اوراقعا ودعم 

صفوفها.
ويف ذلك مؤرش واضــح وخطري بعدم 
قبول   املليشيا الحوثية االيرانية للسالم 
وخضوعهــا للحلول السياســية وفق 
املرجعيات، باإلضافة إىل تعنتها املستمر 
يف رفع املعاناة عن الشعب وفتح الحصار 
عن تعز، ورصف املرتبــات للموظفني 
وعدم جديتها يف تنفيذ التزاماتها بالهدنة 

اإلنسانية االممية املعلنة.

تعزيزات
بحسب  العقيد / عبدالباسط البحر - 

نائب ركن التوجية املعنوي بمحور تعز 
يف ترصيح  لـ« 26سبتمرب » أكد قائالً :

إن األربعة والعرشين الساعة املاضية 
شهدت استمرار مليشيا العدو الحوثي 
اإليراني باســتقدام تعزيزات لها قادمة 
من خارج محافظة تعــز، والدفع بها 
إىل مواقعها وجبهاتها القتالية بمحيط 
املدينة واالرياف وبحسب املعلومات فإن 
أكثر من 50 طقماً ) عربة عســكرية( 
تحمل أفرادا وذخائــر متنوعة وعيارات 
مختلفة قادمة مــن محافظة صنعاء 
ومحافظات مجاورة، تتبع مليشــيات 
البغــي والعــدوان الحوثيــة اإليرانية 
باإلضافة إىل أفراد قادمني عىل ) باصات 
( مدنية كتمويه وصلت مغرب أمس إىل 
مدينة إب قادمة إىل تعز ، لشــن هجوم 
مباغت عىل جبهات محور تعز املختلفة.

وتابع؛ وهناك تحشــيد للمليشــيات 
الحوثية إىل مواقعها بمعسكر مكائر يف 

الجبهة الغربية لتعز، وجبهات الضباب.
مؤكداً يف نفس الوقت أن املليشــيات 
التزال مستمرة وبوترية عالية باستحداث 
مواقــع ومتارس جديــدة  خصوصا يف 

الجبهة الشمالية للمدينة.
وأشــار البحر؛ أن مليشــيا الحوثي 
قامت خالل األيام القليلة املاضية بنرش 
قناصات بشــكل غري مسبوق ومكثف 
وأعادت تمركزها بأماكن مستحدثة يف 
مختلف جبهات محيط املدينة واألرياف، 
وتستهدف من خاللها األبرياء متسببة 
بضحايا من املدنيــني بلغت خالل  األيام 
املاضية 16 شهيدا وجريحا مدنيا بينهم 

نساء وأطفال.

3437 خرقا
وأفاد البحر يف ترصيحه لـ« 26سبتمرب 
» أن املليشيات اإلرهابية الحوثية االيرانية 
املجرمة مستمرة بإغالق الطرق واملمرات 

اإلنسانية الرئيسية من وإىل تعز.
كما أنها ولليــوم ) 124 ( من الهدنة 
عىل التــوايل ترتكب خروقــات يومية 
للهدنة اإلنسانية االممية املعلنة بلغ عدد 
خروقاتها  خالل هــذه الفرتة أكثر من ) 
3437 ( خرقا يف جبهات محور تعز نتج 
عنها ) 17  ( شــهيداً و) 104 ( جرحى 
من العسكريني. و) 8 ( شهداء و)  46 ( 

جريحا مدنياً.
موضحــاً؛ ال يزال الجيــش الوطني 
ملتــزم بالهدنــة اإلنســانية األممية 
املعلنــة وبانضباطيــة عالية وصارمة 
بتوجيهات القيادة العليا رغم الخروقات 
الكبرية و الخطرية واالنتهاكات املتكررة 
واملتعددة املستمرة لها من قبل مليشيات 
الغدر والخيانة والقتل والبغي واإلجرام 

العدوانية الحوث/إيرانية
موكداً، أن أبطال تعز عىل أتم االستعداد 
والجاهزيــة للرد عــىل أي خروقات أو 
حماقات تقدم عليها املليشيات الباغية 
وجاهزين لتنفيذ أي مهام تحت أي ظروف 
طارئــة أو تطورات جديــدة ومواجهة  
ظروف املوقف الناشــئة بــكل عزيمة 

وإرصار وقوة واقتدار وثبات وانتصار..

ترسانة لن تغنية
الفتًا؛ أبطال الجيــش واملقاومة بتعز 
حققوا انتصارات اسطورية بإمكانيات 
شــحيحة وذاتية ال تقــارن وبال خربة 
ســابقة منذ انطالق املقاومة الشعبية 
لالنقالب الدمــوي الكهنوتي األســود 
وأمام ترسانة من أسلحة الدولة الحديثة 
والنوعية واملدفعيــة  الثقيلة واملدرعات 
املنهوبة من عتاد جيش الدولة الســابق 
وأمام أكثر من 13 لواء وتشكيل عسكري 
مجهز بأحدث األســلحة واإلمكانيات 
أحاطــوا بتعز مــن كل الجهات يف أوج 
انتفاشتهم وتم هزيمتهم ودحرهم من 

معظم مديريات تعز الحيوية.
وتابع ما ينتظرهم اليوم أشد وأقىس 
فاليوم أبطال تعز وأســودها أكثر خربة 
قتالية و مهارة ميــدان وأفضل إمكانية 
عما كان، ولن تنفع استعراضات العدو 
الدعائية، لم تغن عنه سابقا ولن تغنيه 
الحقا، أمام الرضبات املسددة واملوجعة، 

التي ستعيدهم جثثا هامدة..
وستبقى معداتهم العسكرية غنيمة 
كالعادة دائما ب‘ذن الله تعاىل ثم بعزيمة 
وإرادة ومعنويــات الرجــال األشــداء 

واملقاتلني األبطال من أبناء تعز األحرار.

في ظل خروقاتها للهدنة وتحشيدها المستمر

ــات تـعـصـف بـالـمـلـيـشـيـا ــات تـعـصـف بـالـمـلـيـشـيـاصـراعـات أجـنـحـة وعـصـابـ صـراعـات أجـنـحـة وعـصـابـ

    بسبب إهانتهم للمتحوثين صراعات متصاعدة بين القادمين من صعدة ومتحوثي المحافظةبسبب إهانتهم للمتحوثين صراعات متصاعدة بين القادمين من صعدة ومتحوثي المحافظة
    ممارسة الجرائم واالنتهاكات بحق أبناء تعز أسهم في تعميق خالفات األجنحةممارسة الجرائم واالنتهاكات بحق أبناء تعز أسهم في تعميق خالفات األجنحة

    خالفات داخلية بينية بين أجنحة المليشــيا تطورت إلى اقتتال بيني في شــرعب الســالم ونقيل خالفات داخلية بينية بين أجنحة المليشــيا تطورت إلى اقتتال بيني في شــرعب الســالم ونقيل 
اإلبل بضواحي تعز الجنوبية الشرقيةاإلبل بضواحي تعز الجنوبية الشرقية

نتيجة لجرمها املتزايد والعنيف واستخفافها بدماء 
وحقوق املواطنني يف نطاق سيطرتها بمحافظة تعز، ال 
يكاد يمر يوم أو ساعة إال وتشهد  مسلسال من  الرصاع 
الدموي بني أجنحتها وعصاباتها يف مدينة تعز، وعىل 
وجه أخص الرصاعات والخالفات العميقة التي غالبا 
ما تتطور إىل اشتباكات مسلحة بني عنارص املليشيا 
القادمني من صعدة وبني املتحوثني املغرر بهم من أبناء 

املحافظة.
يرصد هذا التقرير أبرز أحداث الخالفات والرصاعات 
املســلحة التي نشــبت مؤخرا بني هذه العصابات 
واألجنحة بشــكل بيني، كما يرصــد خروقات هذه 

املليشيات للهدنة األممية.

  مختار الصبري 

تقرير66
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 قبل أيام وجهــت أرسة الصحفي 
»املنصوري« بالغاً إىل الصليب األحمر 
الدويل واملبعوث األممي وكافة املنظمات 
ونقابة الصحفيني، تُفيد بأن الصحفي 
توفيق املنصوري »دخل يف وضع صحي 
حرج للغاية؛ بعد تدهور حالته الصحية 
خالل األيام املاضية يف سجن معسكر 
األمن املركزي بصنعاء«، محملة زعيم 
املليشيا عبد امللك الحوثي، مسؤولية 

حياة نجلها.
وأفادت أن املعلومات املؤكدة لها تفيد 
أن حياة ابنها توفيق يف خطر ويحتاج 
إىل نقل عاجل للمستشــفى وهو ما 

يرفضه الحوثيون منذ أشهر. 
وأضافت.. طوال ســنوات السجن 
تدهورت حالته الصحية وظهرت عليه 
أعراض أمراض مزمنة قاتلة بســبب 
التعذيب الجسدي والنفيس الذي تعرض 
له مع زمالئه باإلضافة إىل حرمانهم 
من الغــذاء ومن التعرض للشــمس 
وحرمانهم من الرعايــة الصحية أو 

الحصول عىل األدوية.
البالغ أكد أن األرسة تعلم بأنه سبق 
للمدعو »أبو شهاب املرتى« املرشف 
املبارش عىل السجن بتهديده مع زمالئه 
بقتلهم باملوت البطيء داخل السجن 
معتربة إرصار القيــادي الحوثي عىل 
حرمان املنصوري وزمالئه من العالج 
هو تنفيذ لذلك التهديد وارتكاب لجريمة 

قتلهم مع سبق اإلرصار والرتصد.

مطالبة بضغط دولي 
يف إطار ردود األفعال املنددة بالجريمة 
الحوثية طالبت الحكومة بضغط دويل 
إلنقــاذ الصحفيــني املختطفني لدى 
مليشيا الحوثي اإلرهابية املدعومة من 

إيران يف العاصمة صنعاء.
وزير اإلعالم والثقافة والســياحة 
معمر االرياني حمل مليشيا الحوثي 
اإلرهابية التابعة إليران كامل املسؤولية 
عن ســالمة وحياة الصحفيني )أكرم 
الوليدي، توفيق املنصــوري، حارث 

حميد، عبدالخالق عمران(.
وقال: إن مليشــيا الحوثي تواصل 
إخفــاء الصحفيني األربعــة قرسياً 
منذ اختطافهــم يف يونيو 2015، بعد 
ان أصدرت بحقهم أوامــر باإلعدام، 
يف ظــروف اعتقال ســيئة وحرمان 
من الرعايــة الصحية، أدى إىل تدهور 
وضعهم الصحــي ودخولهم مرحلة 

الخطر«.
وأضاف.. مليشيا الحوثي اإلرهابية 
اختطفت الصحفيني األربعة عىل خلفية 
عملهم الصحفي، ومارســت بحقهم 
صنوف التعذيب النفيس والجســدي 
وأصدرت بحقهم أحــكام اعدام من 
محاكم غري قانونيــة بتهم ملفقة، 
ورفضت وال تزال اطالقهم او ادراجهم 

يف قوائم تبادل االرسى واملختطفني«.
وأكــد االرياني مســؤولية قيادات 
مليشــيا الحوثي اإلرهابية عن كافة 
الجرائم واالنتهاكات التي ترتكب بحق 
الصحفيني يف مناطق سيطرتها بهدف 
قمع وتكميم األفواه، وخلق بيئة غري 
آمنه للعمل الصحفي، مضيفا أن هذه 
الجرائم لن تسقط بالتقادم ولن يفلت 

املسؤولؤن عنها من العقاب.
وطالب االرياني املجتمع الدويل واألمم 
املتحدة واملبعوثني األممي واألمريكي 
ومنظمات حقوق اإلنســان وحماية 
الصحفيني ويف مقدمتها االتحاد الدويل 
للصحفيني واتحاد الصحفيني العرب 
بالتدخل إلنقــاذ الصحفيني األربعة، 
والضغط عىل مليشيا الحوثي لتقديم 

الرعاية الطبية لهم، وإطالقهم فوراً 
دون قيد أو رشط.

مطالب باالفراج الفوري
نقابة الصحفيني اليمنيني طالبت هي 
االخرى برسعة نقل الزميل الصحفي 
توفيق املنصوري املختطف لدى مليشيا 
الحوثي منذ يونيو 2015م، واملحكوم 
عليه جورا باإلعدام، إىل املستشــفى 

وتوفري العناية الطبية الالزمة له.
وقالت النقابة إنها تلقت بالغا من 
أرسة املنصوري تفيد فيه دخول صحة 
الزميل املختطف يف وضع حرج للغاية 
بعد تدهــور حالتــه الصحية خالل 
الســاعات املاضية يف سجن معسكر 
األمن املركزي بصنعاء، ما يجعل حياته 
يف خطر ويحتاج نقله إىل مستشــفى 

بشكل عاجل.
وأدانت النقابة اســتمرار اعتقال 
الصحفيني والتعامل القمعي ضدهم، 
محملة جماعة الحوثي مسؤولية هذه 
املمارسات التعسفية، وما قد يرتتب 

عنها من مخاطر لحياة الزميل.
وجــددت مطالبتها برسعة اإلفراج 
عن كافة الصحفيني املختطفني، وإلغاء 
أحكام اإلعــدام الجائرة بحق الزمالء 
عبدالخالق عمران، وتوفيق املنصوري، 

وأكرم الوليدي، و حارث حميد.
وطالبــت كافة املنظمــات املعنية 
بحرية الرأي والتعبــري ويف مقدمتها 
االتحاد الــدويل للصحفيــني واتحاد 
الصحفيني العــرب مواصلة جهودها 
إلطالق رساح الصحفيني وتوفري بيئة 

آمنة للعمل الصحفي.
املنظمة الوطنية لإلعالميني اليمنيني 
»صدى« أدانت اإلهمال الصحي املتعمد 
الذي تمارسه مليشيات الحوثي بحق 
الصحفي توفيق املنصوري، املختطف 
لديها منذ أكثر من سبع سنوات، ومنعه 

من الحصول عىل العالج.
وقالت املنظمة: إنهــا تلقت بالغا 
عاجالً من أرسة الصحفي املنصوري، 
يؤكد تدهور حالتــه الصحية مجدداً، 
ووصولهــا مرحلة خطــرية خالل 
الســاعات املاضية، وذلك يف ســجن 

معسكر األمن املركزي بصنعاء.
وطالبت مليشــيا الحوثي باإلفراج 
الفوري عــن الصحفــي املنصوري 
وزمالئه دون قيد أو رشط، وتحملها 
املسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة 
الصحفيــني املختطفــني، مؤكــدة 
تضامنها مع الصحفــي املنصوري 

وأرسته.

وجــددت الدعوة لألمــم املتحدة و 
مبعوثهــا لليمن والبعثــات الدولية 
املختلفة والجهــات املهتمة واملعنية 
بحقوق اإلنســان وحريــة التعبري، 
للقيام بأدوارهــا وتفعيــل آلياتها 
وتحمل املسؤولية اإلنسانية والقانونية 
واألخالقية يف منح الحرية للصحفيني 
من خالل الضغط عىل جماعة الحوثي 

لإلفراج عنهم.
ودعت اللجنــة الدوليــة للصليب 
األحمر وبعثتها يف اليمن، لتنفيذ زيارة 
عاجلة إىل سجن معسكر األمن املركزي 
بصنعاء، واإلســهام يف إنقــاذ حياة 
الصحفي توفيق املنصوري، وزمالئه 

املختطفني.

ممارسات بشعة 
منظمات املجتمع املدني عربت عن 
استنكارها واســتهجانها الشديدين 
للممارسات البشعة بحق املختطفني 
واســتمرار اختطــاف الصحفيــني 

والتعامل القمعي ضدهم.
وقالت املنظمــات: إنها تلقت بالغا 
مــن أرسة الصحفــي املختطف لدى 
مليشيا الحوثي االنقالبية منذ يونيو 
2015م املحكوم عليه جورا باإلعدام 
الصحفي توفيق املنصوري، تفيد فيه 
دخول صحة الصحفــي املختطف يف 
وضع حرج للغاية بعد تدهور حالته 
الصحية وظهرت عليه أعراض أمراض 
مزمنة قاتلة بسبب التعذيب الجسدي 
والنفيس الذي تعرض له مع زمالئه يف 
سجن معسكر األمن املركزي بصنعاء، 
ما يجعل حياته يف خطر ويحتاج نقله 

إىل مستشفى بشكل عاجل.
وطالبــت املنظمــات برسعة نقل 
الصحفــي توفيــق املنصــوري إىل 
املستشــفى وتوفري العنايــة الطبية 
الالزمــة، محملة مليشــيا الحوثي 
املســؤولية عــن هذه املمارســات 
التعســفية، وما قد يرتتب عنها من 
مخاطــر لحيــاة الصحفــي توفيق 
املنصوري، داعية لإلفراج الفوري عنه 
وعن كافة املختطفني واملخفيني قرسا.
وأكدت منظمــات املجتمع املدني 
أن هذه املمارســات الحوثية البشعة 
بحق الصحفي توفيق املنصوري هو 
استهداف مبارش للصحافة وللكلمة 
الحــّرة، وتضع العالم واملؤسســات 
الدولية كافة أمام مسؤولياتها يف إدانة 
هذه املمارسات، ومحاسبة مليشيات 
الحوثي التي تجاوزت كل القيم، وتعّدت 

عىل األعراف والقوانني الدولية كافة.

واشــارت إىل ان اســتمرار مليشيا 
وتعذيــب  اختطــاف  يف  الحوثــي 
الصحفيني يعد خرقا خطريا ملعاهدات 
جنيف وتعٍد صارخ عــىل كل املواثيق 
والقوانني واملعاهدات الدولية الضامنة 
لحرية الصحافة وسالمة الصحفيني 
وحق الوصــول للمعلومات وحماية 

الصحافيني.
ودعت منظمــات املجتمع املدني يف 
اليمن مكتب املفوضية السامية لحقوق 
اإلنســان ومنظمات األمــم املتحدة 
واملنظمات الدولية االخرى إدانة هذه 
املمارسات والضغط عىل هذه املليشيا 
لإلفراج عن كافة املختطفني تعســفا 
واملخفيني قرسا والعمــل عىل اتخاذ 

إجراءات رادعة ضد هذه املليشيا.
 مجددة مطالبتها برسعة اإلفراج عن 
كافة الصحفيــني املختطفني، وإلغاء 
أحكام اإلعــدام الجائرة بحق الزمالء 
عبدالخالق عمران، توفيق املنصوري، 

أكرم الوليدي، و حارث حميد.

جرائم حرب 
منظمة ســام للحقوق والحريات 
عربت عن قلقها بسبب التقارير التي 
تتحدث عــن الحالة الصحية الحرجة 
للصحفي املحتجز تعســفيًا توفيق 
املنصوري يف سجون مليشيا الحوثي 

منذ أكثر من سبع سنوات. 
موقع »املصدر أونالين« أكد أنه حصل 
عىل معلومات من داخل سجن األمن 
املركزي يف منطقة الســبعني بصنعاء 
والذي تحتجز فيه املليشيا الصحفيني 
املختطفــني، تفيد بتدهــور الحالة 
الصحية للزميــل توفيق املنصوري يف 
ظل إرصار مليشيا الحوثي املدعومة 
من إيران عىل عدم تمكينه من الحصول 

عىل الرعاية الطبية الالزمة.
وأكدت منظمة سام بأنها »اطلعت 
عىل بــالغ عائلة الصحفــي توفيق 
املنصــوري الصادر اليــوم ٢٧ يوليو 
والذي تضمن وصفاً للحالة الصحية 
الحرجــة للصحفــي املنصــوري يف 
سجن جماعة الحوثي«، وأنها قامت 
بالتواصل »مع شقيق الصحفي توفيق 
املنصوري ملعرفة تفاصيل أكثر حيث 
أكد لسام بأن شقيقه يعاني من عدة 
أمراض خطرة منها السكر والقلب و 
ضيق يف التنفس وتضخم بالربوستات ، 
إضافة إىل ظهور أعراض تورم باألقدام 
والوجه ، أشبه ما تكون بداية لفشل 
كلوي نتيجة التعذيب الذي تعرض له يف 
سجون مليشيا الحوثي وسوء التغذية، 

وعدم السماح له بالذهاب إىل الحمام، 
وال يتلقى أي رعايــة طبية وأضاف 
شقيق املنصوري أن شقيقه يتعرض 
مــع بقية الصحفيني إىل اســتهداف 
ممنهج يف معســكر )األمن املركزي( 
يف صنعاء الذي نقلوا إليه عام ٢٠٢٠ ، 
والذي يعد أسوء سجن مروا عليه منذ 
اعتقالهم... وقال إن األنباء التي تلقاها 
مزعجة ، تؤكد أن حالة شقيقه خطرة 
ومزعجة ويتمنى تدخل الصليب األحمر 
واملبعوث األممي لنقله إىل املستشفى، 
ألن كل ساعة تمر تشكل خطرا وتهديدا 

عىل حياته«
ودعت املنظمــة يف بيان لها، »األمم 
املتحدة والصليب األحمر للضغط عىل 
جماعة الحوثي لنقل الصحفي توفيق 
املنصــوري إىل املستشــفى بصورة 
عاجلــة، وإطالقه وجميــع زمالئه 
الصحفيني دون قيد أو رشط ، مؤكدة 
أن خضوع املجتمع الــدويل لجماعة 
الحوثــي بتحويل ملــف الصحفيني 
اإلنساني إىل ورقة للمساومة السياسية 
فاقم من معانــاة الصحفيني ، وأفقد 
الثقة بــدور املجتمع الــدويل يف لعب 
دور إنســاني يخفــف مــن معاناة 
اليمنيني، كما حملت جماعة الحوثي 
املســؤولية القانونية والجنائية عن 
حياة الصحفيني و سالمتهم الجسدية 
، مذكرة جماعة الحوثي أن مثل هذه 
الجرائــم ترتقــي إىل جرائم حرب ال 
تســقط بالتقادم ، وسيتم محاسبة 

مرتكبيها الحقا«.

 قتل متعمد
من جانبــه دعا املركــز األمريكي 
للعدالــة ))ACJ املجتمــع الدويل إىل 
التدخل إلنقاذ حياة الصحفي توفيق 
املنصــوري وزمالئــه املختطفني يف 
ســجون مليشــيا الحوثي منذ سبع 

سنوات.
واعترب املركز يف بيــان تعليقا عىل 
بالغ لعائلة الصحفي املنصوري جرائم 
التعذيب املمنهج والحرمان من الرعاية 
الصحية للصحفيــني املختطفني يف 
سجون مليشيا الحوثي »عمليات قتل 

بطيء ومتعمد«.
وأعرب املركز عــن قلقه البالغ عىل 
صحة وحياة الصحفــي املنصوري، 
وزمالئــه الصحفيــني املختطفني، 
ويرى يف االنتهاكات املمنهجة ضدهم 
»عمليات قتل بطيء ومتعمد ترتكبها 
جماعة الحوثي التي سبق أن تسببت 
يف وفاة مختطفني لديهــا بالتعذيب 

والحرمان من الرعاية الصحية«.
وطالب املركز املجتمع الدويل بهيئاته 
ودوله بالتدخل واستخدام كافة وسائل 
الضغــط إليقاف هــذه االنتهاكات، 
وإنقــاذ حياة الصحفــي املنصوري 
وزمالئــه، واإلفراج عنهــم، وتقديم 
العناية الصحية العاجلة لهم، واتخاذ 
ما يكفي من اإلجراءات لضمان عدم 

إفالت خاطفيهم من العقاب.
وناشد املركز االتحاد الدويل ولجنة 
حماية الصحفيــني واملقرر الخاص 
املعنــي بتعزيــز وحمايــة الحق يف 
حرية الرأي والتعبــري، بإيالء معاناة 
الصحفيــني اليمنيني املختطفني لدى 
جماعة الحوثي االهتمام الكايف، وتقديم 
املساعدة العاجلة من أجل إنهاء هذه 

املعاناة يف أقرب وقت.

إعدام 
ويف العارش من إبريل من العام 2020 
أصدرت مليشيا الحوثي أوامر قضت 
بإدانة أربعة صحفيــني وهم توفيق 
املنصــوري وعبدالخالق أحمد عمران 
وأكرم الوليــدي وحارث صالح حميد 
آوامر اإلعدام تلك لخصت تماما واقع 
الصحافة يف مناطق سيطرة املليشيا 
عىل الرغم من أن القضية كانت مغلقة 
بحكم أن املليشــيا كانــت قد أخربت 
املتابعني عــن الصحفيني املختطفني 
أنهم سيخرجون ضمن صفقة تبادل 

األرسى. 
وحسب محامي الصحفيني عبداملجيد 
صربة أنه بعد أن أحيل ملفهم إىل النيابة 
العامة واستطاع املحامون أن يطلعوا 
عىل بعض األوراق التي تؤكد أن قضية 
هؤالء الصحفيني هي قضية للمزايدة 
السياسية حيث ظلت النيابة مدة سنة 
وثالثة أشــهر دون أن تحقق معهم 
بحجة أنهم سيخضعون لعملية تبادل 
أرسى بمعنى عىل أنه ليســت عليهم 
قضايــا جنائية من األســاس وإنما 
الغرض من احتجازهم واعتقالهم هو 
تبادل األرسى بالرغم من أنهم أخذوهم 

من آماكن عملهم.

ورقة مساومة
احتجاز تعسفي بحق صحفيني ملدة 
تقرب من ثمان سنوات من قبل مليشيا 
الحوثي يعد مؤرشا قاتما للحالة األليمة 
التي تواجهها حرية اإلعالم يف مناطق 
سيطرتها، إذ ثبت من خالل ممارساتها 
أنها تستخدم الصحفيني كورقة ضغط 
ومساومة يف حربها العبثية، مما حذا 
باالتحاد الدويل للصحفيني اإلعالن عن 
رفضه وتنديــده بأوامر اإلعدام داعيا 
لإلفراج الفوري عن جميع الصحفيني 

املعتقلني.

بطابع سياسي
يؤكد حقوقيون أن مليشيا الحوثي 
تستخدم تلك القضايا كمنصة إلرسال 
مجموعة من الرســائل السياسية يف 
زمن وظرف معني وأن تحريك القضاء 
بمثل هذه القضايــا أو صدور أحكام 
يأتي غالبا يف ظروف سياسية معينة 
تحاول املليشــيا مــن خاللها تصدر 

مجموعة من الرسائل. 
محللون أشاروا إىل أن مليشيا الحوثي 
بهذا الحكم وبهذه الطريقة واملخالفات 
الجســيمة -علمــا أن الحكم آت من 
محكمة منعدمــة القانونية - قدمت 
رسالة ســلبية للمجتمع الدويل بأنها 
ماضية يف طريقهــا دون اكرتاث بكل 
هذه الرسائل من املجتمع الدويل، وذاك 
الترصف يؤكد أننا أمام محاكم ليست 

سوى منصات وأدوات رصاع سيايس.

حرمان الصحفيني املختطفني من العالج .. إعدام باملوت البطيءحرمان الصحفيني املختطفني من العالج .. إعدام باملوت البطيء
بترصف يوضح تماما وحشية 
تلك املليشيا وإجرامها ويظهر 
مدى تماديهــا يف إرهابها عىل 
اليمنيني، تمنع مليشيا الحوثي 
اإلرهابية العالج والدواء والغذاء 
إال مــن فتات عــن املختطفني 
يف ســجونها منــذ ســنوات 
وتمعن بشكل خاص يف تعذيب 
الصحفيــني املختطفني األربعة 

الذين حكمت عليهم باإلعدام!

  قاسم الجبري 
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:»:» ناشـــطــون وحــقــوقـــيون لـ»ناشـــطــون وحــقــوقـــيون لـ»   

زيارة املستشار العسكري للمبعوث األممي ملركز زيارة املستشار العسكري للمبعوث األممي ملركز األلغام التابع ملليشيا احلوثي بصنعاء تشجيعاً لزرع املزيد من األلغاماأللغام التابع ملليشيا احلوثي بصنعاء تشجيعاً لزرع املزيد من األلغام
األمم املتحدة تغض الطرف عن جرمية زراعة مليشيا احلوثي لاللغام األمم املتحدة تغض الطرف عن جرمية زراعة مليشيا احلوثي لاللغام 
ضحايا األلغام الحوثية قتلت ضحايا األلغام الحوثية قتلت 29002900 مدني واصابت  مدني واصابت 40004000 آخرين آخرين

وأوضح التقرير إىل أن املليشيات االنقالبية انفردت 
بزراعة األلغام األرضية والبحرية والعبوات الناسفة 
بكل أشكالها وأحجامها عىل نطاق واسع من املناطق 

التي اجتاحتها منذ بداية الحرب وحتى اليوم.
وأكد أن مثل هذا الجرائم تعــد انتهاكاً للقانون 
اإلنساني والقانون الدويل لحقوق اإلنسان وتندرج 
ضمن قائمة اإلرهاب والجرائم ضد اإلنسانية، وتعترب 

انتهاكاً صارخاً للقوانني واألعراف الدولية.
كل تلك الجرائم الحوثية يقابلها صمت أممي ودويل 
مطبق، وبدالً عن محاسبتها يتم مكافأتها من قبل 
األمم املتحدة بتقديم الدعم املــادي واملعنوي لها، 
كما لو كانت تشجعها عىل مزيد من زراعة األلغام، 
وتجىل ذلك من خالل الدعم الذي قدم من قبل األمم 
املتحدة ملركز األلغام التابع ملليشــيا الحوثي بعدد 
من السيارات، ومؤخراً يقوم املستشار العسكري 
للمبعوث األممــي بزيارة مركز املليشــيا لأللغام 

بصنعاء، ويؤكد لها عىل تقديم الدعم لهم.
حقوقيون وناشــطون يصفون تلــك الزيارة 
بالفضيحة األممية، وتؤكــد تماهي األمم املتحدة 
وتشجيعها ملليشــيا الحوثي، واعطائها رشعية يف 
زرع املزيد من األلغام ملواصلة حصد املزيد من أرواح 

اليمنيني.

شرعنة لزراعة األلغام
البداية مع رئيس مركز البحر األحمر للدراسات 
السياسية واألمنية-  محمد الولص بحيبح اعترب ما 
قامت به مديرة مكتب األمم املتحدة ومستشارها 
العسكري من زيارة رسمية ملا يسمى مركز األلغام 
التابع ملليشــيا الحوثني واللقاء بقيادات مليشيا 
الحوثي رشعنة وتشجيعاً للحوثي لزرع مزيد من 
األلغام، وإيقاع مزيد من القتــىل واإلصابات بني 
أوساط املدنيني، كما اعتربه خطأ فادح يظهر مدى 

تحيز األمم املتحدة".
وأضاف بحيبح يف حديثه ل26 سبتمرب" أن لقاء 
ممثيل األمم املتحدة وعىل هذا املستوى من املمثلني 
مع مسؤويل مركز األلغام التابع ملليشيا الحوثيني ال 
يشري سوى إلعطائهم ضوءا أخرض ملواصلة ارتكاب 
جرائمهم بحق املدنيني خصوصا بواسطة األلغام 

التي حصدت أرواح وأطراف آالف املدنيني".
وأشــار رئيس مركز البحر األحمر للدراســات 
السياسية واألمنية" إىل أن الحوثيني زرعوا منذ بداية 
الحرب أكثر من مليون ونصف املليون لغم معظمها 
يف مناطق املدنيــني وقراهم ومصالحهم فضال عن 
املنشــآت الحكومية والطرقــات وغريها التي لم 

تستهدف سوى إيقاع ضحايا من املدنيني.
وحول صمت الجهات الرسمية عن عدم استنكار 
وإدانة تلــك الزيارة قال: بحيبح" يؤســفنا الدور 
السلبي لبعض الجهات الحكومية الرسمية التي لم 
تصدر أي بيانات استنكار ورفض حول الدور السلبي 
لألمم املتحدة بخصوص زياراتهــا ملكتب األلغام 
ملليشيا الحوثي، ويجب عىل الجهات الرسمية عمل 
مذكرات احتجاجات قوية لألمم املتحدة ومواجهة 

األخطاء األممية بمواقف وطنية شجاعة. 

الدعم األممي للحوثي سبب بقاؤه
 مدير مكتب حقوق اإلنســان- فهمي الزبريي، 
اعترب زيارة املستشار العسكري للمبعوث األممي 
إىل مركز األلغام التابــع للحوثيني وتقديم الوعود 
بتزويدهم بالدعــم واالحتياجات واحدة من طرق 

الدعم املبارش وغري املبارش للحوثيني".
 واكد يف حديثه ل26 سبتمرب:" ان جميع التقارير 

الحقوقية الدولية واملحلية وتقارير الخرباء التابعني 
ملجلس األمن، كلها تؤكد بان مليشيا الحوثي هي 
الطرف الوحيد التي تزرع األلغام يف املناطق التي تصل 
إليها، وقتل وأصيب وترضر منها اآلالف من املدنيني 

واألطفال والنساء".
وقال:" رغم كل ذلك فإن إرصار بعض املنظمات 
الدولية عىل دعم الحوثي يف مجال نزع األلغام يعترب 
دعم واضحاً ورصيحاً ملليشــيا الحوثي، بل وتمثل 
تحدياَ واستفزازاً للشــعب اليمني الذي يعاني من 

زراعة األلغام وقتل األبرياء.".
 وأردف الزبريي" إن استمرار دعم األمم املتحدة 
ملليشيا الحوثي تحت شــعارات والفتات خادعة ال 
تنطيل مطلقاً عىل اليمنيــني"، الفتاً إىل ترصيحات 
مســؤولني تابعني األمم املتحدة يف اليمن تحدثوا 
بوضوح بأن سبب بقاء مليشيا الحوثي وسيطرتها 
هو الدعم املقدم من منظمات دولية، والذي يذهب 
معظمه لصالح تمويل الحرب التي تشنها مليشيا 

الحوثي ضد أبناء اليمن".
ونوه مديــر مكتب حقوق اإلنســان بأمانة 
العاصمة اىل أن أي جهة تدعم الحوثي يف مجال 
األلغام وهي التي تمعــن يف زراعته يف الطرقات 
واملدارس واملزارع وأماكن الرعي واالماكن العامة، 
تعد رشيكا يف جرائمها وانتهاكاتها الوحشــية 
واملفزعة يف زراعة األلغام والعبوات الناسفة التي 

تقتل املدنيني".

 مكافأة بدل المحاسبة
املحامي عــادل الذيباني- محام مرتافع أمام 
املحكمة العليا، وصف زيارة ممثل املبعوث األممي 
"العسكري" لليمن ملركز ألغام مليشيا الحوثي 
باملكافأة التي تقدمها األمم املتحدة ملليشيا الحوثي 

عىل جرائمها. 
 وأضاف يف حديثه ل26 ســبتمرب:" بدال من 
محاســبة تلك العصابات االنقالبيــة الحوثية 
ومعاقبتها عىل تلك الجرائــم، من قبل املجتمع 
الدويل، يقوم املستشار العسكري للمبعوث األممي 

بمكافأتها عىل تلك الجرائــم عرب تقديم الدعم لها 
لتقوم بمزيد من زراعة األلغام، وبصورة تتنايف مع 
املواثيق واملعاهدات الدولية وقرارات مجلس األمن 

املتعلقة بهذا الشأن" 
واعترب املحامي الذيباني:" األلغام من أكثر وأكرب 
جرائم الحرب التي تستخدمها عصابة البغي واالنقالب 
الحوثية ضد املدنيني اليمنــني والذي بلغ ضحاياها 
عرشات اآلالف بني قتيل وجريح من اليمنيني املدنيني 
معظمهم نساء وأطفال". مؤكداً أن هذه الجرائم حرب 
محصورة ومقصورة عىل تلك املليشيا الباغية التي 

تمارس تلك الجرائم بأبشع صورها.

زيارة  فاضحة لمركز تدمير اليمن
الناشط الحقوقي واملحامي عيل الرصاري، يتهكم 
عىل زيارة املستشار العســكري للمبعوث األممي 
ملركز األلغام التابع ملليشيا الحوثي بصنعاء بقوله:" 
عىل الرغم انه وبعد زيارته ملدينة تعز ومشــاهدته 
لذلك الدمار الذي صنعته مليشيا الحوثي باملدينة، 
املستشار العسكري للمبعوث األممي يزور مراكز 

تدمري اليمن، ويؤكد عىل دعمها" 
ويضيف يف حديثه ل26 سبتمرب:" ليست املرة األوىل 
ولن تكون األخرية دعم مليشيا الحوثي اإلرهابية، 
حيث وسبق للمنظمات األممية أن قدمت مجموعة 
من السيارات ومبالغ مالية ضخمة للمليشيا بحجة 
نزع األلغام"، مردفاً:" لم يكــن ذلك األمر غريبا، 
فلوال ذلكم الدعم األممي ملا استمر الحوثي يف قتل 

اليمنيني".
 واعترب الناشط الرصاري:" تلك الزيارة مخالفة 
رصيحة لجميع القوانــني واالتفاقيات الدولية، 
واتفاقية اوتاوا لنزع األلغام، ألن املعلوم واملعروف 
لدى الجميع كما قال:" بأن مليشيا الحوثي زرعت 
أكثر من اثنني مليون لغم يف اليمن منذ أكثر من سبع 
سنوات، ولوثت وفخخت االرض واإلنسان، وكلنا 
شاهدنا التفنن يف صناعة العبوات الناسفة واأللغام 
بأشكال مختلفة مموهة، كان ضحيتها عدد كبري 

من االبرياء معظمهم من النساء واالطفال".
 كما اعترب تلك الزيــارة تغطية عىل ما تقوم به 
مليشيا االجرام الحوثية، وتضليالً للرأي العام الدويل 
واإلنساني، وهي رسالة واضحة من األمم املتحدة 
بانها تقف بكل قوة مع هذه املليشــيا سياســيا 

وحقوقيا وعسكريا واقتصاديا".
 وأشــار إىل دور األمم املتحدة يف انقاذ مليشيا 
الحوثي فقال:" هي من أنقذت املليشيا يف محافظة 
الحديدة بما يسمى اتفاق السويد، وهي التي أنقذتها 
بواسطة عدد من الهدن كان آخرها الهدنة األممية 
التي بدأت مطلع ابريل املايض، وموخراً مددت حتى 

اكتوبر القادم".
وهاجم املحامي عيل الرصاري األمم املتحدة بقوله 
إنها  أكثر من سبع سنوات حرب وهي تنقذ املليشيا 
لفرض واقع جديد عىل الشعب اليمني، وجعل هذه 
املليشــيا أمرا واقعا، االمر الذي يرفضه الشــعب 
اليمني". مستدالً بجميع إحاطات مبعوثي األمم 
املتحدة امام مجلس األمن، والتي لم توضح الجهة 
التي تقوم بزرع األلغام، ولم تتخذ إجراء واضحا 
حيال هذه الجرائم املخالفة لقواعد القانون الدويل 
اإلنساني، وقانون حقوق اإلنسان واتفاقية جنيف".
واختتم الناشط الحقوقي عيل الرصاري حديثه 
" بتحميل األمم املتحدة املســؤولية الكاملة عما 
ترتكبه مليشيا الحوثي من جرائم وقتل بحق الشعب 

اليمني، وخاصة بواسطة األلغام".

تسببت األلغام التي زرعتها املليشيا الحوثية يف مقتل تسببت األلغام التي زرعتها املليشيا الحوثية يف مقتل 29002900 مدني  مدني 

وإصابة وإصابة 40004000 آخرين،  كما تسببت يف ترضر  آخرين،  كما تسببت يف ترضر 55 آالف و  آالف و 596596 منشأة  منشأة 

عامة وخاصة جزئي وكيل وذلك خالل الفرتة من أبريل عامة وخاصة جزئي وكيل وذلك خالل الفرتة من أبريل 20142014م م 

وحتى  اغسطس وحتى  اغسطس 20222022م يف م يف 1717 محافظة، ذلك ما أكده تقرير صادر  محافظة، ذلك ما أكده تقرير صادر 

عن عن 99 منظمات حقوقية وإنسانية عاملة بمحافظة مأرب .  منظمات حقوقية وإنسانية عاملة بمحافظة مأرب . 

  استطالع/ جبرصبراستطالع/ جبرصبر

محمد راجح جعدان
كاتب وباحث سياسي

جماعة الحوثي وفن الهروب لإلجرام

اإلجرام في حق الفرد
تنظر مليشيا الحوثي إلى نفسها على أنها الوجه الحسن والنموذج المطور لمشروع )سيء( تمتد 
جذوره التاريخية )المنحرفة( لمئات من السنين الغابرة، بينما الحقائق الدامغة تثبت وبما اليدع 
مجاال للشك أنها مجرد مليشيات تهوى صناعة الموت وسفك الدماء جمعت بين أصالة اإلجرام 
العمياء  والضمائر  الفارغة  العقول  أصحاب  إليها  تجذب  إيرانيا،  المهجنة  المعاصرة  وإرهاب 
وأسوأها سمعة لتمتطيهم كحصان طروادة وتجعل منهم قنابل موقوته ال قيمة لحياتهم وتبتكر 
الفن في تزيين نهايتهم، وتمتلكها السعادة الساذجة أكثر كلما زاد عدد القتلى لتقدمهم - عبر 

التاريخ - قرابين في سبيل تحقيق أهوائها االستعالئية ونزواتها الشيطانية.
وفي ديمومة المناسبات وأتون الحروب ومغبة الصراعات تبقيهم بمكرها في مربع الطوارئ 
وحلقتها المفرغة دوما لتلهيهم بوهم الحقيقة ودلس الوقائع التاريخية حتى التترك لعقولهم 

أدنى فرصة للتفكير خشية أن تستفيق الضمائر التي عملوا وبجدارة على إماتتها.
وفي الطرف اآلخر ترى هذه المليشيات أن الجزاء العادل بميزانها المشؤوم لكل من يخالفها 
أو ال يدور في فلك ثقافتها المغلوطة هو الموت الزعاف و توسمه بأبشع ما تتصف هي به، 
وتصنفه في أسوأ خانة هي متواجدة فيها، وتبعا لذلك تضع جماعة الحوثي بقاء المختطف 

على قيد الحياة في قمة هرم نبلها وطيب أخالقها!!!.
وحين يتجاوز المختطف بسالم حقل كيد المليشيات ويتخطى بفضل الله اسوأ ما أرادته 
له ترتبك أساليبها وتقف وسائل امتهانها وتعذيبها عاجزة في حربها الشرسة مع األسود 
المكبلة، فتنتقل إلى مرحلة استثمار جرائرها بمقايضة المختطف كأسير حرب في معركة 
جهلها ضد اليمنيين، وبهذه الخطوة تتوج انحرافها بإبعاد نقطة مضيئة ومصدر إشعاع 
مؤثر ومحبوب في المجتمع تخشى من رجاحة عقله وجوهره الصافي ووزنه النسبي الفاعل 
أن يقف عائقا أمام زحف رمال أهوائها وغوايتها، وترى في بقائه انكماشا لخصوبة البيئة 
ومالئمتها لنشر أفكارهم الظالمية التي تعشق الجهل والتفاهة حتى النخاع، وهنا تظن أنها 
حققت مرادها وبلغت مرتجاها، ومن ثم تحاول عبثا أن تواري سوءتها وتلمع قبحها بأقاويل 
بلهاء لواحد من خدمة خادم بيت الجرافي! بأن كل تلك التصرفات الرعناء واألعمال اللئيمة لم 

تكن إال تحفظية أو عن طريق الخطأ وتصرفات فردية غير مرغوب فيها !!!.
وإزاء كل هذا الدنائة الحوثية انتصرنا وبجدارة - بفضل الله - في هذا الميدان، ولقد كان 
أبطالنا المختطفين خير من يمثلنا، وأعطوا صورة مشرقة لمشروعنا اليمني بزيادة منسوب 
وعيهم لدرجة مبهرة أربكت الحوثي وأعوانه، ولم يستطع الخبث األرعن أن يطفئ نور جيل 
يمني زرعته يدا عليا وتغلف بمنهج رباني وسطي ويتمسك بقضيته الوطنية العادلة، حتى 

وإن استماتت خسته لحجب شعاع الحقيقة بجناح بعوضته ومكنته اإلعالمية.
ولعل هذه المليشيات اإلرهابية أدركت متأخرا أن مكرها السيء أحاق بها وكيدها ارتد عليها، 
وأن صنائعها هذه قد أزالت المكياج عن تجاعيد وجه مشروعها التعيس و تعمل كمحفز 
اال  تكن  لم  نفوذها وتغلغلها وحب سيطرتها، وأن سجونها  أمام بسط  منيعا  لتكون سدا 
أباطيلها وتزيل زيف  محاضن تحشيد ضدها وتعرية لها تمتن صالبة من فيها لمواجهة 
هكذا  وبمثل  تخرصاتها،  وعمق  لفسادها  المطلقة  الحقيقة  عن  القناع  وتكشف  دعاويها 
واجتثاث  مواجهتها  على  باإلصرار  الوطنية  في  تقوية  دروس  الجماعة  تعطي  تصرفات 
فكرتها، وتفضي وسائلها الالإنسانية الى اليقين لمن كان لديه أدنى شك في قدسية مقاومة 

فكرتها الساللية في نسختها االيرانية.
وهنا تكتمل قناعات المختطفين لتكون في أبهى حلتها بضرورة البقاء في خط مستقيم يصل بهم 
إلى أجمل النهايات، فينطلقون بعد خروجهم من السجون والمعتقالت شم األنوف يستثمرون ما 
تبقى من أجسادهم وأعمارهم في مواقع الشرف وميادين البطولة واالباء كسهم بأسه شديد انطلق 
من قوس الجيش الوطني، زاد هرج الحوثي ومرجه من صقل حماسته وعزز رغبته في التضحية 
بجبين مرفوع وهامة منتصبة، وتضاعف التسارع لدى الضرغام في عجلة المساهمة اإليجابية 

والفعالة باتساع المجاالت الحيوية في عموم اليمن وفق قيم الدولة ومبادئ الجمهورية.

    زرعت المليشيا منذ زرعت المليشيا منذ 
بداية الحرب أكثر بداية الحرب أكثر 

من مليون ونصف لغم من مليون ونصف لغم 
معظمها في مناطق معظمها في مناطق 

المدنيين وقراهم المدنيين وقراهم 
ومصالحهم ومصالحهم 
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  محمد سعيد الحامدي
 أقيم بمقر مؤسســة حرضموت للرتاث والتاريخ والثقافة 
باملكال الندوة العلمية للمؤرخ واالديب الحرضمي الكبري صالح 
عبد القادر البكري التي نظمتها املؤسسة احتفاء بالذكرى الـ 

)١١٢( مليالده.
وقد استهل الحفل بكلمة مؤسسة حرضموت للرتاث والتاريخ 
والثقافة ألقاها األستاذ خالد سعيد مدرك رئيس املؤسسة شكر 
فيها أرسة الفقيد البكري لتجاوبها مع املؤسسة من أجل إنجاح 
هذه الندوة العلمية مشريا إىل أن تنظيم الندوة يأتي تقديرا ووفاء 
للبكري الذي قدم خدمات جليلــة لحرضموت واليمن والبالد 

العربية من خالل مؤلفاته العلمية القيمة.
كما ألقيت يف الندوة كلمة أرسة املؤرخ واألديب البكري ألقاها 
أحد أقربائه وهو األخ عبد العزيز عبدالله البكري، وقد قدم يف 
كلمته الشكر ملؤسســة حرضموت للرتاث والتاريخ والثقافة 
عىل لفتتها الطيبة لالحتفــاء بالذكرى الثانية عرش بعد املائة 

مليالد البكري.
قدمت يف الندوة ثالث اوراق بحثية علمية، إذ قدم الورقة األوىل 
الدكتور احمد هادي باحارثة وكانت بعنوان )أدب الرحالت عند 
املؤرخ واألديب صالح البكري، كتاب« يف جنوب الجزيرة العربية 

»نموذجا(.
وقدم الورقة الثانية الدكتور محمد سالم باحمدان وكانت 
بعنوان )قراءة يف كتاب تاريخ حرضموت السيايس( للمؤرخ 

البكري.
أما الورقة الثالثة فقد قدمها األســتاذ خالد ســعيد مدرك 
وكانت بعنوان )املؤرخ واالديب البكري وجهوده اإلعالمية عربيا 

ودوليا(.
وقد طرحت تلــك األوراق رؤية نقديــة تحليلية للكتابني 
السالفني الذكر من قبل الدكتور باحارثة وباحمدان، كما قدمت 
ورقة االخ مدرك معلومات جديدة عن املسرية اإلعالمية للبكري 
عربيا ودوليا من خالل عمله يف القســم العربي إلذاعة هولندا 
العاملية ، وعمله ايضا يف اذاعتي جدة ونداء االسالم السعوديتني .

كما ألقيت يف الندوة قصيدة شــعرية ألقاها الشاعر صالح 
باوزير ابو العباس مستشــار محافظ محافظة حرضموت 

لشؤون الثقافة عددت مناقب الفقيد البكري الشخصية 
والعلمية وقد أثريت الندوة بالعديد من املداخالت والنقاشات 

من قبل الحضور.
وأوضح االستاذ خالد سعيد مدرك رئيس مؤسسة حرضموت 
للرتاث والتاريــخ والثقافة باملكال بحرضمــوت يف ترصيح 
صحفي لـ ٢٦ سبتمرب أن احتفاء مؤسسة حرضموت للرتاث 
والتاريــخ والثقافة باملكال بالذكــرى ال )١١٢( مليالد املؤرخ 
واالديب الحرضمي الكبري صالح البكري من خالل تنظيم هذه 
الندوة يأتي تقديرا ووفاء له نظري ما قدمه من خدمات جليلة 
لحرضموت واليمن عموما من خالل مؤلفاته القيمة واملهمة 
يف مجال التاريخ واألدب والجغرافيا والرتبية والتعليم، وأشار 
االستاذ مدرك إىل أن أهمية إقامة هكذا ندوات تكمن يف أنها تمثل 
ملسات تقدير ووفاء ملن أفنوا أعمارهم من أعالم ورموز البلد 
يف مختلف املجاالت خدمة ملجتمعهم وبلدهم وتنميته وتقدمه، 
وزيادة إىل ذلك فإن إحياء ذكرى اعالم ورموز الوطن وتقديرهم 
وتكريمهم إنما تمثل وقفات مهمة تتذكر من خاللها األجيال 
الســابقة والحالية آثار تلك األعالم والرمــوز الكبرية يف البلد 

وجعلها بمثابة منارات لها تهديها إىل سواء السبيل.
ولفت االستاذ مدرك إىل أن من بني ما تميزت به هذه الندوة 
العلمية التي احتضنتها قاعة املؤسسة خروجها بالعديد من 

التوصيات املهمة والقيمة من أبرزها:
االستمرار يف تنظيم هكذا ندوات ألهميتها يف تقدير وتكريم 
أعالم ورموز الوطن ورواد خدمة املجتمع املدني أحياء أو امواتا 
إلشعارهم بأهميتهم يف املجتمع، وتشجيعهم عىل تقديم املزيد 
من العمل واإلبداع وتعريف األجيال الحالية بهم ليحتذوا بهم يف 
حياتهم، وكذا توثيق أدبيات هكذا ندوات وجعلها وثائق مهمة 

وقيمة للمؤسسة املنظمة والباحثني.
واختتم بتأكيده عــىل أهمية ان تقوم الســلطات املحلية 
والجهات املسؤولة عىل الثقافة بإيالء اهتمام أكرب للمؤسسات 
الثقافية والتاريخية والرتاثية ومراكز الدراسات االسرتاتيجية 

حتى تقوم بدورها كامال يف خدمة املجتمع والبلد وتنميته.

يمكن وصف حركة األسواق يف لحج 
بغري الثابتة وغري املنضبطة فأســعار 
الســلع واملواد والخدمــات ماضية يف 
االرتفاع والقوى الرشائية آخذة يف التدهور 
وثمة جشع واضح وفاضح للكثري من 
التجار عىل الرغم من االجراءات املتخذة 

من قبل مكتب الصناعة والتجارة.

أزمة ضمير
يجمع كثــريون إىل أن غياب الضمري 
األخالقي لدى نســبة كبرية يف الوسط 
التجاري هو العامل األهــم وراء بروز 
ظاهرة الجشــع وظهور ماصار يطلق 
عليه محليــا ) املافيــا التجارية( التي 
اســتغلت الوضع لصالحهــا وحققت 
مكاســب خيالية عىل حســاب الناس 
وإحتياجاتهم عرب رفع األسعار بصورة 
جنونية وغري مربرة وجماعية تقريبا وإن 
حدث تفاوت يف أسعار بعض السلع فهو 

بسيط وال يكاد يذكر.

عدم رضا
وإزاء هذا كله تتعاظم شكوى املواطن 
اللحجي ومعاناتــه يوما بعد آخر وعىل 
حد توضيح بعضعم فهو يعيش من عدم 
الرضا ويواجه متطلبات الحياة بصعوبة 
وقلق دائم غري قادر عىل مواجهة موجات 

الغالء التي طالت كل يشء وجشع التجار 
الذي ليس له حدود

وضع سيء
ويف حــني يلقي البعض مــن التجار 
بالالئمة عىل التدهور الحاصل يف الوضع 
العام واالنهيار لســعر  العملة الوطنية 
ومايشهده العالم من غالء ترى أوساط 
محلية أن التجار يتحملون القدر األكرب 
من املســؤولية آملني من الجهات ذات 
العالقة وعىل رأســها مكتب الصناعة 
والتجارة الرضب بيد من حديد ومواجهة 
الجشــع التجاري بكل حــزم وجدية 
وضمان توفري السلع االساسية واألدوية 
بأسعار معقولة بجانب التوفري املستمر 
املشتقات النفطية واسطوانات وغريها 
مــن واالحتياجات التي تمــس الحياة 

اليومية للمواطنني

تحديات
القطــاع الصناعي يف لحج يواجه هو 
اآلخر تحديات كبرية تواجه قدرته عىل 
الصمود فعىل الرغم مــن وجود املدينة 
الصناعية والعديد من املصانع واملنشآت 
اال أن أصحابها يشكون من اآلثار السلبية 
لتدهور العملة وارتفاع أسعار املشتقات 
واملواد األساســية الداخلة يف الكثري من 

الصناعات ومن بينها صناعة اإلسمنت 
والطوب األحمر ناهيك عن مسائل أخرى 
تتعلق باملســوحات والبيانات املرتبطة 
باملنشآت وآثارها الســلبية عىل البيئة 

املحيطة.

إجراءات
وملواجهــة االختــالالت القائمة يف 
القطاعني التجاري والصناعي وتحسني 
مســتوى األداء عمد مكتــب الصناعة 
والتجارة يف لحج إىل اتخــاذ جملة من 
االجراءات عىل رأســها تكثيف النزول 
امليداني والرقابة عىل األســواق واملحال 
التجارية ســواء يف الحوطة أويف غريها 
من املديريات واتخاذ ما يلزم بخصوص 
االرتفاعات السعرية غري املربرة بجانب 
ما حرص عليه املكتب من تنظيم عملية 
رصف أسطوانات الغاز والتوزيع العادل 
ملختلف نقاط الــرصف وبصفة عامة 
يمكن القول أن هناك خطط عملية تم 
ترجمتها عىل أرض الواقع سيما ما يتعلق 
بالنشاط التمويني والرقابة عىل السلع 
االســتهالكية بجانب تحركات أخرى 
تتعلق بتعزيز إيرادات السجل التجاري 
ومتابعة فروع املكاتب وحل ما يطرأ من 

إشكاليات.

أعلنت قوات خفر السواحل بمحافظة 
حرضموت، عن انتهاء موسم نجم البلدة 
السياحي للعام 2022م، يوم االثنني الـ1 
من أغسطس، وسحب القوة املشاركة يف 
الخطة األمنية امليدانية لتأمني الرشيط 

الساحيل من شواطئ املحافظة.
وأوضح قائد قوات خفر الســواحل 
بحرضموت مقــدم بحري عمر عوض 
الصاعــي أن فــرق البحــث واإلنقاذ 
تمكنت خالل خطتها األمنية من إنقاذ 
حياة 29 شخصاً من حوادث غرق عىل 
امتداد الرشيط الســاحيل، بينهم طفل 
وامرأتان، من مختلف مديريات املحافظة 
والوافدين من املحافظات األخرى، معرباً 
عن استيائه وحزنه العميق بوفاة أربعة 
أشخاص يف هذا املوســم، والعثور عىل 

جثثهم جميًعا.
وأثنى القائد الصاعي عىل جهود قوة 
التشكيل البحري واملشاة ورسية اإلخالء 
واإلنقاذ والغواصني والتوجيه املعنوي 
والفرق التطوعية والجهات ذات العالقة 
كاألمن العام ومكتــب الصحة العامة 
والسكان، إلنجاح الخطة األمنية ملوسم 
نجم البلدة، من خالل توعية املواطنني 
وإرشــادهم، وتقديم لهم املســاعدة، 

وتأمينهم أثناء االغتسال يف الشواطئ.
وثّمن قائــد قوات خفر الســواحل 
بحرضمــوت، التوجيهات الكريمة من 
نائب رئيس مجلس القيــادة الرئايس 
قائد املنطقة العســكرية الثانية اللواء 
الركن فرج ساملني البحســني، والتي 
قضت بإعداد الخطــة األمنية امليدانية 
ملوســم البلدة، ورفع الجاهزية لتأمني 
الرشيــط الســاحيل خالل املوســم، 
ومتابعته للخطة األمنية أثناء املوسم أواًل 
بأول، اهتماًما وحرًصا منه عىل سالمة 
املواطنني من أبناء املحافظة والوافدين 
من املحافظات األخرى، وأشاد الصاعي 
بالدور الكبري الذي لعبته قوات التحالف 
العربي وخصوًصا دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، من خالل دعمها السخي والال 
محدود والذي أسهم بشكل كبري يف إنجاح 
الخطة األمنية ملوسم البلدة، شاكًرا لهم 
هذا الدعم الذي يأتي يف إطار اهتمامهم 
بدعم قوات خفر الســواحل، يف سبيل 

االرتقاء بنشاط القوات وتحسني أدائها.
ولفت املقدم الصاعي إىل أن قيادة قوات 
خفر السواحل بحرضموت، واستشعاًرا 
منها باملسؤولية تجاه املواطنني، قامت 
بتدشــني الخطة التوعوية واإلرشادية 
قبل بدء موســم البلدة لرفع مستوى 
وعي املواطنني بمخاطر البحر، وتحديد 
األماكن املســموح االغتسال فيها مع 
أخذ الحيطة والحذر واألماكن املمنوع 
االغتســال فيها، للحفاظ عىل سالمة 
مرتادي الشــواطئ من حوادث الغرق، 

موضًحا أن الخطة شملت نصب اللوائح 
االرشادية وكذا بث الفيديوهات التوعوية 
عىل القنوات الفضائية واملحلية، من أجل 
التوعية بكيفية التعامــل مع اللوائح 

االرشادية أثناء حوادث الغرق.
وكان القائد الصاعي قد دشن الخطة 
األمنية امليدانية لتأمني الرشيط الساحيل 
خالل موســم نجم البلدة السياحي يف 
الـ15 من يوليو، للحد من حوادث الغرق 

املتكررة سنوياً يف موسم البلدة.

المكال تحتفي بالمؤرخ واألديب الحضرمي صالح البكري 
:» األستاذ خالد سعيد مدرك رئيس مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة لـ »

الفعاليــة وفــاء ملــا قدمــه املــؤرخ البكــري مــن نتــاج معــريفالفعاليــة وفــاء ملــا قدمــه املــؤرخ البكــري مــن نتــاج معــريف

المال واالعمال في لحج..

نشاط جتاري أم جشع جتاري؟!نشاط جتاري أم جشع جتاري؟!

قوات خفر السواحل بحرضموت تعلن انتهاء موسم قوات خفر السواحل بحرضموت تعلن انتهاء موسم 
نجم نجم البلدة السياحي للعام البلدة السياحي للعام 20222022مم

المقدم الصاعي: أنقذنا حياة 29 شخصا من حوادث غرق وعثرنا على جثث 4 أشخاص إثر غرقهم في موسم البلدة
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مدير الدائرة - رئيس التحرير
العميد الركن/ أحــمــد األشـــــول

مــديـر التـحـرير
عـقـيد/ عـبـداحلكـيم الشريحـي

تبادل األدوار النضالية
يميض األحرار يف طريقهم السامي وإن كان شاقا دون 

التفات إىل الوراء ذلك أن قرارهم بشأن امليض قدما لم يعد 

محل نقاش، ويفني كل حر أيام عمره يف سبيل منهجه 

الذي انبثق اختياره له عن محض إراداته.

وبقدر متوالية العدوان الساليل تتولد متوالية املقاومة 

اليمنية عىل طريق الرشفاء يف مشــهد يجسد الرفض 

اليمني لكل صنوف العنرصية واالستحذاء، وحني يستمر 

اليمني يف مقاومته للساللة يف موقع معني لفرتة من الزمن 

فإنه وبدافع أخوة الدم والهوية يسلم رشف موقعه ذاك 

ليمني آخر بينما ينتقل هــو إىل موقع جديد يف طريق 

املقاومة دون كلل أو ملل أو رضوخ لتعب أو إعياء.

إن التغيريات األخرية يف مؤسسة القوات املسلحة اليمنية 

تنبئ عن رؤية جلية الستثمار القدرات وتفعيل الطاقات 

يف معركة اليمنيــني املصريية مع اإلمامة ذلك أن اليمن 

واّلدة للقادة معطاءة لألفذاذ منذ ما قبل نشوان الحمريي 

إليه إىل القردعي والثاليا والزبريي والسالل إىل القشيبي 

والشدادي وغريهم ممن تسنموا رشف املقاومة  للعدوان 

اإلمامي ونالوا الشهادة يف هذا الطريق القيمي النبيل.

إن ما يجري من خطوات عسكرية متعددة املستويات 

متنوعــة االتجاهات ملؤرش ألفــول اإلمامة كون رص 

الصفوف، وتجميع السهام، وتهيئة البيئة السياسية، 

وغريها من الخطوات التي تتم يف مؤسســات الرشعية 

كفيلة بإسقاط الخرافة خاصة يف ظل تعنتها املبني عىل 

أوهام يسوقها لها مربّوها ويغذيها لديها عقائد بنيها 

وُعقد أساطينها الذين يظنون أن اليمن ستكون بيئة قابلة 

لهم أو مهيأة لتصدير مرشوعهم، وإن ظنهم ذاك لكاذب 

كون العوامل الداخلية والخارجية قد تضافرت لتحقيق 

االنتقال باليمن مما هو فيه من رزية إمامية إىل أن يكون 

يمنا جمهوريا عروبيا خالصــا ينعم فيه اليمنيون يف 

أرضهم، ويبنون عالقاتهم مع الجوار عىل أرضية اإلخاء 

بعيدا عن مشاريع الفرس ورجس الكهنوت.

تدشين حملة توعية صحية في مخيمات النازحين بمأرب 
دشــن وكيل محافظة مــأرب عيل 
الفاطمي، ومعه مدير عام مكتب الصحة 
العامة والســكان الدكتــور عبدالعزيز 
الشــدادي، حملــة التوعيــة الصحية  
املجتمعية يف خمسة مخيمات للنازحني 
والتــي ينفذها مكتب الصحــة العامة 

والسكان بدعم من اليونيسف.
وتتضمن الحملة عىل مدى شــهرين 
التي ينفذها 300 متطوع ومتطوعة  يف 
مخيمات "الجفينة، السويدا، السميا، 
وحشــان، والعرق الرشقي" رســائل 
توعوية صحية حول األمراض السارية، 

وكيفية الوقاية منها، وتشمل مجاالت 
)التحصني- األمومة اآلمنة- الرضاعة 
الطبيعية الخالصــة- اإلحالة املبكرة- 

كوفيد كورونا(.
وبــدأت الحملــة بــدورة تدريبيــة 
للمتطوعني عىل مدى يومني إلكســابهم 
معارف ومهارات أساسية لتنفيذ حملة 
التوعيــة وإعداد الخطــط الخاصة بها 

وكتابة التقارير النهائية.
وأكد الوكيل الفاطمي، أهمية تنفيذ مثل 
هذه الحمــالت التوعوية ونرش التثقيف 
الصحي وتعزيــز الوعي املجتمعي حول 

الكثري من األمراض السارية والجائحات 
الفريوسية، وكيفية التعرف إليها والوقاية 
منهــا، ويف مقدمتها فــريوس كورونا 
لحماية أفراد املجتمع والسيما يف مخيمات 

النازحني.
فيما أوضح الدكتور الشدادي، أن الحملة 
تستهدف أكثر من )91 ألف( أرسة نازحة 
يف املخيمات الخمسة املستهدفة يف إطار 
الطب الوقائي الذي يكرس القطاع الصحي 
حماية املجتمع من خالله من األمراض 
وانتقال العدوى ونرش الســلوك الصحي 

وتعزيز الوعي املجتمعي الصحي.  

خــير خلـف لخــير سلفخــير خلـف لخــير سلف

ًافتتاح مصنع لألوكسجين في مأرب 
بقدرة 200 أسطوانة يوميا

التعليم العالي تطلق بوابة إلكترونية للتنسيق في الجامعات وكليات المجتمع

التميمي يطلع على أوضاع المخّيم الطبي 
لجراحة التجميل بمستشفى سيئون 

وزارة العدل والصلیب األحمر تنظمان دورة في القانون الدولي اإلنساني بعدن 
نظمت وزارة العدل يف العاصمة املؤقتة عدن 
دورة تدريبية حول القانون الدويل اإلنساني 
بالتعاون مع لجنــة الصليب األحمر الدولية 
لعدد ٢5 من منتسبي الوزارة وأعضاء النيابة 

العامة.
ويناقش املشاركون يف الدورة عىل مدى ثالثة 
أیام عددا من املوضوعــات املتعلقة بالقانون 
الدويل اإلنساني، وأھم اآللیات الدولية لحقوق 
اإلنسان، ومبادئه، باإلضافة إىل أبرز التحدیات 

التي تواجه البلــدان يف النزاعات املســلحة 
املعارصة.

ويف افتتاح الدورة أكد وزیر العدل القايض بدر 
العارضة حرص الوزارة عىل مد جسور التواصل 
والتعاون املشــرتك مع كل الجھات اإلقلیمیة 

والدولیة التي تسعى إىل بناء وإحالل السالم.
وأشار إىل أهمية تعزیز احرتام القانون الدويل 
اإلنساني، بما یشمل من قواعد تھدف إىل الحد 
من آثار النزاعات املسلحة ووضع السياسات 

واالســرتاتيجيات املتعلقــة بتنفيذ وتطبيق 
القانون الدويل اإلنساني وتعزیز السلم واألمن 

الدولیین.
من جهة أخرى أشــار نائب املنسق لقسم 
الحمايــة يف اللجنة الدوليــة للصليب االحمر 
ليفاني كاتشــارافا إىل أن الــدورة التدريبية 
ستسلط الضوء عىل أهم قواعد القانون الدويل 
اإلنســاني التي تطبق أثناء النزاعات املسلحة 

ونطاق تطبيقه.  

»البحراألحمر« مجلة دورية لمركز البحر األحمر للدراسات السياسية واالمنية

أكد وزير التعليــم العايل والفني 
والتدريــب املهنــي الدكتــور خالد 
الوصابي،  أثناء تدشني بوابة التنسيق 
للجامعات اليمنية وكليات املجتمع يف 
العاصمة املؤقتة عــدن، عىل أهمية  
البوابة اإللكرتونية للطالب الراغبني 
يف التســجيل وااللتحاق بالجامعات 
اليمنية وكليــات املجتمع الحكومية 
واألهليــة، والحصول عــىل فرصة 

التنسيق عرب اإلنرتنت. 

وأشــار الوصابــي إىل أن بوابة 
التنســيق للجامعات تُعــد منصة 
رئيسية للتعليم العايل، ونقله نوعية 
للنهوض بالتعليــم يف اليمن.. منوها 
بالجهود التي بذلها قطاع الشــؤون 
التعليمية بالــوزارة، إلنجاز وتطوير 
البوابــة اإللكرتونيــة، بمــا تكفل 
إتاحة الفرصة وتذليــل الصعوبات 
أمام الطالب لاللتحاق يف الجامعات 

الحكومية واألهلية.

محافظــة  وكيــل  اطلــع 
حرضموت املســاعد لشــؤون 
مديريات الوادي والصحراء عبد 
الهادي التميمي، عىل مســتوى 
الخدمات الطبية يف املخّيم الطبي 
التطوعي الثاني املجاني لجراحة 
التجميل الحروق والتشــوهات 
بهيئة مستشفى سيئون، الذي 
يقيمه مركز امللك سلمان لإلغاثة 

واألعمال اإلنسانية.

املخيم الذي يســتمر أسبوعا 
ويهــدف إىل إجــراء العمليــات 
الجراحية النوعية يف مجال جراحة 

التجميل والحروق والتشوهات.
وثمن التميمي التدخالت النوعية 
ملركــز امللك ســلمان يف القطاع 
الصحي وإقامة املخّيم للتخفيف 
من معاناة املواطنني الســيما يف 
املرحلة الراهنة التي يشــهدها 

الوطن.   

أصدر مركز البحر األحمر 
للدراسات السياسية واالمنية 
مجلة دورية - باسم مجلة 
البحر األحمر، وتضمن أول 
إصدار لها مــن القاهرة - 
لشهر أغســطس الجاري 
العديد من املوضوعات التي 
ركزت عىل بعــض الجرائم 
الكــربى إليــران يف اليمن 
وتضمنت أيضا الدراســات 
التــي نرشهــا املركز منذ 
مهمة  ومقاالت  اشــهاره 

لبعــض مــن االكاديميني 
والباحثيــني والكتاب من 

اليمن وسوريا ومرص.
ويمثل العدد األول للمجلة 
يف 60 صفحــة جــزء من 
التوجه ملركز البحر األحمر 
سياســيا وفكريا وامنيا يف 
مواجهة املرشوع التوسعي 
إليران الفارسية، وتم طبع 
1200 نسخة من العدد األول 
للمجلة وسيتم توزيع هذه 
الكمية من النسخ يف القاهرة 

واليمن ودول الخليج.

افتتح وكيل محافظة مأرب عيل الفاطمي، ومعه وكيل وزارة 
الصحة العامة والسكان املساعد الدكتور حسني األعوش، مصنعاً 
إلنتاج مادة األوكســجني الصناعي وتعبئة االسطوانات بقدرة 
إنتاجية 200 أسطوانة يومياً بدعم من البنك اإلسالمي للتنمية 

عرب منظمة الصحة العاملية يف إطار مكافحة )كوفيد19-(.
وأشار الوكيل الفاطمي، إىل أهمية هذا املرشوع يف تلبية جزء 
كبري من احتياجات املستشفيات واملراكز الصحية يف املحافظة 
بمادة األوكســجني، والتي تعترب من أساسيات العمل الطبي يف 
املستشفيات.. مشيداً بالدعم الذي يقدمه البنك اإلسالمي للتنمية 
ومنظمة الصحة العاملية ملحافظة مأرب يف العديد من الجوانب 

الصحية.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة املساعد، بأن هذا املصنع 
يأتي يف إطار إنشاء 14 مصنعاً إلنتاج وتعبئة أسطوانة األوكسجني 
يف املحافظات املحررة تم بناؤهــا بتكلفة تزيد عن ثالثة ماليني 
دوالر أمريكي كانت مقدمة لرشاء مادة األوكسجني يف عدد من 
املستشــفيات الحكومية لفرتة محددة، وتم االستفادة منها يف 
إنشاء مصانع من أجل استمرار إمداد املستشفيات يف املحافظات 

املحررة باألوكسجني.

وقعت وزارة الشــؤون االجتماعية 
والعمل ومؤسســة يمانــي للتنمية 
واألعمال اإلنسانية، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، اتفاقيــة كفالة األيتام والتمكني 
االقتصادي ألرسهم، وذلك بحضور وزير 
الشــؤون االجتماعية والعمل الدكتور 

محمد الزعوري. 
ووقع اتفاقية املــرشوع املمول من 
مركز امللك ســلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســانية، عن الوزارة وكيل شؤون 
الرعاية االجتماعيــة صالح محمود، 
وعن املؤسسة مديرة إدارة املرأة والطفل 

اعرتاف عارف. 
ويهدف املــرشوع إىل كفالة )536( 
يتيماً يف محافظات عدن، ولحج، ومأرب، 
ملدة عام كامــل، باإلضافة إىل تدريبهم 
عىل املســتلزمات التي يفتتحون بها 

مشاريعهم املدرة للدخل.
وأشاد الوزير الزعوري، بجهود مركز 
امللك سلمان يف تقديم الدعم والعون يف 
مختلف املجاالت من خالل مشــاريعه 
اإلنســانية واملتميزة.. مؤكداً استعداد 
الوزارة لتقديم كافة التسهيالت وتذليل 

الصعوبات لضمان نجاح املرشوع.   

توقيع اتفاقية مشروع كفالة 536 يتيما في 3 محافظات 

افتتحت وكيلة وزارة الشــباب 
والرياضة لقطــاع املرأة الدكتورة 
نادية عبدالله، مكتبة نهضة فكر 
الثقافية يف مدرسة بلقيس الثانوية 

أكرب مدارس محافظة مأرب.
وأكدت الوكيلة عبدالله أهمية 
افتتاح هذه املكتبــة الثقافية يف 
رصح تعليمي كبري يستوعب أكثر 

من ١٨٠٠ طالبة.. مشــرية إىل أن 
افتتاح مثــل هكذا مرافق ُيعد من 
أولويات خطة القطاع للمساهمة 
بشــكل فاعل يف تعزيــز األفكار 
اإليجابية التي تبني العقول يف سبيل 
خدمة الوطن والدفــاع مقدراته 
من خالل الفكــر النقي والثقافة 

الوطنية الخالصة.

افتتاح مكتبة ثقافية في مدرسة بلقيس الثانوية بمأرب

بدء دورة تدريبية للمراقبين الجويين في مطار سقطرى الدولي 
دأت يف محافظة أرخبيل ســقطرى، دورة تدريبية يف مجال املالحة 
الجوية )وحدتي الربج واالقرتاب( بمطار سقطرى الدويل، والتي ينظمها 

معهد الطريان املدني واألرصاد.
وتهدف الدورة التي تستمر عرشة أيام، إىل إكساب املراقبني الجويني يف 
مطار سقطرى باملعارف واملهارات بمجال املراقب الجوي من أجل مواكبة 
املستجدات لتحقيق أعىل درجات سالمة الطريان يف مطار سقطرى بشكل 

خاص وأجواء البالد بشكل عام.
وأكد مدير عام مطار سقطرى عبدالله جميع، أهمية الدورة يف رفع 
كفاءة املراقبني الجويني باملطار.. مثمناً جهــود قيادة الهيئة العامة 
للطريان املدني واألرصاد، وإدارة معهد الطريان املدني واألرصاد من خالل 

االهتمام بتأهيل وتدريب موظفي مطار سقطرى.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والرابطة االقتصادية لتعزيز التعاون المشترك  
وقعت وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الرابطة االقتصادية، يف العاصمة املؤقتة 

عدن، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والعمل املشرتك بني الجانبني.
وتشمل املذكرة التي وقعها عن الوزارة الوكيل عيل عاطف وعن املؤسسة رئيس 
مجلس األمناء الدكتور حســني امللعيس، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد 
األشــول، تعزيز التعاون يف مجاالت التدريب واالستشارات وتقديم الرؤى والحلول 
االقتصادية، واستفادة الجانبني من الخربات واإلمكانات املتاحة مع التنسيق العايل 
فيما يتعلق باملعالجات اإلداريــة والفنية واالقتصادية وتنظيم ورش عمل وندوات 
مشرتكة، وكذا تدريب وتأهيل كوادر الوزارة واالشرتاك يف تقديم األوراق والبحوث 
ودراسة وتحليل األسواق واملؤرشات االقتصادية واملساهمة يف تأسيس املعهد الصناعي 

املقرر إنشاؤه يف الوزارة.     


