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حذر مجلس القيــادة الرئايس، من 
تبعات "األحداث املؤسفة" التي تشهدها 
محافظة شبوة، عىل الجبهة الداخلية، 

ووحدة الصف. 
وأكد املجلس خــال اجتماع طارئ 
عقده ملناقشة أحداث شبوة، أن مثل هذه 
األحداث املؤسفة لها تأثري وتداعيات يف 
معركة استعادة الدولة وإنهاء انقاب 
املليشــيا الحوثية املدعومة من النظام 
اإليراني، إضافة إىل تداعياتها االقتصادية 

واإلنسانية وزيادة معاناة املواطنني. 
وناقش االجتماع الذي عقد برئاسة 
فخامة الرئيس الدكتور رشــاد محمد 
العليمي، وضم أعضاء املجلس عيدروس 
الزبيدي، وعبدالرحمــن املحرمي، ود. 
عبدالله العليمي، وعثمان مجيل، للبحث 
يف املستجدات األمنية بمحافظة شبوة، 
واإلجــراءات الازمــة لتطبيع عاجل 
لألوضاع، وإحال الســكينة العامة يف 
مدينة عتق وربوع املحافظة، ومحاسبة 

املتسببني يف األحداث املؤسفة. 

واســتمع مجلس القيادة الرئايس 
إىل إحاطات األجهزة املعنية، حول هذه 
التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية 

الحتوائهــا، واتخذ بشــأنها عددا من 
القرارات الكفيلة بإنهاء أسباب التوترات، 

وضمان عدم تكرارها مستقبا. 

وأعرب املجلس عــن خالص تعازيه 
ألرس الضحايــا، وتمنياته 
بالشفاء العاجل للمصابني، 

وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد 
العليمي، رئيس مجلــس القيادة الرئايس، 
الحكومة والجهــات املعنية، بتعزيز جهود 
االستجابة الفورية إلغاثة املواطنني والنازحني 

املترضرين من السيول بمحافظة مارب. 

واطلع فخامته، خــال اتصال هاتفي 
بعضو مجلس القيادة الرئايس، محافظ مارب 
سلطان العرادة، عىل مستجدات األوضاع يف 
املحافظة، وأحــوال املواطنني، والنازحني يف 
أعقاب األمطار الغزيرة والســيول الجارفة 

التي شهدتها املحافظة. 
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئايس، 
من عضو املجلس سلطان العرادة، إىل إحاطة 
شــاملة حول األرضار الناجمة عن األمطار 
والسيول، وجهود السلطة املحلية للتخفيف 

من آثارها خصوصا عــىل مايني النازحني 
الذين وجدوا يف مارب الصمود، ماذهم اآلمن 
والكريم، هربا من عدوان املليشيات الحوثية 

املدعومة من النظام اإليراني. 
وأشاد رئيس مجلس القيادة 

وجه عضو مجلس القيادة الرئايس اللواء 
الركن فرج ساملني البحسني، بتشكيل لجنة 
للتفتيش واملراقبة عىل سري العمل باأللوية 
والشعب والوحدات العسكرية، واالطاع عىل 

مستوى جاهزيتها وانضباطها. 
وأكد البحســني، خال اجتماع لقيادات 
املنطقة العســكرية الثانية يف مدينة املكا 
بمحافظة حرضموت، أنه ســيتم محاسبة 

املقرصين واملتخاذلني يف أداء مهامهم. 
واســتمع البحســني من رئيس شعبة 

العمليات بقيادة املنطقة العسكرية الثانية 
العميد محمد اليميني، وعدد من قادة األلوية 
ورؤساء الشــعب، إىل رشٍح حول مستوى 
االنضباط بقيادة املنطقة العسكرية الثانية 
والجاهزية القتالية، وأبرز احتياجات املنطقة. 
وشدد البحسني، عىل رضورة إياء الجانب 
التأهييل والتدريبي للضباط الشباب وصف 
الضبــاط واألفراد جل االهتمام، لإلســهام 
يف إكســابهم معلومات ومعارف ومفاهيم 

عســكرية تســاعدهم يف أداء 

أكد رئيس مجلــس الــوزراء الدكتور 
معني عبد امللــك، دعم الحكومــة الكامل 
لقيادة السلطة املحلية الجديدة بمحافظة 
حرضمــوت لتوفري الخدمات األساســية 
للمواطنني التي تمس حياتهم ومعيشتهم 
اليومية، واستكمال وتنفيذ مشاريع خدمية 
للدفع بعجلة التنمية واالستثمار باملحافظة. 
واطلع رئيس الوزراء خال اتصال هاتفي، 
أجراه مع محافظ حرضموت مبخوت بن 
مايض، عىل خطة السلطة املحلية ملواصلة 
الجهــود يف تعزيــز الخدمات األساســية 
للمواطنني ومعالجــة أية تحديات، والدعم 

الحكومي املطلوب إلسناد هذه الجهود. 
وأشار إىل أن ثقة مجلس القيادة الرئايس 
والحكومة كبرية بقيادة املحافظ الجديد يف 

تعزيز االستقرار والتنمية. 
ووجه الدكتور معني عبد امللك، السلطة 
املحلية يف محافظة حرضموت بالرتكيز عىل 
املشــاريع ذات األولوية خاصة يف الجوانب 
الخدمية خاصة ما يتصل بتحسني خدمة 

الكهرباء واملياه. 
ونوه بالنمــوذج املتميز الــذي تقدمه 
محافظة حرضمــوت يف الجوانب الخدمية 

والتنمويــة بفضــل تكاتف 

حملت الحكومــة مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية، مسؤولية توقف رصف مرتبات 
موظفي الدولة، وتبعات اســتمرار نهبها 
إليرادات الدولة وإيرادات املشتقات النفطية 

الواردة عرب ميناء الحديدة. 
وأكدت الحكومة عىل لسان وزير اإلعام 
والثقافة والســياحة، معمر اإلرياني أن 
مليشــيا الحوثي اإلرهابية التابعة إليران 

تتحمل كامل املسؤولية عن توقف رصف 
مرتبات موظفي الدولــة، بعد اقتحامها 
العاصمة صنعاء وسيطرتها عىل مؤسسات 
الدولــة والبنك املركــزي ونهبها الخزينة 
العامة واالحتياطي النقدي، واستمرارها يف 
نهب اإليرادات من جمارك ورضائب وزكاة، 

وتوجيهها ملجهودها الحربي . 
وأوضــح اإلريانــي أن الحكومة أبدت 

منذ اللحظــة األوىل ويف كل جوالت الحوار 
اســتعدادها لدفــع مرتبــات املوظفني 
واملتقاعدين املدنيني مقابل تسليم مليشيا 
الحوثي إيرادات الدولة بمناطق سيطرتها، 
وقدمت يف ستوكهولم تنازال باملوافقة عىل 
آلية املبعوث برصف املرتبات مقابل تحصيل 
إيرادات موانــئ "الحديدة، الصليف، رأس 

عيىس" . 

أكد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس 
مجلس القيادة الرئايس، حرص املجلس عىل 
تعزيز اســتقالية القضاء، وتعظيم دوره يف 
تحقيق العدالة وسيادة القانون، والذود عن 

النظام الدستوري والهوية الوطنية. 
وقال خال اجتماعه األول بقيادات السلطة 
القضائية التي أدت، األحد، يمينها القانونية، 
بحضور أعضــاء املجلس عيدروس الزبيدي، 
وعبدالرحمــن املحرمي، والدكتــور عبدالله 
العليمي، وعثمــان مجيل: "إن اســتقال 
القضاء هو السياج الحصني لسيادة القانون، 
وأحد الضمانات املهمة للرشعية الدستورية، 
وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع 

أي محاولة إلساءة استخدام السلطة". 
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئايس، بدور 
رجال العدالــة املخلصني يف درء الفتن، ورفع 
املظالم، وتعزيز ثقة الشــعب بمؤسســاته 
الدستورية، والتفافه حول مرشوع استعادة 
الدولة، وحقها األصيل باحتكار الســلطة، 

والقوة. 
كمــا لفــت إىل أهمية مراعــاة الظروف 
االستثنائية التي تعيشها الباد، وعدم تعطيل 

مصالح النــاس، والبت العاجــل يف قضايا 
املواطنني، املدنيــة، والجنائية، ومصالحهم 
التجارية، وكل ما من شــأنه التخفيف من 
وطأة هذه الحرب التي أشعلتها القوى اإلمامية 
االنقابية املدعومة مــن النظام اإليراني، يف 

ســعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض 
املطلق ملبدأ املواطنة املتساوية بني البرش. 

وشــدد رئيس مجلس القيادة الرئايس، 
عــىل رضورة اإلرساع بتفعيل 
هيئة التفتيش القضائي، ودوائر 

أكد حرص مجلس القيادة على تعزيز استقاللية القضاء 

العليمي يوجه بتسهيل العقبات التي تعرتض عمل السلطة القضائية 
وجــــــه بمــحـــاســــبــة المـتســـببــين

»الرئايس« حيذر من تبعات أحداث شبوة ويشدد عىل وحدة الصف

»العليمي« يوجه بتعزيز االستجابة الفورية إلغاثة املترضرين من السيول بمأرب

خالل اجتماع بقيادات المنطقة العسكرية الثانية

»البحسني« يوجه بتشكيل جلنة للتفتيش واملراقبة عىل سري العمل باأللوية 

وجه بالتركيز على المشاريع الخدمية

رئيس الوزراء يؤكد دعم احلكومة الكامل للقيادة اجلديدة بحرضموت 
أكدت أن المليشيا ترفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها

احلكومة: مليشيا احلوثي هنبت 150 مليار ريال من 
إيرادات سفن النفط عرب ميناء احلديدة 

قـــرارات مجهوريـــة قـــرارات مجهوريـــة 
• صدر قرار رئيس مجلس القيادة 
الرئايس القائد األعىل للقوات املسلحة 
واألمــن رقــم )٢٥( ســنة ٢٠٢٢م، 
قىض بتعيني العميد الركن/ عادل عيل 
بن عيل هادي قائداً ملحور عتق وقائداً 

للواء 30 مدرع. 
• صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم )٣٥( لسنة ٢٠٢٢م، قىض بتعيني 
العميد الركن/ فؤاد محمد سالم النيس، 

مديرا عاما لرشطة محافظة شبوة. 
• صدر قرار رئيس مجلس القيادة 
الرئايس القائد األعىل للقوات املسلحة 
واألمن رقم )٢٦( سنة ٢٠٢٢م، قىض 
بتعيني العقيد/ مهيم ســعيد محمد 
نارص قائداً لقوات األمن الخاصة فرع 

محافظة شبوة. 
• صدر القرار الجمهوري رقم )٢٠( 
لســنة ٢٠٢٢م، قىض بتعيني املهندس 
وائل محمود محمد طرموم مديرا عاما 
للمؤسسة العامة لاتصاالت السلكية 

والاسلكية. 
قرارات إعادة تشكيل املحكمة العليا

• صدر قرار رئيس مجلس القيادة 
الرئايس رقم )٢٢( لسنة ٢٠٢٢م، قضت 
املادة األوىل منه بتعيني املناصب قرين كل 

اسم القضاة التالية أسماؤهم. 
القايض سهل محمد حمزة نارص- 

نائبا لرئيس املحكمة العليا.
القايض حيــدان جمعان حيدان بن 

حيدان- نائبا لرئيس املحكمة العليا.
القــايض هــزاع عبداللــه عقان 

اليوسفي- عضوا يف املحكمة العليا. 
القايض شفيق أحمد محمد- عضوا 

يف املحكمة العليا.
القايض فهيــم عبدالله محســن 

الحرضمي- عضوا يف املحكمة العليا.
القايض محمد مهدي نارص العولقي- 

عضوا يف املحكمة العليا.
القايض فوزي عيل سيف- املحامي 

العام األول يف الجمهورية. 

القايض نبيل هائل عبد الودود- نائبا 
لرئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع 

النيابة العامة.
القايض نارص قاسم العوذيل- نائبا 
لرئيــس التفتيش القضائــي لقطاع 

املحاكم.
وقضت املــادة الثانية واألخرية من 
هذا القرار العمل به من تأريخ صدوره 

ونرشه يف الجريدة الرسمية.
قرارات إعادة تشكيل مجلس القضاء 

األعىل
• صدر قرار رئيس مجلس القيادة 
الرئايس رقم )٢١( لسنة ٢٠٢٢م قضت 
املادة األوىل منه بتعيني القايض محسن 
يحيى طالب أبو بكر رئيســا ملجلس 

القضاء.
تعيــني القايض عــيل أحمد نارص 

األعوش رئيساً للمحكمة العليا.
تعيني القــايض قاهر 
إبراهيم  عــيل  مصطفي 

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
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لــن نحيــد عــن قواعــد التوافــق 
ســبيل  فــي  والبنــاء  والشــراكة 

استعادة الدولة ومؤسساتها.

شعبنا عصـي والـــوطن غري قابل للمصادرة

الــــــــــوطـــــــــــن
مسؤولية الجميع

يفرض الواجب الوطني يف هذه املرحلة االستثنائية 
عىل مختلف املكونات والقوى الوطنية امليض قدما 
باتجاه تخليص البالد من حوامل مشاريع اإلرهاب 
واألطماع املرتبصة بالبالد ويف مقدمتها مليشــيا 
الحوثي اإلرهابية وتنظيما القاعدة وداعش املموالن 
من إيران، كخطوة حتمية عىل طريق تحقيق آمال 
وتطلعات عموم الشعب اليمني املتجسدة بإحالل 
السالم الدائم والعادل وبناء الدولة املدنية االتحادية 
الضامنة للفرص املتكافئة والتوزيع العادل للثروة 

والسلطة.
ذلك فقط ما يجب أن تشــر إليه بوصالت كل 
القوى الحية وتميض وفقاً لها خطواتهم وتقتضيه 
مقرراتهم النضالية، باعتبار تحقق هذا املكســب 
الوطني الرائد منــاال منصفا للتضحيات ومحققا 
إلرادة وتطلعات وآمال الجميع منطويا عىل مستقبل 
واعد يف وطن متســع للجميــع؛ إذ إن التهاوي يف 
مسارات أضيق والتساقط عىل جنبات الطرق امللتوية 
واملتشعبة لن يلبي متطلبات املصلحة الوطنية العليا 
التي يســتدعيها واقع ومقتضيات الفعل النضايل 
الوطني، بل يعد إخالال كبرا بمســؤوليتنا تجاه 
الوطن والشعب وانحرافا خطرا عن السبيل القويم 

الذي رسمه األبطال بدمائهم الزكية.
إن أوجب واجبات اللحظة وأوىل أولويات املرحلة 
أن يعمل الجميع وبال اســتثناء عىل تعزيز روح 
التالحم واالصطفاف والتوافــق وتوحيد وتوجيه 
كافة الجهود لصالح املعركة الوطنية املقدسة ضد 
أدوات اإلرهاب التابعة إليران، فهي ال ســواها من 
تشكل تهديدا وجوديا لكافة أبناء الوطن بمختلف 
تكويناتهم، وألمن واستقرار ومصالح البالد واملنطقة 

والعالم.
لنتحد مــن أجل الخالص ويف ســبيل تحقيق 
املكسب األسمى الذي يوفر مصلحة الجميع، ولتكن 
جهودنا النضالية املشرتكة باتجاه اإلرهاب الحوثي 
اإليراني املرتبص بالجميع، فاملنعطف ال زال خطرا 
والعواصف شــديدة، وإن هذا هو سبيل الوطن 

فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.

وزير النفط يناقش اخلطة التطويرية 
لتحقيق زيادة اإلنتاج برشكة صافر

ناقش وزير النفط واملعادن الدكتور ســعيد الشــمايس، 
بالعاصمة املؤقتة عــدن، مع قيادة رشكــة صافر لعمليات 
االستكشــاف واإلنتاج، أوضــاع الرشكة وســري العمل فيها 

والصعوبات التي تواجهها. 
وتطرق اللقاء الذي ضم املدير العام التنفيذي املهندس سالم 
كعيتي ومدراء اإلدارات، الخطة التطويرية للرشكة والدراسات 
املعدة لتحقيق زيادة اإلنتــاج واملراحل املزمنة والتحديات التي 

تواجه سري العمل والحلول املقرتحة لتجاوزها. 
وأكد وزير النفــط أن الوزارة لن تألو جهــدا يف العمل بما 
يساعد عىل تجاوز مشكات التصدير والتسويق النفطي يف كافة 

القطاعات الوطنية. 
ويف ســياق متصل، التقى وزير النفط الدكتور 

في محاضرة أمام جمعية الشؤون الدولية 

وزير اخلارجية: األيدولوجية املتطرفة للمليشيا 
ورفضها الدائم للسالم مها أساس املعضلة 

عقد جلسة مــباحـــثات مع رئيس البرلمان األردني

»ابن مبارك« يطلع البعثات الدبلوماسية العربية لدى األردن عىل مستجدات الوضع يف بالدنا

في اجتماع ضم رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر 

وزير الدفاع: القوات املسلحة هي صامم أمان الدولة والشعب

اطلع وزير الخارجية وشؤون املغرتبني 
الدكتــور أحمد عوض بن مبارك، رؤســاء 
البعثات الدبلوماسية العربية، املعتمدين لدى 
اململكة األردنية الهاشمية، عىل مستجدات 

األوضاع يف الســاحة الوطنية، والصعوبات 
التي تواجهها الحكومة الرشعية، يف مساعيها 
لتطبيع األوضاع يف املناطق املحررة، وإعادة 
تفعيل مؤسســات الدولــة، باإلضافة إىل 

تحديات تحقيق السام الشامل، والجهود 
املبذولة يف هذا الصدد. 

وأشار الوزير بن مبارك خال اللقاء الذي 
عقد يف السفارة اليمنية يف عمان، إىل تطورات 

األوضاع السياسية وامليدانية واإلنسانية، عىل 
ضوء الهدنة األممية املعلنة. 

وأكد التزام الحكومــة الرشعية بكل ما 
يمكن أن يــؤدي إىل تخفيف 

أكــد وزير الدفــاع الفريق الركن 
محســن الداعري املــي نحو بناء 
املؤسسة العسكرية وفق أسس علمية 

صحيحة وعقيــدة وطنية خالصة 
تؤســس ملرحلة جديدة مــن املتانة 

والصابة واملؤسسية.

جاء ذلك أثناء ترؤسه يف العاصمة 
املؤقتة عــدن، اجتماعاً 
موســعاً، ضم رؤساء 

أكد وزير الخارجية وشؤون املغرتبني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة 
قدمت تنازالت يف ســبيل وقف إراقة الدم اليمني، وإنهاء معاناته اإلنسانية، لكنها 
قوبلت بإرصار املليشيا الحوثية عىل إفشالها، واستمرارها يف املساومة بمستقبل 

الشعب اليمني، ومحاولة حكمه بقوة الساح. 
وقال بن مبارك خال محارضة ألقاها يف مقر جمعية الشؤون الدولية، يف العاصمة 
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الرئاسي يحـــذر
ووجه يف هذا الخصوص الجهات املعنية، بحرص الخسائر 

املدنية، وجرب رضر املواطنني. 
هذا، وأصدر مجلس القيادة الرئايس، بعد االستماع إىل 
تقارير الجهات املختصة ونقاش مستفيض لألوضاع يف 

مدينة عتق، قرارا قىض يف مادته األوىل بإقالة كل من:
• قائد محور عتق قائد اللواء 30 العميد/ عزير نارص العتيقي.
 • مدير عام رشطة محافظة شبوة العميد/ عوض مسعود 

الدحبول.
• قائد فرع قوات األمن الخاصة العميد/ عبدربه محمد لعكب.
•  قائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد/ وجدي باعوم الخليفي.

وقضت املادة )2( بتنفيذ هذا القرار فور إعانه.

العليمي يوجه بتسهيل
املحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية.. 
مشدداً عىل الدور األصيل للسلطة القضائية يف املراجعات 
الدستورية ليمتد ذلك إىل مراجعة قرارات وأنشطة السلطات 
املركزية واملحلية، وتسوية أي نزاعات عىل هذا الصعيد بني 

مستويات الحكم املختلفة. 
وأكد يف هذا السياق، التزام مجلس القيادة الرئايس، 
باالستجابة مســتقبا لطلب إعادة النظر يف القرارات 
التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب أحكام باتة 

ونهائية. 
وأعرب عن ثقتــه وأعضاء مجلس القيــادة الرئايس 
بالقضاة األجاء يف تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف 
االستثنائية، وأهمية العمل سوياً لحماية التوافق القائم 
وسد الثغرات القانونية واملعرفية التي تواجهها السلطات 
التنفيذية خال املرحلة الراهنة، وتقديم املشورات الازمة 

بهذا الشأن. 
وتبادل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئايس، النقاش 
مع قيادات السلطة القضائية، واستمعوا من رئيس مجلس 
القضاء األعىل القايض محسن يحيى طالب إىل رشٍح واٍف 
حول أوضاع القضاة واملؤسسات العدلية ومتطلبات تعزيز 

حضورها يف مختلف املحافظات. 
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئــايس خال اجتماع 
الجهات املعنية يف الحكومة، بتسهيل العقبات التي تعرتض 
عمل السلطة القضائية، بما يف ذلك توفري الحماية األمنية 

واملوازنات التشغيلية الرضورية. 
كما وجه بتكريم أرس الشــهداء والجرحى من أعضاء 
السلطة القضائية وتوفري الرعاية، والتسويات الوظيفية 

املعتمدة بموجب اللوائح والقوانني النافذة.

العليمي يوجه بتعزيز
الرئايس، بجهود السلطة املحلية يف مواجهة الكارثة، 

ووجه الجهات املعنية يف الحكومة بتعزيز تلك الجهود 
واالستجابة الفورية إلغاثة املواطنني والنازحني املترضرين 
من تداعيات املنخفض الجوي املســتمر، وحشد جهود 
الرشكاء والوكاالت اإلنسانية للتدخل العاجل، والتخفيف 

من معاناة األرس املنكوبة.

قرارات جمهورية
النائب العام للجمهورية عضوا يف مجلس القضاء األعىل. 
تعيني الدكتور عيل عطبوش عوض محمد األمني العام 

ملجلس القضاء، عضوا يف مجلس القضاء األعىل.
تعيني القايض ناظم حســني سالم باوزير رئيسا لهيئة 

التفتيش القضائي عضوا يف مجلس القضاء األعىل. 
تعيني القايض صباح أحمد صالــح العلواني عضوا يف 

مجلس القضاء األعىل.
تعيني القايض عبد الكريم سعد رشف النعماني عضوا يف 

مجلس القضاء األعىل.
وتعيني القايض محمد عيل أبكر محمد كديش عضوا يف 

مجلس القضاء األعىل.
وقضت املادة الثانية من القرار العمل به من تأريخ صدوره 

ونرشه يف الجريدة الرسمية.

»البحسني«
واجباتهم. 

وأكد عىل أهمية الحفاظ عىل الثقــة التي ُبنيت خال 
الســنوات املاضية بــني القادة العســكريني، واالحرتام 
املتبادل فيما بينهم، تعزيزًا لروح األخوة والزمالة يف السلك 

العسكري.

رئيس الوزراء
واستشعار أبنائها لدورهم يف البناء واالستقرار والتنمية. 
بدوره، عرب محافظ حرضموت، عن تقديره لثقة رئيس 
الوزراء ومتابعته املستمرة ودعمه للسلطة املحلية يف القيام 

بواجباتها ومهامها ومسؤولياتها تجاه املواطنني. 
وأكد الحرص عىل تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء فيما 
يخص تنفيذ املشــاريع ذات األولوية التــي تمس حياة 

ومعيشة املواطنني اليومية.

الحكومة: مليشيا الحوثي
وأشار اإلرياني إىل أن مليشــيا الحوثي منذ بدء الهدنة 
األممية قامت بنهب )105( مليارات ريال، و)45( مليار 
ريال، بإجمــايل )150( مليار ريال يمنــي، من إيرادات 
املشــتقات النفطية الواردة عرب مينــاء الحديدة، تكفي 
لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة يف مناطق سيطرتها 

ملدة 6 أشهر . 
وأضاف كما نهبت مليشيا الحوثي اإلرهابية )45 مليار 
ريال يمني( مــن إيرادات موانئ الحديدة من الحســاب 
املخصص لتمويل دفع مرتبــات موظفي الدولة يف البنك 
املركزي اليمني فرع الحديدة، تنفيذا آللية املبعوث األممي 

لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند رصف املرتبات. 
 ولفت اإلرياني إىل أن الحكومة كانت قد بدأت من جانب 
واحد رصف مرتبات عدد من القطاعات واملتقاعدين املدنيني 
يف مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، قبل أن تقوم املليشيا 
بعرقلة الخطوة، ومنع تداول العملــة الوطنية بمناطق 

سيطرتها، ضمن سياســاتها املمنهجة إلفقار وتجويع 
املواطنني، واستخدامهم أدوات للحرب، واملتاجرة باملعاناة 

اإلنسانية . 
وطالب اإلرياني املجتمع الدويل واألمم املتحدة واملبعوث 
األممي بتحديد الطرف املسؤول عن عرقلة تنفيذ االتفاق 
الخاص برصف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط 
حقيقية عىل مليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود 
الهدنة، بتوريد املوارد السيادية ويف مقدمتها إيرادات موانئ 

الحديدة لصالح رصف املرتبات.

وزير الخارجية
يف ايدولوجيتها املتطرفة وعقيدتها العنرصية التي تسعى 

لفرضها عىل املجتمع اليمني". 
وتحــدث الوزير يف املحارضة التــي حرضها عدد من 
السفراء والسياسيني واألكاديميني واإلعاميني واملهتمني 
بالشأن اليمني، عن املشهد الســيايس يف بادنا، وجذور 
االنقاب الحوثي املشــؤوم عىل الرشعية الدســتورية، 
ومخرجات الحوار الوطني الشــامل.. مستعرضاً اآلثار 
املدمرة لانقاب الحوثي عىل مؤسسات الدولة، والوضع 

اإلنساني الذي نتج عنه.  
وأشار بن مبارك، إىل جوالت التفاوض التي تمت برعاية 
األمم املتحدة، وما قدمتــه الحكومة الرشعية من جهود 
وتنازالت يف سبيل وقف إراقة الدم اليمني، وإنهاء معاناته 
اإلنسانية، يف كل من جنيف وبيل والكويت وستوكهولم، 
والتي قوبلت بإرصار املليشــيات الحوثية عىل إفشالها، 
واستمرارها يف املساومة بمستقبل الشعب اليمني، ومحاولة 

حكمه بقوة الساح. 
وأوضح وزير الخارجية "أن أســاس املعضلة الحوثية 
ورفضها الدائم للســام تكمن يف ايدولوجيتها املتطرفة 
وعقيدتها العنرصية التي تســعى لفرضها عىل املجتمع 
اليمني، باإلضافة إىل التبعيــة املطلقة للمرشوع اإليراني 
الذي أصبح يمسك بزمام قياداتها، ويتحكم يف كل قراراتها، 
وكذلك اقتصاد الحرب الذي نتج عنه اإلثراء الشــخيص 
للقيادات الحوثية التي تخىش عىل ضياع مصالحها، وتمثل 

عقبة تمنع أي تقدم نحو السام الجاد". 
وأضاف" أن مخاطر الفكر الحوثي املتطرف، ليســت 
عىل اليمن فحســب وإنما عىل املنطقة عموما".. مشدداً 
عىل أهمية تضافر الجهود العربية، يف مواجهة هذا الخطر 
وإيقافه، عرب تكثيف الدعم للحكومــة الرشعية، ورفع 
مستوى التنسيق وتبادل املعلومات حول األنشطة التخريبية 
اإليرانية يف املنطقة، ملنع آلة املوت والدمار من املســاس 

بمستقبل شعوب املنطقة. 
وخال الزيارة أجاب وزير الخارجية وشؤون املغرتبني، 
عىل العديد من األسئلة واالستفسارات، التي عكست مدى 
االهتمام بالشأن اليمني والحرص الحقيقي عىل مستقبله 

وهويته العربية. 
حرض الفعالية سفري بادنا لدى اململكة األردنية الهاشمية 
عيل العمراني، ورئيس دائرة مكتب الوزير السفري عبد القادر 

هادي، وعدد من أعضاء بعثة بادنا الدبلوماسية يف عّمان.
إبن مبارك

املعاناة عن الشعب اليمني، وتحقيق السام القائم عىل 
املرجعيات املتفق عليها، والتي تكفــل العدالة واملواطنة 

املتساوية لكل أطياف الشعب اليمني. 
ولفت وزير الخارجية، إىل الخروقات الحوثية وما نتج 
عنها من ضحايا مدنيني، ورفضها املستمر ألي خطوات 
نحو السام بما يف ذلك رفع الحصار عن مدينة تعز، وعدم 

االنصياع لكل الدعوات الهادفة لوقف إراقة الدم اليمني. 
وتم خال اللقاء تبادل وجهات النظر وُمناقشة القضايا 

القائمة إقليمياً ودوليا. 
حرض اللقاء سفري بادنا لدى اململكة األردنية الهاشمية 
عيل العمراني، ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفري 
عبد القادر هادي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية لدى 

اململكة األردنية. 
من جهة ثانية بحث وزير الخارجية وشؤون املغرتبني 
الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع رئيس مجلس النواب 
األردني عبد الكريم الدغمي، العاقات الثنائية بني البلدين 
وســبل تعزيزها وآخر التطورات واملســتجدات يف اليمن 
واملنطقة، وذلك يف إطار زيارته الرسمية للمملكة األردنية. 
وأكد وزير الخارجية، عىل متانة وتاريخية العاقات التي 
تربط البلدين يف كافة املجــاالت، وأهمية تعزيز العاقات 
بني مجلس النواب اليمني واألردني، وبما يخدم األهداف 
املشرتكة للبلدين، ويوحد مواقفهم حول مختلف القضايا 
ذات االهتمام املشرتك، خصوصا تلك التي تبحث يف املحافل 

الربملانية العربية والدولية. 
ووضع ابــن مبارك رئيس مجلس النــواب األردني، يف 
الصورة الحالية للمشــهد اليمني، واملساعي التي تبذلها 
الحكومة الرشعية لتخفيف املعاناة اإلنسانية، جراء االنقاب 
الدموي الذي قامت به املليشيا الحوثية، والجهود املبذولة 
لتطبيع األوضاع يف املناطق املحررة، واملســاعي الجادة 

لتحقيق السام الذي يوقف نزيف الدم اليمني. 
كما تم مناقشة تطورات الوضع عىل الساحة الفلسطينية، 
وأهمية اضطاع املجتمع الدويل بمسؤولياته يف حماية الشعب 
الفلسطيني واملقدسات اإلسامية، وإقامة الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس، وفقا ملبادرة السام العربية. 
من جانبه عرب رئيــس مجلس النــواب األردني، عن 
اهتمامه البالــغ بمجريات األحــداث يف اليمن، واملعاناة 
اإلنسانية الشــديدة التي يواجهها الشعب اليمني، مؤكدا 
وقوف الحكومــة األردنية جنبا إىل جنــب مع الحكومة 
اليمنية الرشعية، حتى تحقيق السام الدائم، وعودة اليمن 

إىل مساره ووضعه الطبيعي. 
حرض اللقاء ســفري اليمن لدى األردن عيل العمراني، 

ورئيس دائرة مكتب الوزير السفري عبد القادر هادي.

وزير النفط
سعيد الشــمايس، بقيادة رشكة برتو مسيلة الوطنية 

ورشكة االستثمارات النفطية واملعدنية "الواي كوم". 

واستمع منهما إىل رشح عن القطاعات النفطية التي 
تديرها الرشكة والتحديات التي تواجهها، وكذا الخطوات 
العملية إلعادة تشغيل القطاع النفطي "5"، وتجاوز كافة 

العراقيل التي تواجه عملية التشغيل. 
وأكد الوزير أن تشغيل قطاع "5" سيسهم يف زيادة اإلنتاج 

وتطوير الرشكات الوطنية املشغلة لهذا القطاع.. 
مشــددا عىل وضع الخطط االسرتاتيجية لتمويل هذه 
املشــاريع والربامج االقتصادية، ورضورة تدخل البنوك 
املحلية يف تعزيز االستثمار الوطني يف جميع القطاعات ويف 

مقدمتها النفطية.

وزير الدفاع
الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع، ملناقشة املستجدات 

واالطاع عىل سري العمل التنظيمي واإلداري. 
وخال االجتماع أكد وزير الدفاع أن املسؤولية الوطنية 
واملرحلة االستثنائية تستوجب مضاعفة الجهود وتكثيف 
التعاون والتنســيق والعمل بروح وطنية لتنفيذ األوامر 
وإنجاز املهام املوكلة.. مضيفا "أن القوات املسلحة بجميع 
قطاعاتها وفروعها هي صمام أمان الدولة والشعب، يف ظل 
ما يشهده البلد من تحول سيايس مهم، ولحظة تاريخية 

فارقة". 
 وشدد الوزير الداعري عىل رضورة االنضباط يف تنفيذ 
األوامر وااللتزام باللوائح واألنظمة العسكرية، منوهاً إىل 
أهمية العمل وفق منظومــة واحدة لتعزيز وحدة القوات 
املسلحة وتماســكها وحفظ هيبتها ومكانتها لتحقيق 

تطلعات وطموحات شعبنا األبي. 
وأوضح أن املعركة اليــوم تتمثل باســتعادة الدولة 
ومؤسساتها وإنهاء ودحر خطر مليشيا االنقاب الحوثية، 
ذراع إيران يف اليمن واملنطقة، وأضاف "سنبقى عند حسن 
ظن شعبنا وقيادتنا السياســية، ممثلة بمجلس القيادة 
الرئايس، وعىل أتم االستعداد والجاهزية للتضحية والفداء 
من أجل تجاوز املنعطفــات والتحديات وفرض خيارات 

السام الدائم واالستقرار املنشود".  
وأشــار وزير الدفاع إىل أن املعركــة والقضية واحدة، 
والواجب الوطني يفرض علينا العمل معاً من أجل تعزيز 
وحدة القوات املسلحة وتماسكها وحفظ هيبتها، وتجاوز 

أخطاء املايض والرتاكمات التي أفرزتها الحرب..  
كما نوه إىل إعادة ترتيب منظومة وزارة الدفاع والقوات 
املســلحة وفقاً للمخرجاتـ التي تمخضــت عن اللجنة 

العسكرية واألمنية العليا. 
 وثمن الوزير الداعــري مواقف قيــادة تحالف دعم 
الرشعية، ممثلة باألشــقاء يف اململكة العربية السعودية، 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة ودعمها املستمر للشعب 

اليمني وقيادته وقواته املسلحة يف مختلف املجاالت. 
حرض االجتماع مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية، 
اللواء الركن د. صالح حســن، وقائد املنطقة العسكرية 
الرابعة، اللواء الركن فضل حســن، ومدير عام املؤسسة 

االقتصادية اليمنية، العميد سامي السعيدي. 

تتمات األولى..تتمات األولى..

املـديـــر الـفـنـي سكـرتريا التحـرير:نائبـا مـديـر التحـرير:
عــــارف املــــقــطــــري

عــــمــــار زعـــبــل
أحــمـــد عــــفــيـف
عــــمــــر أحــــمــد

عــبــد املــلك الـسـامـعـي

تقــدم إىل محكمــة مــارب االبتدائيــة جــار اللــه محســن فــرج 
الفرجــي مدعيــا حصــول خطــأ يف اســم جــده وأنهــم ذكــروا 
ــون  ــث يك ــح بحي ــو / صال ــح ه ــرج والصحي ــده ف ــم ج اس
اســمه الصحيــح مــع اللقــب هــو جــار اللــه محســن صالــح 

الفرجــي. ويطلــب اثبــات ذلــك بحكــم رشعــي.

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة تعــز 
ــة  ــورة االجتماعي ــاء الخ ــة أبن ــة لجمعي ــة التحضريي واللجن
بانــه تقــرر عقــد االجتمــاع التأســييس للجمعيــة يــوم الثاثاء 
ــد  ــة بع ــاعة الثاني ــام الس ــك يف تم ــق ٢٠٢٢/8/١٦م وذل املواف
ــة  ــة / الجبزي ــريي عزل ــى البح ــزل مصطف ــر من ــر بمق الظه
ــرشوع  ــة م ــك ملناقش ــر وذل ــة/ املعاف ــورة مديري ــة/ خ قري
ــة  ــة ولجن ــة إداري ــاب هيئ ــراره وانتخ ــايس وإق ــام األس النظ

ــة. ــش للجمعي ــة وتفتي رقاب
ــة  ــبني للجمعي ــني واملنتس ــاء املؤسس ــوة األعض ــىل األخ فع

ــاه. ــن أع ــكان املحددي ــان وامل ــور يف الزم الحض
علمــا بــأن بــاب االنتســاب ســيظل مفتوحــا وذلــك لــدى األخ/ 
ــد  ــد عق ــى موع ــيف 77٠٠٢٠889 حت ــد س ــده محم ــر عب عم

االجتمــاع التأســييس للجمعيــة.

ــه فــارع الظــرايف يحمــل بطاقــة شــخصية  ــة األخ/ عبدالل ــق بمحكمــة غــرب تعــز االبتدائي ــم التوثي تقــدم إىل قل
صــادرة مــن الحديــدة برقــم )٣9٣4٢( بتاريــخ ١97٥/4/١٠م باألصالــة عــن نفســه وبالوكالــة عــن أخــوه احمــد 
فــارع عبداللــه الظــرايف املحــررة بخــط األمــني محمــد ســيف عــيل عبــده الظــرايف مؤرخــة ٢٠٢٢/٦/٣م واملعمــدة 
ــارع  ــده ف ــة عب ــن ورث ــه م ــة ل ــب الوكال ــخ ٢٠٢٢/٦/٦م وبموج ــة )4٠7( بتاري ــة الوازعي ــق محكم ــم توثي بقل
عبداللــه الظــرايف بموجــب حكــم االنحصــار الوراثــة الصــادر مــن محكمــة غــرب تعــز ١7٥ بتاريــخ ٢٠١١/١١/7م 
ــم توثيــق محكمــة  ــل احمــد حســن مؤرخــة ٢٠٢٢/٥/٣١م واملعمــدة بقل ــة املحــررة بخــط القــايض بكي والوكال
غــرب تعــز برقــم )4٣9٢( بتاريــخ ٢٠٢٢/٦/٦م وذلــك بطلــب اســتخراج بصــرية بــدل فاقــد لبصــرية رشائهــم مــن 
البائــع عليهــم الولــد عبداللــه ســعيد عبيــد بالوكالــة عــن اخواتــه وهــن الحــرة جمالــة واســيه وفطــوم بموجــب 
الوكالــة املحــررة بخــط احمــد عبدالجبــار املجاهــد املؤرخــة ١984/١٢/١م وبالوكالــة مــن الحــرة ســلما ســعيد 
ــة  ــاحتها أربع ــة مس ــارية والثاني ــة عش ــن قصب ــة وعرشي ــاوي خمس ــع تس ــدر املبي ــور وق ــل املذك ــم للوكي قاس
ــة بمقاشــب اكمــة  ــة عشــاري الكائن ــة تســعة وأربعــني قصب ــة عشــاري مقــدار املســاحة كامل وعرشيــن قصب
الســوداء بمحــارث ومــزارع محــال هشــمة تعزيــة والبصــرية محــررة بخــط األمــني عبدالكريــم عبداللــه االصبحي 
مؤرخــة ١988/4/١٠م، وأيضــا حــرضا البائــع املذكــور أعــاه وبــاع للمشــرتي عبداللــه فــارع الظــرايف وهــي زيــادة 
إىل املســاحة الســابقة ثــاث قصــب عــرشي وعــرش القصبــة املســاحة اإلجمــايل اثنــان وخمســون قصبــة عشــاري 

وعــرش القصبــة وهــذه اإلضافــة محــررة بخــط األمــني املذكــور أعــاه.
فمن لديه اعرتاض عىل هذا الطلب التقدم إىل املحكمة غرب تعز االبتدائية خال شهر من تاريخ نرش هذا اإلعان.

تقــدم إىل محكمــة مــأرب االبتدائيــة عبــده صالــح عــيل هيــكل 
مدعيــا أنــه وقــع عليــه خطــأ يف بطاقتــه الشــخصية وجــواز 
ــح أن  ــده والصحي ــمه األول عب ــروا اس ــم ذك ــك أنه ــفره وذل س
اســمه األول عبدالعزيــز بحيــث يكــون االســم كامــا عبدالعزيز 

صالــح عــيل هيــكل.
ــرتاض  ــه أي اع ــن ل ــي وم ــم رشع ــك بحك ــات ذل ــب اثب ويطل
عليــه تقديــم اعرتاضــه أمــام املحكمــة خــال مــدة شــهر مــن 

تاريــخ نــرش هــذا اإلعــان.

تقــدم إىل محكمــة مــأرب االبتدائيــة عــزام صــادق صالــح 
نــارص مدعيــا حصــول خطــأ يف اســمه األول عــزام 

ــارص. ــح ن ــادق صال ــزام ص ــح ح والصحي
ويطلــب اثبــات ذلــك بحكــم رشعــي ومــن لــه أي اعرتاض 
عليــه تقديــم اعرتاضــه أمــام املحكمــة خــال مــدة شــهر 

مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــان.

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
ــان. ــذا اإلع ــرش ه ــخ ن ــن تاري ــهر م ــدة ش ــال م خ

يعلــن محمــد عيل حســن 
عــن  خميــيس  ســيار 
ــخصية  ــدان بطاقة ش فق
حجــة  مــن  صــادرة 
برقــم )١١٠١٠٠٠١٠74( 
فعــىل مــن يجدهــا عليــه 
إيصالهــا إىل اقــرب قســم 
رشطــة أو االتصــال عــىل 

ــة  ــام التالي االرق
738353348 او 

713762403

ــة  ــرار املحكم ــىل ق ــا ع بن
جلســتها  يف  الصــادر 
الثاثــاء  يــوم  املنعقــدة 
ــخ ١44٣/١١/٢٢هـ  بتاري
٢٠٢٢/٦/٢١م  املوافــق 
بالنــرش  قــىض  والــذي 
عــن املدعــى عليــه مــروان 
ملهــي  محمــد  حســن 
لحضــور جلســة املحكمــة 
بتاريــخ  الثاثــاء  ليــوم 
ــق  املواف ١44٣/١/١١هـــ 
ــىل  ــرد ع ٢٠٢٢/8/٢٣م لل
الدعــوى املرفوعــة مــن 
ــد  ــمية حمي ــة / س املدعي

ــف. ــان لط ــيل نعم ع

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 ــام بش ــد س ــروه احم ــي م ــن املدع ــة م املرفوع
ــم 474  ــخصية رق ــة الش ــك بالقضي ــكاح وذل ــد ن ــخ عق فس
لســنة ١44٣هـــ خــال شــهر مــن تاريــخ نــرش اإلعــان 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 4٥ م للم

إعــــــــالن قــضـــائــــــي

إعــــــــالن قــضـــائــــــي

إعــــــــالن قــضـــائــــــي

إعــــالن فــقــــدان إعــــــــالن فــقــــدان

إعــــــــالن قــضـــائــــــي إعــــــــالن فــقــــدان

إعـــالن قــضـائـــي إعــــــــالن قــضـــائــــــي

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 ٢٦4 
لســنة ١44٣هـــ  وذلــك خــال 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 
4٥ مــن القانــون رقــم 4٠ لســنة 

ــات. ــأن املرافع ٢٠٠٢ بش

محكمــة  إىل  تقــدم 
مــارب االبتدائيــة األخ/ 
ــي  ــد ناج ــد حمي محم
ردمــان مدعيــا انــه 
جــده  اســم  ســقط 
حســن يف جواز الســفر، 
ــي  ــمه الحقيق وأن اس
هــو محمــد حميــد 
ــان  ــن ردم ــي حس ناج
كمــا تفيــد وثائقــه 

الدراســية. 
ــك  ــات ذل ــب اثب ويطل

بحكــم رشعــي.

ــرب  ــة ص ــن محكم تعل
االبتدائيــة م/ تعــز بــأن 
عــىل املدعــى عليــه/ 
ســالم ســيف بن ســيف 
ــور إىل  ــري الحض الخام
عــىل  للــرد  املحكمــة 
املرفوعــة  الدعــوى 
ضــدة مــن قبــل املدعــي 
عليــه ميهــوب احمــد 
عــيل احمــد الربيهــي 
بالقضيــة الجنائيــة رقم 
7٦ لســنة ٢٠٢٠م غ.ج. 
ــة  ــرب االبتدائي ــة ص نياب
وذلــك بالحضــور خــال 
تاريــخ  مــن  شــهر 
ســيتم  مالــم  النــرش 
إجــراءات  يف  الســري 
ــص  ــاً لن ــة وفق القضي

.)٢8٥( املــادة 

ــد  ــى محم ــه مصطف ــى علي ــىل املدع ــان ع ــة ب ــارب االبتدائي ــة م ــن محكم تعل
صالــح العســودي الحضــور إىل جلســة املحكمــة يــوم الثاثــاء بتاريــخ 

٢٠٢٢/8/٢8م. املوافــق  ١444/١/٣٠هـــ 

إعالن قـضـائيإعــــــــالن قــضـــائـــي

إعالن قـضـائي

إعــــالن 
قـضـائي

تعلن حمكمة مأرب االبتدائية
بأن علـــى املتهم/

حممد عبداللـه اآلنسـي
احلضـــور إىل حمكمـــة مـــأرب 
االبتدائيـــة خـــال مـــدة شـــهر 

ــان. ــخ اإلعـ ــن تاريـ مـ
مـــامل ســـيتم حماكمتـــه غيابيـــا 
وفقـــا للمـــواد )285( ومـــا بعدهـــا 
مـــن قانون اإلجـــراءات اجلـــــزائية.

إعــــالن قــضــائــي

يعلــن مكتــب الشــؤون االجتماعيــة والعمــل بمحافظــة مــأرب بانــه يف يــوم األحــد املوافــق ٢٠٢١/١٢/١9م تــم عقــد االجتمــاع التأســييس 
األول لـــ منظمــة عنايــة للمــرأة والطفــل، والــذي تــم فيــه مناقشــة وإقــرار مــرشوع النظام األســايس لـــ منظمــة عنايــة للمــرأة والطفل، 

وقــد تــم تعيــني أعضــاء مجلــس األمنــاء بالقــرار اإلداري رقــم ١ للعــام ٢٠٢٢م.

أوال: أعضاء مجلس األمناء

االختصاصاالسم ماالختصاصاالسم م

األمني العامتحيفة محمد صالح عبدالله 2رئيساأمرية عمر عيل االحمدي1

م/ العاقاتحمامة صالح عيل القطوي 4م/ مايلفاطمة مهدي صالح أحمد3 

م/ املشاريع سبأ عمر عيل األحمدي 6م/ التخطيط أمنه غالب عيل احمد 5

الرعاية الصحيةفايزة يوسف محمد األحمدي 8م/ اإلعامأسماء احمد محمد النهاري7

عضوابدور عيل صالح عبدالله 9 

ثانيا: لجنة الرقابة والتفتيش:

االختصاص االسم ماالختصاصاالسم م

مقرراسعيدة محسن عيل أحمد 3رئيسا آمنه مهدي أحمد مثنى1

عضواقدرية محمد صالح محفل 2

إعــــــــــــــــــــــــــالن
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اختتمــت هيئــة التدريب 
والتأهيل بوزارة الدفاع، دورة 
تدريبيــة لتنميــة املهارات 
القياديــة لعدد من رؤســاء 
ونوابهم  الــوزارة  هيئــات 

ومساعديهم ومدراء الدوائر.
وأوضح نائب رئيس هيئة 
التدريب والتأهيل اللواء الركن 
أحمد العابيس، أن هذه الدورة 
هي األوىل من نوعها، وهدفت 
لتعزيــز قــدرات القيادات 
اإلدارية بوزارة الدفاع، ورفع 
مستوى تنفيذ املهام املوكلة 
إليهم عىل مستوى الهيئات 

والدوائر.
وقال: إن هذه الدورات تأتي 

يف إطــار الخطــط التدريبية 
والتأهيليــة لهيئــة التدريب 
والتأهيــل، وتهــدف لتنمية 
املهــارات اإلدارية القيادية يف 
اإلدارات الحديثة واملبنية عىل 

أسس علمية صحيحة. 
وثّمن اللواء العابيس، جهود 
قيادة وزارة الدفاع ورئاســة 
هيئــة األركان العامــة عىل 
رعايتها واهتمامها املتواصل 
التدريــب والتأهيل  بجوانب 
لكافــة منتســبي القــوات 

املسلحة. 
ويف نهاية الحفل الذي حرضه 
عدد من قيادات وزارة لدفاع، تم 

تكريم املشاركني يف الدورة.

عقد قائد املنطقة العسكرية السادسة اللواء 
هيكل حنتف، لقاًء بقادة وضباط اللواء األول 

حرس حدود.
ونقل قائد املنطقة العسكرية السادسة، خال 
اللقاء، تحايا القيادة السياســية والعسكرية 
لكافة ضباط وأفراد اللواء األول حرس حدود.. 
مثمًنا دورهم الريــادي والبطويل طيلة الفرتة 

املاضية.

وناقش االجتمــاع خطة انتشــار اللواء يف 
مرسح العمليات، والخطط املستقبلية، وسبل 
تفعيل الجانب اإلداري ومضاعفة جهود التدريب 
والتأهيل والقضايا املتعلقة بالحقوق والواجبات.

وعرّب قادة اللواء عن شــكرهم لقيادة وزارة 
الدفاع وللقيادة السياســية والعسكرية عىل 
دعمهم ملنتسبي اللواء األول حرس ودورهم يف 

معركة استعادة الدولة.

نظم لــواء شــبام، التابــع للمنطقة 
العسكرية الثانية، حفل تخرج مرشحني 
صف ضباط، وتدشــني مرشوع الرماية 
االختباريــة للوحدات الفرعيــة باللواء، 

باستخدام مختلف األسلحة. 
وخال االحتفال ألقى ركن التوجيه املعنوي 

باللواء، املازم أول محســن تركي بن عيل 
الحاج، كلمة قيادة اللواء، نيابة عن القائد، 
العقيد عــادل عبدالشــيخ التميمي، والتي 
نقل يف مســتهلها تحايا القيادة العسكرية 
والسياسية.. مشددا عىل رضورة بذل املزيد 
من الجهود خال التدريب واالستعداد القتايل.

لواء شبام باملنطقة الثانية حيتفي 
بتخرج دفعة جديدة 

تفقــد قائد املنطقة العســكرية 
السادسة اللواء الركن هيكل حنتف، 
أبطــال الجيش الوطنــي واملقاومة 
الشــعبية يف جبهــات العلم رشقي 

محافظة الجوف.
ونقل اللــواء هيــكل حنتف، إىل 
املقاتلني األبطال تحيات قيادة وزارة 
الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة.. 
مشــيًدا بحالة االنضباط واليقظة 
العالية لدى الضباط والصف والجنود 

يف كافة املواقع.
وأشــاد بالتزام أبطــال الجيش 
واملقاومة بوقف إطــاق النار رغم 
خروقات املليشيا الحوثية املتواصلة 
للهدنة األممية يف كافة جبهات القتال 

باملنطقة.
وشــدد قائد املنطقة عىل أهّمية 
اليقظة العالية واالستعداد الدائم لردع 
أي محاوالت من قبــل العدو النتهاز 

الهدنة لتحقيق أي تقدم كما هي عادة 
املليشيا الحوثية للغدر ونقض العهود.
ومن جانبــه، أكد رئيــس أركان 
املنطقة العسكرية السادسة العميد 
محمد بن راســيه، أن التــزام قوات 
الجيش واملقاومــة بالهدنة األممية 
ال يعني استســامها أو ضعفها يف 
مواجهة مليشــيا اإلرهاب الحوثية 
املدعومــة من إيران، وإنمــا امتثاالً 
لتوجيهات القيادة واحرتاماً لجهود 

السام الدولية.
كما أكد العميد بن راسيه، جاهزية 
قوات الجيش يف قطاعات املنطقة للرد 
عىل أي محاوالت صبيانية للمليشيا 
الحوثية.. مؤكــداً الجهوزية التامة 
للقوات املســلحة واملقاومة املساندة 
الســتكمال عملية التحرير يف حال 
استمرار تعّنت العدو ورفضه لجهود 

ومساعي السام األممية.

اختتمت قيــادة اللواء 72 مشــاه 
باملنطقة العســكرية السابعة، حفل 
تدشني املرحلة الثانية للعام التدريبي 
٢٠٢٢م، بتخرج الدفعة الرابعة مهارات 

قتالية.
وخال االحتفال، ألقى رئيس أركان 

اللواء 72 مشاه العقيد محمد البعوة، 
كلمة أكد فيهــا للمقاتلني عىل أهمية 
املرحلة وما يرتتب عىل الجميع من مهام 
ومسؤوليات.. ناقاً لهم تحيات القيادة 
العســكرية وما يولونــه من اهتمام 
وتقديــر للجهود الكبــرية واملخلصة 

والتضحيات الغاليــة لحماية الوطن 
والدفاع عنه.

وأشاد العقيد البعوه، باملستوى القتايل 
والتدريبي شاكراً جميع القائمني عىل 
انجاح هذه الــدورة التدريبية وجميع 
املنفذيــن، منوهــاً بالنجاحات التي 

حققها األبطال يف كل املواقع والتي تمثل 
حافزاً ملزيد من الجهود واالنجازات يف 
مواجهة االنقاب التي تواجهها الكثري 
من املحافظات يف ظل استمرار اعتداءات 
مليشــيا التمرد واإلرهــاب الحوثي 

املدعومة من إيران.

 أشــاد وكيل أول وزارة الداخلية 
اللواء محمد سالم بن عبود الرشيف 
بالنجاحات واإلنجازات األمنية التي 
تحققها الوحــدات األمنية بمأرب، 
يف مواجهة املخططات واملؤامرات 
الحوثيــة الهادفــة لزعزعة األمن 
واالســتقرار. الفتــا إىل أن تلــك 
النجاحات هي محل فخر واعتزاز 
للقيادة السياســية واألمنية ولكل 

أبناء الشعب اليمني.

 جاء ذلك أثنــاء تفقده عدداً من 
رسايا الدفعة الـ"14" اســتجداد 
يف قوات األمــن الخاصة بمحافظة 

مأرب. 
 وثمــن وكيــل وزارة الداخلية 
التي يقدمها  الجهود والتضحيات 
منتســبو قوات األمن الخاصة يف 
تعزيز األمن واالستقرار يف املحافظة 
والدفاع عن الجمهورية واملكتسبات 
الوطنية، وإفشال أطماع مرشوع 

مايل إيــران يف اليمن عامة ومأرب 
خاصــة إىل جانب أبطــال القوات 

املسلحة ورجال املقاومة الشعبية.
واطلع اللــواء بن عبــود أثناء 
الزيارة التفقدية برفقة مدير عام 
التدريب والتأهيــل العميد دكتور 
صالح البدوي عىل الجهود التأهيلية 
وعمليات بناء القــدرات القتالية 

واألمنية.
وأكد أن قيــادة وزارة الداخلية 

ممثلة بمعايل وزير الداخلية اللواء 
الركن إبراهيم حيدان تويل االهتمام 
الخاص بجوانب التأهيل والتدريب، 
يف مختلف املجاالت ملنتسبي األجهزة 
األمنية بما يسهم يف بناء الشخصية 
الرشطويــة واألمنيــة املتكاملة 
وتطوير أدائها وقدراتها لتعزز من 
حالة األمن واالستقرار والسكينة 
والطمأنينة يف كافــة املحافظات 

املحررة.

قائد املنطقة العسكرية السادسة يعقد اجتامعاً 
بقادة اللواء األول حرس حدود

اللواء حنتف يتـفـقـد أبــطـال اجلـــيش فــي جـبـهـة الـعــلــم

خترج الدفعة الرابعة مهارات قتالية من اللواء 72 مشاه باملنطقة العسكرية السابعة

أثناء تفقده سرايا من قوات األمن الخاصة بمأرب 

وكيل وزارة الداخلية يشيد بالنجاحات األمنية التي حتققها الوحدات األمنية

هيئة التدريب ختتتم دورة تدريبية لعدد من القيادات العسكرية
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- بداية حدثنا عن النشأة.. منذ اللبنات التأسيسية 
عام 1964م؟

وهل لبت خدماته حينها نطاق استهدافه؟
يعد افتتاح مستشفى املظفر لألمومة والطفولة 
الذي يقع يف املدينة القديمة -وسط محافظة تعز - 
والذي يبلغ زمامه السكاني )1619742(نسمة. إنجازا 
صحياً عىل مستوى املحافظة، ألول مرة منذ تأسيسة 
1964، فيما توسع مسكنِه بـ » ملحقاته الجنوبية« 
ســبع غرف ودورة مياه وممر بطول 57مرت »، كما 
شهد املشفى تحُســنا ملموسا بـ »خدمات األمومة 
والطفولة وتنظيم األرسة والوالدة والطفولة، والباطنية 
والحميات، ولبى نوعا ما من الخدمات يف تلك الحقبة 
التي لم تشهد كثافة سكانية عالية، مقترصاً عىل أبناء 

الحي. 
- كيف تطور من مركز إىل أن صار مشفى خاصاً 

باألمومة والطفولة، واألول باملحافظة دون منازع؟
بعد أن كان مركزاً أنشــئ عىل نفقة دولة الكويت 
شــهد بعد ذلك تطوراً ملحوظا، كمركز صحي عام 
2000 إىل مجمع طبي عام 2002؛ ثم مستوصفاً إىل 
مستشفى مديرية عام خال 2005-2009، حتى صار 
املستشفى األول با منازع، بدوام يومي وخال  الـ 

24 ساعة«، 
وبجهود عضو مجلس النواب د/سمري خريي رضا 
الذي كان له دور يف مراحل تطوير املستشفى آنذاك، 
باإلضافة إىل متابعة إدارة املستشفى الحثيثة وتعاون 
وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة بتعز 
خلصت واثمرت يف توفري بعض املعدات الطبية.                           

- ما االجراءات التي صاحبت مراحل التطور؟
لم تكن هناك عائق بل توجيهات رصيحة من وزير 
الصحة العامة والســكان انذاك بصدور قرار ترفيع 
املستشفى - » من مستشفى مديرية - إىل مستشفى 
محافظة مركزي »متخصــص باألمومة والطفولة؛ 
ازدهرت فيه خدمات »أمراض وجراحة النساء والوالدة 
واألطفال« وتزامن هذا القرار، تطور بالشكل االداري 
الذي بدورة شهد هد املبنى القديم، وانشاء املبنى املكون 
من دور أريض - ودور أول باإلضافة لتوسعة ملحقاته،  
وهو ما مثل » شكل املستشــفى حالياً«، عرب وزارة 

الصحة والسكان وعىل نفقة الدولة.
- بعد ثمان سنوات حرب وحصار كيف تقدمون 
خدمات شبة مجانية، وكيف تواجهون العجز الحاصل؟
نقدم خدمات متعددة وأغلبهــا يف مجال األمومة 
والطفولــة ورعاية األرسة وســوء التغذية ورعاية 
الحوامل باإلضافة إىل الحميات يف موسم انتشارها، 
رغم ضعف االمكانيات من موازنة وايرادات وحصار 
مفروض والظروف املعيشية الحاصلة للمدينة القديمة 
وحاالت الفقر املدقع لهم، لم نقف مكتويِف االيدي بل 
عملنا عىل افتتاح االقسام املختلفة وتطوير الخدمات 
بشــكل يومي وعىل مدار 24ساعة، مواكبًة لازدياد 
السكاني وظروف الحرب التي تشهدها املدينة بالذات 

وقت القصف واالستهداف.
ونواجه العجز ان وجد من ايرادات شــحيحية ال 
تكاد تذكر ودعم بعض املنظمات التي كانت موجودة 
واملهتمة يف نفس الوقت باإلضافة إىل الكادر املتطوع 
الذي شكل ميزة ورافدا طبيا مجانيا يف صنع االبتسامة.
- وصف املظفر بـ »الجيش االبيض« رغم تدهور 
القطاع الصحي وسوء املنظومة الصحية.. ما داللة ذلك 

الوصف؟ 
فرضت الظروف الحاصلة من حرب وحصار وتدهور 
املنظومة الصحية واألوبئة املنرشة والحميات وكورونا 
وســوء حاالت التغذية لألطفال واالمهات الحوامل،  
باإلضافة إىل انعدام الدخل واالزدياد الســكاني التي 
تشهدُه املدينة القديمة، كل تلك العوامل اوجدت واقعا 
جديدا جعلت ادارة املستشــفى تقوم بوضع خطة 
صحية وبرنامج متزامن لتلك الفرتة بتوجيهات وزارة 
الصحة ومكتب تعز يف اســتقبال الحاالت وخدمتها  
ومعالجتهــا وتخصيص غرف للطــوارئ والحاالت 
االســعافية وتقديــم برنامج الدعــم املتكامل من 
االسعافات االولية للحاالت التي تشهد اصابة نتيجة 

الحرب والحصار املتواصل .
ووصف بالجيش االبيض نتيجة لتقديمهم الخدمات 
الطبية والعاجية املجانية يف تلك الفرتة دون كلل أو ملل 
يف سبيل إيمانه بردائه االبيض املرمز للسام يف وقت 

الحروب وااليدي البيضاء التي تصنع البلسم للجروح 
وتطفي نار اللهيب وتخمده كونهم رُسل الرحمة يف 

تقديم الخدمة والدواء الشايف.
- كيف قدمتم الخدمات يف مرحلة أحداث الحرب 

التي طالت املدينة؟
قدم مستشفى املظفر خدمات متعددة حني اغلقت 
كل املشايف يف تلك الفرتة إبان الحرب وكان هو الواجهة 
الحقيقيــة يف تقديم الخدمات الطبيــة والعاجية، 
وازدهرت الحركة الطبية وشهد نقلة نوعية يف جودة 
الخدمات املقدمة، وقد اســتقبل املستشفى جميع 
املرىض يف ذلك الوقت من جميع مديريات املدينة الثاث، 
ومديريات الريف، كون املستشفيات الحكومية كانت 
مغلقة نظراً لوقوعها يف مناطق االشتباكات، وتحمله 
لكل االعباء والضغط الحاصل والكم الهائل من املرىض 
وقيامه بدوره الصحي والطبي واالنســاني بشكل 

متكامل .
- هل هناك مخزون دوائي يفي بحجم أعداد املرىض 

املرتددين عىل املستشفى؟
يف تلك الفرتة كانت نسبة الدواء تغطي 50 % من 
الحاالت، لكن االن هناك نقص حاد بالنسبة لألدوية 
وبالذات التخصصية وماهو موجود كان يصلنا من 
املنظمة لكنه نفذ بعد مغادرتها كونها املتخصصة يف 
املجال الدوائي وانشغال منظمة رايد وغريها بالجانب 

االسعايف والتشخيص.
- خالل 3 اعوام ونصف االخرة« ويف ظل انتشار 

الحميات ووباء كورونا كيف كان نشاطكم؟
شــكلت الثاثة االعوام االخرية مرحلة ممتازة يف 
حياة املستشفى حيث استفاد عدد ال بأس به منذ عام 
2019 وحتى النصف االول من عام 2022،حيث استفاد 
)284223(مواطناً عام2019، فيما شهد عام 2020 
اكثر خدمة من العام السابق بـ)370250( وانخفض 
نوعا ما عام 2021 من حيث االستفادة بـ)121320( 
ومنذ بداية يناير وحتى يونيــو2022 بـ)45352( 

مستفيًدا من خدمات املستشفى.
واليوم املستشــفى عاد إىل الواجهــة الحقيقية 
واملرموقة ويعمل بشكل فّعال كما يؤدي دورا كبريا 
يف تقديم الخدمات الطبية لألطفال والنساء والوالدة 
كونه املتخصص بتعز أن لم يكن األفضل بالذات يف هذه 

املرحلة االستثنائية.

- كيف تم افتتاح اقســام )الطوارئ التوليدية- 
والعمليات القيرصية- والحاضنات وسوء التغذية( 

وتفعيلها بفرتة بسيطة ؟
بادرت إدارة املستشــفى بإضافة خدمات جديدة 
تواكب االحتياج الطارئ -نتيجة للكم الهائل للمرىض 
ورضورة اســتيعابهم؛ رغم ضئلة الدعــم وااليراد 

وبظروف استثنائية وبدوام 24ساعة ..!
ومن تلك الخدمات التي أضيفت كالتايل:

افتتاح اقسام جديدة منها: 
قسم حاضنات األطفال - قسم رقود أطفال سوء 
التغذية T.F.C- تفعيل العمل باملستشفى عىل مدار 

24ساعة وبجميع األقسام  منها :
قسم العمليات - قسم الطوارئ التوليدية واألقسام 
التشخيصية ) املخترب – االشعة – املوجات الصوتية (.
باإلضافة إىل الطوارئ العامة -افتتاح قسم رقود 

أطفال - قسم رقود جراحة نساء.
- دوركم يف مكافحة أمراض سوء التغذية وتفعيل 

برنامج رعاية األرسة؟
عمل املستشفى بشكل كبري يف عاج سوء التغذية 
وتنظيم األرسة، واوىل هذه الفئتني عناية خاصة بحكم 
الحالة املعيشية لتلك الفئات والتي تشهد انعدام الدخل 
بشكل كبري وتبني ذلك من الحاالت الواردة للمستشفى 
والسجل اليومي. وتوىل ذلك فريق من النساء يف عاج 
ســوء التغذية الناجم عن االنعدام الغذائي للطفل يف 
حاالت الحرب والعجز الحاصــل باملبادرة بالتغذية 
الخاصة واملوازنة له بحســب الحالة والرتدد لفرتات 
من اجل االستقرار، كما قام برعاية االم والعناية بها 
وزيادة وسائل الرعاية األرسية والصحية لها يف برنامج 
االمومة والطفولة لتفادي السبب الرئييس يف حصول 

الطفل عىل سوء التغذية.
- ما معاير الجودة ونوعية الكفاءة التي تتبعونها؟

معايري الجودة يف املستشفى كفاءة العمليات الوالدة 
القيرصية بمهنية عالية من قبل الكادر الطبي النسوي 
املتخصص، ورعاية تنظيم األرسة والحوامل واالطفال 
الرضع والخدج والعناية االساســية والرئيسية لهم 
بالحضانات املزودة بأحدث التقنيات الطبية املزودة 
باألوكسجني يف قسم الحاضنات بكفاءة املمرضات 
العالية واملتخصصة، إضافًة إىل أداء كل فرد من هؤالء 
األفراد يف عمله والتزامــه بتأدية واجباته بكل أمانة 

وإتقان والسياســات املوضوعة يف املستشفى فيما 
يخص موضوع الرعاية الصحية.

- دور املنظمات مع املستشفى يف التخفيف من اعباء 
املرىض؟ وكيف أصبح الوضع بعد مغادرة املنظمة؟

الخدمات الصحية التي تقدمها املنظمات للمرىض 
تحسنت بنسبة 13 % حتى مايو عام 2022 مقارنة 
بالعام املايض، وبعــد مغادرة املنظمة القطرية تأزم 
الوضع كثريا وتضاعفت االعباء عىل كاهل املريض من 
ادوية وغرية ولم تبَق سوى منظمة يمن ايد؛ املسؤولة 
عن خدمة السيارات واالسعافات االولية ونقل جميع 

حاالت الطوارئ -مجاناً -عىل مدار 24ساعة..
املستشــفى يواجه تحديات كبرية يف هذا الجانب، 
جراء توقف دعم املنظمات كان آخرها منظمة تدعم 
الجانب التشغييل للمستشفى بما يف ذلك الوقود منذ 
أكثر من سنة، مما شــكل عائقاً مؤثرا، بدوره عىل 
عملنا بدرجة كبرية، وما نحصل عليه من وقود بجهود 

شخصية.
ونحن بدورنا وعرب صحيفتكم الغــراء نوجة » نداء 
استغاثة للمنظمات والجهات الرسمية ونناشد وندعو 
الســلطة املحلية ومكتب الصحة باملحافظة واملديرية 
والتجار وفاعلني الخري برضورة دعم املشــفى بالوقود 
كي يقدم خدماته الطبية والصحية، قبل أن نشهد كارثة 
انسانية، باعتبار هذا الرصح الطبي واملرفق الحيوي يخدم 

الفئة األكثر أهمية باملجتمع وهي االطفال والنساء.  
- أزمة االوكســجني والرضورة القصوى لوجوده 

وتوفره.. ما الحل الرضوي لتلك االزمة؟
سعى املستشــفى وبذل جهوداً كبرية يف املتابعة 
الحثيثــة واملثمرة وحصل عىل توقيــع اتفاقية مع 
مؤسسة سباء للتنمية واملستشفى قضت بموجبها 
انشاء محطة اوكســجني بـ 73000دوالر وبطاقة 
انتاجية 40 أســطوانة باليوم؛ بــإرشاف محافظ 
املحافظــة وتحت رعاية مكتب الصحة والســكان 
وبتعاون مكتب التخطيط والتعاون الدويل باملحافظة.
- أثناء القصف واالســتهداف للمستشفى، كيف 

حافظتم عىل ادواته واجهزته الطبية؟ 
لعب اصحاب الحي دوراً كبريا يف الحافظ عىل الهيكل 
الداخيل للمستشفى ومنها االجهزة واملعدات الطبية 
والكشافة، وأسهم ذلك يف حماية )املستشفى( وسامة 
أجهزته، دافعوا عليه، كما يقال بأســنانهم وأيديهم 

ومنهم من ضحى بنفســه يف صورة ألروع املواقف 
والبطوالت النضالية كـ« حارس املشفى -  واملصور 
احمد القانص ، مجسدين بذلك وطادة العاقة وعمق 

التضحية يف حماية املصالح العامة.
- يشهد الكثرون بحسن تعامل املستشفى معهم؟

تقديم الخدمات يف حي يشهد كثافة سكانية يف ظل 
انعدام الدخل وعدم وجود السيولة املادية لدى املرىض 
جعل ترددهم بني الحني واآلخر له كونه مرفقهم الخدمي 
والطبي الخاص بهم ولحاجتهم وثقتهم بنفس الوقت 
بكادره الطبي، بـ »انهم منهــم واليهم » يف التخفيف 
من معانتهم وحســن عاجهم يجسد بذلك الحميمية 
والنموذجية والبــد لبقية املستشــفيات واملراكز ان 
تحذو حذوه يف الخدمة والتعامل، كل ذلك يدركُه الزار 
للمستشفى يف تعامل املوظفني من أطباء وممرضني 
وأخصائيني وإداريني وعمال نظافة مع املرىض والزوار، 

بالتالف واالنسجام وتقديم الخدمة يومياً.
- معوقات عملكم يف سبيل االرتقاء بخدمتكم؟

املعوقات التي تعيق عملنا منها -  االدارية - التي 
تتمثل بنزوح الكادر الفعيل مــن االطباء من الكادر 
التوظيفي الرســمي، كان بمثابة حجر عثرة امامنا 
كونه الرسمي واملتخصص مما اضطرينا إليجاد البديل 
الذي كان عن طريق التعاقد مما ضاعف الحمل الكبري 
علينا بحكم االيراد الــذي ال يغطي املرصوف اليومي 
وضالــة امليزانية، باإلضافة إىل اجــور املتعاقدين يف 
التخصصات األخرى، وباإلضافة إىل ضيق املبنى، رغم 
اعتماد دور فوق املستشفى وتجرى وتريته عىل قدم 
وساق مع املهندس بتجهيز كل ما يتعلق به وسيتم 

بإذن الله خال هذا العام بناؤه.
- ما جوانب التأهيل والتدريب لديكم؟

حرصت ادارة املستشفى عىل إقامة دورات صحية 
وبرنامج تأهيل لتطوير الكادر اإلداري والفني لتنمية 
قدراته من خال إقامة دورات تأهيلية، ودورات أخرى 

يف التمريض ويف االنضباط الوظيفي،.
ونعمل ضمن خطة سرتى النور باملستقبل لتصور 
مدروس بافتتاح مركز تدريب يف مايخص املستشفى 
وبالذات مجال االمومة والطفولة تهدف إىل تحسني 
الخدمات الطبية والعاجية مواكبًة االقبال الشــديد 
للمرىض عىل املستشفى وتفعيل خدمات جديدة لم 

تكن تقدم من قبل يف مستشفى املظفر.

:»:» مدير مستشفى المظفر لألمومة والطفولة لـ »مدير مستشفى المظفر لألمومة والطفولة لـ »

برغــم حصار املليشــيا قــدم املستشــفى خدماتــه الطبيــة للجميعبرغــم حصار املليشــيا قــدم املستشــفى خدماتــه الطبيــة للجميع
) ) 1،229،3131،229،313( مواطنا استفاد من الخدمات الطبية خالل ( مواطنا استفاد من الخدمات الطبية خالل 33 أعوام ونصف أعوام ونصف

اتخذ مستشفى االمومة والطفولة وسط محافظة تعز يف زقاق املدينة 
القديمة مســكناً لخدماتــه ومرافقه الطبية، يف إطار زمام ســكاني 

)1619742( نسمة منذ نشأته عام 1964. 
وقد مر املركز بمراحل تطويرية كثرية ابتدأت من مركز صحي إىل مجمع 
طبي حتى صار املستشفى االول بمجال االمومة والطفولة باملدينة يقدم 

خدمات طبية وعاجية للمرىض يف هذا اإلطار .

يف لقاء بمدير املستشفى فهد محمود املزهدي  لـ«  26سبتمرب » كشف 
فيه عن طبيعة الخدمــات التي يوفرها املستشــفى ومراحل تطوره 
والصعوبات التي واجهها خال هذه املراحل، مؤكدا ان املستشفى أثبت 
قدرته الفائقة عىل تجاوز العقبات والصعوبات، ليواصل مسرية العطاء يف 
تقديم الخدمات الطبية شبه املجانية،  يف ظل ظروف الحصار الخانقة التي 

تفرضها مليشيا الحوثي املتمردة عىل مدينة تعز، فإىل تفاصيل اللقاء.

  حاوره: مختار الصبري
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استغال الهدنة لتصفية حساباتها مع القبائل 
بعد أن استولت عىل ممتلكاتهم وأراضيهم طوال 
السنوات املاضية أفاد مصدر قبيل أن مليشيا الحوثي 
تســتغل الهدنة لتصفية حســاباتها مع عدد من 

القبائل.
 مليشيا الحوثي، شنت حملة اعتقاالت يف مديريات 
طوق صنعاء والتي كانت يف وقت سابق قد استولت 
عىل أرايض وممتلــكات قبائل منطقة رضوان عىل 
الطريق الرابط بني العاصمــة صنعاء ومحافظة 
عمران ما دفع القبائل إىل استعادتها بالقوة بعد أن 

حصلوا عىل حكم قضائي يقي بأحقيتهم فيها.
املليشيا اختطفت أكثر من 20 قبلياً، وعددا آخر 
من املدنيني، وســط تحذير قبيل من أن املليشــيا 
تستغل الهدنة لانفراد بالقبائل ورسقة ممتلكاتها.

املصدر القبيل لفت إىل أن عددا من قيادات املليشيا 
توقف دخلها بســبب هدوء الجبهات، فلجأت إىل 
رسقة أموال وممتلكات القبائل، مؤكدا أن املليشيا 
تحولت إىل عصابات للبطش والبلطجة يف مختلف 

مديريات صنعاء.

نهج كهنوتي 
ترصفات املليشيا الحوثية تجاه القبائل وأبنائها 
يأتي يف إطار نهــج كهنوتي يمتد إىل جدهم الهالك 
حســني الريس الذي جعل القبائل وفق تقسيماته 
العنرصية درجة ثانية ليســتمر هذا التقســيم 
العنرصي سائدا طوال السنوات التي حكم خالها 
األئمة الســاليون مناطق متفرقة يف شمال الباد 
ليعود مع اســتتباب الحكم ملليشــيا الحوثي عىل 

مناطق من الباد.
عىل نهج الســالة الكهنوتيــة تمي وتتعامل 
مليشــيا الحوثي مع القبائــل فالقبييل ليس إال 
عكفيا يف نظر الســالة وال دور له ســوى خدمة 
الكهنوتيني من يدعــون أنهم أصحاب حق إلهي يف 
الحكم والســلطة والثروة ويقاتل ألجلها، ويعمل 
جابيا لإلتاوات والزكاة والنهب تحت إمرتها، ومن 
يحاول التحرر من ربقة االستعباد اإلمامي البغيض 
فالسجن أو القتل مصري محتوم وخصوصا مشايخ 
القبائل الذين تعمدت املليشــيا الحوثية تهميشهم 
وإذاللهم أمام قبائلهم، لتنزع منهم أي وجاهة أو 
تأثري يف أوساط أبناء قبائلهم، وجعلت من قادتها 
امليدانيني ممن تسميهم »املرشفني« شخصيات أعىل 

مرتبة من مشــايخ القبائل، وعىل شيخ القبيلة أن 
يخضع لتعليمات وتوجيهات »املرشف« الحوثي، وإال 

فمصريه القتل أو االعتقال والسجن.

وقود معارك بينية 
تعتمد مليشيا الحوثي عىل أبناء القبائل يف املناطق 
التي تشــكل حاضنتهم االجتماعية ليكونوا وقودا 
ملعاركهم ضد الشعب اليمني ومحاولة إعادة نظام 
حكم اإلمامة البائد وستستخدمهم وقودا لحروب 
بينية قادمة، إذ الثابت تاريخيا أن أبناء القبائل لم 
يكونوا فقط مجرد وقود ملعارك السالة الهاشمية 
الدخيلة عىل الباد يف حروبها ضد املجتمع اليمني، 
وإنما كانوا أيضا وقودا للمعارك بني العوائل اإلمامية 
الكبرية التي كانت تتنازع الســلطة والثروة، حيث 
كانت تنقسم القبائل بني األرس الهاشمية السالية 
املتنازعة وفقا للدواعي والعصبيــات املناطقية، 
وساعد الجهل السائد يف املناطق الجبلية عىل تفيش 

تلك الظواهر.

تغذية صراعات 
وســائل متعددة إلضعــاف القبيلــة ودورها 
االجتماعي وثقلها وخشية انتفاضة قبلية وشعبية 
ضدها لجأت مليشــيا الحوثي إىل زرع الفتنة بني 
القبائل وتعميق الرصاعات وتغذيتها ونرش عصابات 
الرسقة والسطو املســلح عىل األرايض واملمتلكات 

واملنازل والسيارات. 
يف محافظات عدة اندلعت معارك عنيفة يذهب 
ضحيتها عرشات األبرياء ويؤسس لثأر مستقبيل 
ال ينتهي عــادة إال بعد عرشات الســنني، كل تلك 
الرصاعات القبلية تغذيها مليشــيا الحوثي، ففي 
البيضاء ســقط ضحايا أبريــاء بينهم أطفال إثر 
معارك بني قبيلتي )آل مفرح وآل رصيمة( بعد مقتل 
شيخ قبيلة آل رصيمة ومرافقيه عىل يد مسلحني 

قبليني آخرين بدعم حوثي. 
الــرصاع يف البيضــاء يقابلــه رصاع قبائل يف 
محافظات إب وذمار وعمران، وكل تلك الرصاعات 
مرتبطة بتدخل قيادات حوثية أدت إىل انفجار الوضع 
بني القبائل، فمليشــيا الحوثي وجهت مسلحيها 
برضورة التخلص من زعماء القبائل بكل األساليب 

املمكنة.
يف املحويت أقدمت مليشــيا الحوثي عىل إشعال 
رشارة حرب قبلية، إذ اندلعت مواجهات مسلحة بني 
قبيلتي الحيفتني، واألهجر، يف ظاع أعىل باملحافظة. 
مليشيا الحوثي اصطفت إىل إحدى القبائل وهي 
قبيلة األهجــر، حيث اندلعت املواجهات بســبب 
خافات حول حفر برئ للمياه تحت حماية عنارص 

حوثية يف مساحة مملوكة لقبيلة الحيفتني. 
يف تلك الحرب القبلية املشتعلة، سقط ثاثة قتىل، 
وخمسة وجرحى من قبيلة الحيفتني، حيث ساندت 
حملة عسكرية تابعة ملليشيا الحوثي، قبيلة األهجر 
ضد قبيلة الحيفتني، األمر الذي أدى إىل اندالع حرب 

مفتوحة.
عدد من املحافظات الواقعة تحت سيطرة املليشيا 
تشهد انفاتا أمنيا جراء انتشار العصابات الحوثية، 
واستقدام عدد من املرشفني من أبناء صعدة إلدارة 
مهمات قذرة خصوصاً يف محافظة إب التي ارتفعت 
فيها الجريمة بشكل مخيف، واعرتف إعام املليشيا 
بتسجيله 559 جريمة خال شهر واحد راح ضحيتها 

أكثر من 46 شخصاً.

توظيف مؤقت 
ماال كثريا وزعته مليشيا الحوثي الستمالة أبناء 
القبائل ما دفع بعض مشايخ القبائل لتمهيد الطريق 
وتعبيدها ملليشيا الحوثي نتج عنه سيطرة املليشيا 
عىل العاصمة صنعاء، لكن تغري الوضع بعد نجاح 

االنقاب، فقد أصبح أبناء القبائل يزجون بأبنائهم 
يف معارك املليشيا بدون مقابل إال من فتات شهري 
»سلة غذائية« ألرسة كل عنرص يقاتل يف صفوفها 
منهوبة من املساعدات األجنبية املخصصة للنازحني 

واملترضرين من الحرب.
مليشــيا الحوثي جردت املشايخ حتى مما كان 
يطلق عليه قديما يف عهد حكام الســالة بمشايخ 
الضمان ليصبح شيخ القبيلة يف مناطق سيطرتها 
مجرد خادم لديها يحشــد لها املقاتلني من أبناء 
قبيلته، وإذا عجز عن ذلك ورفضت القبيلة تقديم 
املزيد من أبنائها يكون الضحية الشــيخ نفســه، 
ومصريه االعتقال والســجن، كما حدث يف منطقة 

خريان بمحافظة حجة. 

تصفية 
يؤكد مراقبون أن مليشــيا الحوثي بدأت بتقييم 
الشــخصيات القبليــة واالجتماعيــة يف مناطق 
سيطرتها بعد أحداث 2 ديسمرب 2017 يف العاصمة 
صنعــاء، ومقتل عيل صالح وتحديد من تشــكك 
بوالئهم، وأعقــب ذلك تكثيــف عملياتها الرسية 
وتنفيذ تصفيات واعتقاالت طالت عددا من املشايخ 
والشــخصيات االجتماعية وبعض ضباط الجيش 
املوالني لعيل صالح، يف مسعى من املليشيا لتصفية 
وإنهــاء النفوذ القبيل لعيل صالــح تماما، وتمت 
التصفيات عرب ما يسمى »جهاز األمن الوقائي« الذي 
شكلته املليشيا الحوثية لهذا الغرض، ثم توسعت 
مهامه فيما بعد لتشــمل تصفية بعض القيادات 

السالية ضمن رصاع أجنحة املليشيا وقياداتها.
يف أبريل 2018 بدأت مليشــيا الحوثي بالتنكيل 
بمشايخ القبائل، وشهد شــهر يوليو 2019 أكثر 
التصفيــات دموية يف محافظة عمــران تحديدا، 
والافت أن من استهدفتهم املليشيا هم من خدموها 

ومهدوا لها الطريق إىل العاصمة صنعاء وحشدوا 
املقاتلــني من قبائلهم ملســاندتها يف انقابها عىل 
الســلطة الرشعية، وبعض املشايخ مثلت املليشيا 
بجثثهم بشكل مرعب، ثم عادت وترية التصفيات 
بقوة يف سبتمرب 2019، علما بأن التصفيات شملت 
حتى بعض من تســميهم املليشيا »املرشفني« من 

أبناء القبائل.

عشرات القتلى 
ويف حني كان القتل مصريا لبعض مشايخ القبائل 
والتمثيل بجثثهم أو الوفاة الغامضة، كان االعتقال 
أو الوضع تحت اإلقامة الجربية وسائل أخرى، فيما 
البعض اآلخر تعــرض للصفع واإلهانات والتهديد 
بالقتل وتفجري منازلهم، وهناك مشــايخ قبائل 
همشتهم املليشيا وجردتهم من أي دور، وتتهمهم 
بـ«النفــاق« وتصفهم بـ«الطابــور الخامس«، 
وتمنعهم من السفر، وتراقب اتصاالتهم الهاتفية، 
كما تراقب الحــواالت املوالية بأســماء أقاربهم 
ومصدرها، وتقمع أي قبيلة وتنكل بها كل تنكيل 
إذا بدا أنها غري خاضعة للمليشيا، كما حصل لقبائل 

حجور بمحافظة حجة.
إحصائية لصحيفة »الثورة« الرسمية أفادت أن 
مليشــيا الحوثي قتلت عرشات املشايخ معظمهم 
ممن تعاونوا معها وسلموا لها مناطقهم ومهدوا 
لها الطريق إىل العاصمة صنعاء وحشدوا املقاتلني 
من أبناء قبائلهم للقتال يف صفوف املليشيا، وبعد 
أن استغنت املليشيا عن خدماتهم تخلصت منهم، 
ولم تِطق التعايش حتــى مع من قدموا خدماتهم 
لها، وعادت مؤخرا موجة االعتقاالت ملشايخ القبائل 
الذين يتقاعسون عن رفد املليشيا باملقاتلني من أبناء 

قبائلهم أو يرفضون ذلك.

محو معادلة الصراع 
يؤكد محللون ومراقبون أن إجرام املليشيا الحوثية 
بحق القبيلة ومشايخها وأبنائها يعود إىل اسرتاتيجية 
حوثية مفادها إخراج القبيلة من معادلة الرصاع 
وتطويعها لصالحها وتهميش الرموز القبلية لتبقى 
القيادات السالية للمليشيا الحوثية هي املتصدرة 

للمشهد االجتماعي والسيايس.

حرب املليشيا عىل القبائل يف مناطق سيطرهتا.. إخراج للقبيلة من معادلة الرصاع وتغييب دورهاحرب املليشيا عىل القبائل يف مناطق سيطرهتا.. إخراج للقبيلة من معادلة الرصاع وتغييب دورها
يف سباق مع الزمن مذ أحكمت ســيطرتها عىل العاصمة 
صنعاء سعت املليشيا الحوثية لخلق واقع جديد عىل مستوى 

مشايخ القبائل وتنصيب مشايخ جدد تضمن والءهم. 
للوصول لتلك الخطة اإلجرامية سفكت مليشيا الحوثي الدماء 
واستباحت األموال واستولت عليها وصادرت األرايض، كل 
تلك الجرائم بحق مشايخ قبليني معظمهم عّبد لها الطريق 
وتعاون معها يف نهاية تراجيدية مؤملة ومحزنة، وخلف تلك 
الجرائم تكمن االسرتاتيجية الحوثية املمتدة لتاريخ إمامي 
كهنوتي بسلب القبيلة عنارص قوتها وإخراجها من معادلة 
الرصاع لتكون تابعة للمليشيا والنظر إىل القبيلة وأبنائها من 
تقسيمات طبقية عنرصية ال تعدو القبيلة معها عن كونها 
خادمة ووقودا وضحايا حروب بينية أحيانا وحينا ملحاربة 
إخوانهم اليمنيني من يرفضون الكهنوت وجميع تلك الحروب 

ال ناقة لهم فيها وال جمل.

  محمد سعيد الحامدي

    مليشيا الحوثي حولت المشايخ إلى خدام لديها
    اشعال الحروب بين القبائل نهج تفكيكي لدى الكهنوتين منذ عهد الرسي

    الهدنة فرصة تستغلها المليشيا لتصفية حساباتها مع القبائل
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نتج عنها 57 شهيًدا وجريًحا.. 

أكثر من 811 خرًقا حوثًيا للهدنة خالل أول أسبوع من متديدها

تقارير666666

 سبتمبر نت/ تقرير 
 

عىل الرغم من إعان األمم املتحدة يف الثاني 
من أغسطس/آب الجاري، تمديد الهدنة األممية 
باليمن، والتزام الحكومة بها، واصلت مليشيا 
الحوثي اإلرهابية املدعومة إيرانًيا خروقاتها 
املســلحة يف عدد من املحافظات، تزامًنا مع 
تنصاتها يف تنفيذ باقي بنــود الهدنة املتفق 

عليها، يف املقدمة منها فتح منافذ تعز.  
وبلغت خروقات املليشيا الحوثية يف مختلف 
جبهات القتال، وكذا اســتهدافاتها للمدنيني 
منُذ اإلعان عن تمديد الهدنــة يف الثاني من 
أغسطس/ آب، وحتى السابع من الشهر ذاته 
- بحسب رصد خاص لـ»سبتمرب نت« - أكثر 

من 811 خرًقا، يف ثمان محافظات.  
وتوزعت الخروقات الحوثية بعدد 293 خرًقا 
بمحافظة تعز، و172 خرًقا يف محافظة حجة 
و138 خرًقا ُرصدت يف محافظة مأرب، و132 
خرًقا تم رصدهــا يف محافظة الحديدة، و47 
خرًقا يف محافظة الجوف، و17 خرًقا تم رصدها 
يف محافظة الضالــع، و11 خرًقا بمحافظة 

صعدة، وخرق واحد يف محافظة أبني.  
وتنوّعت الخروقات الحوثية، بني إطاق النار 
عىل مواقع الجيش واملقاومة يف كافة الجبهات 

بصواريخ الكاتيوشــا، وباملدفعية والعيارات 
املختلفة، وبساح القّناصة، وكذلك بالطائرات 
ة املفخخة، باإلضافة إىل قيام املليشيا  املســريّ
يف أعمال شــق طرقات، واســتحداث مواقع 
قناصة، وحفر خنادق، وبناء لتحصينات، وكذا 
نرش طائرات اســتطاعية مسرّية يف مختلف 

الجبهات.  
وأدت خروقات مليشيا الحوثي اإلرهابية إىل 
استشهاد 9 من أبطال قوات الجيش الوطني 

وجرح نحو 43 آخرين.  
  

استهداف المدنيين 
لم يكن املدنيون بمنأى عن خروقات املليشيا 
الحوثية، إذ تعرضوا الستهدافات إجرامية من 
قبل مليشيا الحوثي مع أوىل ساعات اإلعان عن 
التمديد للهدنة األممية، جميعها يف محافظة 
تعز، أسفرت عن استشهاد )3( مدنيني بينهم 

طفل وجرح )2( آخرين.  
ويعطي االنتهاك اإلجرامي، مؤرًشا حقيقًيا 
لنوايا املليشــيا اإلرهابية املبّيتة تجاه الهدنة 
األممية بهدف اتخاذها غطاء ملمارسة جرائمها 
ل، والتي كانت قد  املروعة ضد األبرياء الُعــزّ
أســفرت منُذ إعان الهدنة يف الثاني من أبريل 
املايض عن سقوط مئات الضحايا بمن فيهم 

نساء وأطفال. 
ويرصد »سبتمرب نت« ضحايا االستهدافان 
الحوثية منُذ إعان تجديــد الهدنة عىل النحو 

التايل: 
• الثاثــاء، 2 أغســطس/ آب الجــاري، 
استشهاد املواطن "عبدالله حسن سيف" 
برصاص قناصة مليشيا الحوثي اإلرهابية 
بينما كان عائداً إىل منزله بحي "كابة" 

رشق مدينة تعز. 
• األربعــاء، 3 أغســطس/ آب الجاري، 
استشهاد الطفل "أمري ماجد" برصاص 
قناصة املليشيا يف منطقة "موقعة" التي 
تقع بني مديريتي سامع، والصلو، جنوبي 

محافظة تعز.  
• الخميــس، 4 أغســطس/ آب الجاري، 
مليشيا الحوثي اإلرهابية أعدمت الشاب 
"صدام ناجي الحوبانــي" داخل منزله 
وأمام والديه يف منطقة "الحوبان" الواقعة 

تحت سيطرتها رشقي املدينة. 
• الجمعة، 5 أغسطس/ آب الجاري، إصابة 
مواطنني اثنني محمد مهدي عبدالله )18 
عاًما( وأنور باشــا ناجــي العبيس )21 
عاًما(، برصاصة قناصة مليشيا الحوثي 
اإلرهابية املتمركزة يف األمن املركزي باملنفذ 

الرشقي ملدينة تعز.

مقتل مواطن واصابة اثنين قنصا 
عقب تمديد الهدنة األمميــة بيوم واحد قتل 
مواطن يدعى  "عبدالله حسن سيف" برصاص 
قناصة امليليشيا بينما كان عائداً اىل منزله يف حي 

كابة رشق تعز. 
يف حادثة أخرى أصيب مدنيان اثنان برصاص 
قناصة مليشيا الحوثي املدعومة من إيران رشقي 
مدينة تعز املحارصة من قبل املليشيا منذ سبع 

سنوات.
الشــابان "محمد مهدي عبدالله" )١8 سنة( 
و"أنور باشا ناجي العبيس" )٢١ سنة(، تعرضا 
إلصابات خطرة جراء استهدافهما من قبل قناصة 
املليشيا أثناء عبورهما جوار بريد الروضة بحي 
"كابة" وتم نقل املصابني اىل مستشفى "الثورة" 

لتلقي العاج.
وقبل اصابة الشابني بيوم قتلت املليشيا الطفل 
"أمري ماجد محمــد الحاج" )13 عام(، بعد يوم 
واحد من قتلها املواطن "عبدالله حسن سيف"، 
وإعدام الشاب "صدام ناجي الحوباني"، والتمثيل 
بجثته، يف جرائم متتالية، لم يعرها الوسيط الدويل 

ورعاة الهدنة أي اهتمام حتى اآلن!.

إدانة 
أدان مركز تعز الحقوقي اســتمرار استهداف 
مليشيا الحوثي االنقابية للمدنيني يف مدينة تعز، 

بالرغم من إعان تجديد الهدنة األممية.
وقال املركز: إن فريق الرصد امليداني وثق مقتل 
اثنني من املدنيني )مسن - وطفل( وإصابة ثاثة 
آخرين بينهم طفل، برصاص قناصة مليشــيا 

الحوثي منذ إعان تمديد الهدنة.
وأضاف.. إن  تكرار استهداف  مليشيا الحوثي 
للمدنيني يف مدينــة تعز، وغريها من املحافظات 
إرصار عىل تجاهل الهدنة األممية املعلنة، وانتهاك 
رصيح للقانون اإلنساني الدويل، منوها أن املليشيا 
مســتمرة بفرض حصار مطبق عــىل املدينة 
واستهداف األحياء السكنية والشوارع واألسواق 

املزدحمة بقذائف املدفعية، ونريان القناصة.
وأكد مركز تعز الحقوقــي أن صمت املبعوث 
األممي والجهات املعنية تجاه خروقات املليشيا 
واســتهدافها لألحياء الســكنية وقتل املدنيني 
ورفض إنهاء الحصار شجعها عىل ارتكاب املزيد 
من الجرائم واالنتهاكات الجسيمة بحق املدنيني.

ودعا املبعوث األممي واملجتمع الدويل إىل تحمل 
مســؤوليتهم تجاه ضحايا االنتهاكات الحوثية 
واتخاذ موقف حازم وأكثــر جدية للضغط عىل 
مليشيا الحوثي لوقف استهدافها املتكرر للمدنيني.

وطوال فرتة الهدنة )أكثر من 120 يوما( سقط 
العــرشات من املدنيني بني قتيــل وجريح جراء 
استهدافات املليشيا للمدنيني يف مناطق مختلفة 
من الباد رغم الهدنة املعلنة مطلع شــهر أبريل 

املايض.

سقوط 168 مدنيا بألغام حوثية 
وفق مرصــد حقوقي فإن عــرشات املدنيني 
سقطوا خال فرتة الهدنة األممية جراء األلغام 
التي زرعتها مليشيا الحوثي املدعومة من إيران.

وأكد املرصد اليمني لأللغام أنه وثق "سقوط 
168 ضحية من املدنيني خال فرتة الهدنة من )2 

أبريل وحتى 1 أغسطس 2022(، نتيجة األلغام 
التي زرعتها مليشــيا الحوثي واملقذوفات من 

مخلفات الحرب يف مناطق واسعة من الباد".

28 طفال وأربع نساء 
وأوضح أن الضحايا هم 57 قتيا من بينهم 28 
طفا وأربع نساء، إضافة إىل 111 جريحا بينهم 

47 طفا و8 نساء".
وأشار املرصد الحقوقي إىل أن محافظة الحديدة 
تصدرت قائمة الضحايا بـــ 69 ضحية مدنية 
)قتىل وجرحى(، ثم محافظة تعز بـ 26 ضحية"، 
الفتا اىل أن باقي الضحايا توزعوا عىل محافظات 
"حجة، البيضاء، صعدة، الجوف، مأرب، لحج ويف 

مديرية نهم صنعاء".

خسائر مادية 
وذكر أن هناك خسائر مادية تسببت بها حوادث 
انفجارات األلغام واملقذوفات إىل جانب الخسائر 
البرشية خال فرتة الهدنــة، تمثلت يف تدمري 6 
سيارات، وحراثتني زراعيتني، و9 دراجات نارية 
ونفوق نحو 40 رأسا من املاشية )أغنام وإبل(."
وجدد املرصد اليمنــي لأللغام مطالبته لألمم 
املتحدة والحكومات واملنظمــات، بـ "الضغط 
عىل الحوثيني لتســليم خرائــط األلغام، ودعم 
فرق التطهري، بما يف ذلك الدعم العاجل لتطهري 
املناطق املأهولة والزراعية التي تعرضت مؤخرا 
للتلوث، نتيجة جرف السيول إليها كميات كبرية 

من األلغام".

 
ً
مقتل وإصابة 113 طفال

إحصائية أخرى رصدتها منظمة األمم املتحدة 
للطفولة "يونيسيف" تفيد أن 113 طفاً سقطوا 
بني قتيل وجريح منذ اإلعان عن رسيان الهدنة 
وفًقا لألرقام التي تم التحقق منها من قبل األمم 

املتحدة.
وأضافت يف بيان صــادر عن "فيليب دواميل" 
ممثل اليونيسف يف بادنا أنه من املرجح أن تكون 
األرقام الفعلية أعىل من ذلك بكثري، وقال: يتوجب 

عمل املزيد لحماية األطفال يف الباد.

مقتل وإصابة 33 مدنيا في الضالع 
يف محافظة الضالع وفق بيان صادر عن محور 
الضالع فإن 33 مدنيا سقطوا بني قتيل ومصاب 
برصاص مليشيا الحوثي االنقابية خال أشهر 

الهدنة.
وبحسب البيان فإن املليشيا االنقابية ارتكبت 
1.976 خرقاً للهدنة عىل مدى األربعة األشــهر 
املاضية، نتج عنها مقتل 6 مواطنني وإصابة 27 
أخرين بينهم طفان، إضافة إىل قصف 10 قرى 

أدت إىل ترضر 6 منازل.
وأكد البيان أن املليشــيا املدعومة من إيران لم 
تلتزم  بمضمون الهدنة األممية منذ الوهلة األوىل 

لرسيانها مطلع أبريل املايض.
ڤالرئيسية الرابطة بني عدن وصنعاء، والضالع 

وإب، رغم فتحها من قبل القوات الحكومية.
واستنكر البيان استمرار املبعوث األممي "لنهج 
سياسية غض الطرف عن الجرائم واالنتهاكات 

التي ترتكبها مليشيا الحوثي يف الضالع"، متهًما 
إياه بالتماهي مع الحوثيني.

مئات االنتهاكات 
حتى السابع من الشهر الجاري ارتكبت مليشيا 
الحوثي االنقابية املدعومة من إيران، 501 خرقا 
للهدنة األممية أي خال الخمسة األيام األوىل من 
الهدنة األممية بعد تمديدهــا للمّرة الثالثة من 
ثاثة حتى سبعة أغسطس( يف جبهات محافظات 
الحديدة وتعز والضالع وأبــني وحجة وصعدة 

والجوف ومارب.
وتوّزعت بني 137 خرقاً يف جبهات محور تعز، 
و115 خرقاً يف جبهات محافظة حجة، و92 خرقاً 
جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و56 خرًقا يف 
محور حيس جنوب الحديدة، و38 خرقاً يف جبهات 
القتال شمال ورشق مدينة الحزم بالجوف، و42 
خرًقا يف محور الربح، و15 خرقاً يف جبهات محور 
الضالع، و5 خروقــات يف محور صعدة، وخرقاً 

واحداً يف محور أبني.
وتنوّعت الخروقات بني إطاق النار عىل مواقع 
الجيش واملقاومة يف كافــة الجبهات بصواريخ 
الكاتيوشــا، وباملدفعية والعيــارات املختلفة، 
وبساح القّناصة والطائرات املسرّية املفخخة، 
ونتج عنها استشهاد 5 من أبطال الجيش الوطني 

وإصابة 27 آخرين. 
إضافة إىل ذلك، ضاعفت املليشيا الحوثية أعمال 
شق طرقات واســتحداث مواقع قناصة وحفر 
خنادق وبنــاء تحصينات، وكــذا نرش طائرات 

استطاعية مسرّية يف مختلف الجبهات.

خــــالل 120 ســـــاعــة فــقــط

مليشيا احلوثي ترتكب أكثر من »500« انتهــاك
ال تزال آلة القتل الحوثية تعمل وبشكل 
نشط رغم موافقتها عىل الهدنة التي 
أعلنت تجديدها األمم املتحدة يف الثالث 

من الشهر الجاري. 
ارتكاب الحوثيني للجرائم ليس غريبا 
فمرشوعها املوت والدمار واالرهاب، 
الغريب اســتمرار تجاهــل املبعوث 
األممي لتلــك الجرائم وغض الطرف 
عنها يف ســلوك يقراه اليمنيون أنه ال 
قيمة للضحايــا يف عني مبعوث األمم 
املتحدة ويتساءلون ما نوع الجريمة 
التي تحرك ضمــري املبعوث األممي 
خصوصا وأن الضحايا بينهم أطفال 

ونساء!. 
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  محمد سعيد الحامدي
تســتمر محافظة حرضمــوت يف تقديم النمــوذج األمثل ضمن 
املحافظات اليمنية املحررة عىل كافــة األصعدة، فمنذ تحريرها من 
قبضة الجماعات اإلرهابية املسلحة يف عام 2016م صارت محل أنظار 
الجميع، لم تسمح قياداتها املتعاقبة بجعلها بؤرة توتر وذلك بنزع أي 

ساح منفلت وإبقاء الجميع تحت مظلة الدولة سواء.
حرضموت كغريها من محافظات الوطن تعاني ويات الحرب بشكل 
أو بآخر ولكنها رغم ذلك أشعلت مساحة ضوء يف وطن أريد له أن يعيش 

يف ظام التخلف والرصاع والتناحر.

بن ماضي محافظا لحضرموت
جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2022م القايض بتعيني 
األستاذ مبخوت مبارك بن مايض محافظا ملحافظة حرضموت يف أعتاب 
مرحلة جديدة استطاع فيها الحضارم توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم 
ومللمة شتاتهم وعدم السماح لضعفاء النفوس للتحريش بينهم فمضوا 
قدما متآلفني ومتسامحني تلهج ألسنتهم بالشكر للقيادة السابقة 
ممثلة يف عضو مجلس القيادة الرئايس قائد املنطقة العسكرية الثانية 
محافظ حرضموت السابق اللواء الركن/ فرج ساملني البحسني عىل 
كل ما قدمه لحرضموت يف كافة األصعدة املدنية والعسكرية مهنئني 
للقيادة الجديدة ممثلة يف األستاذ مبخوت بن مايض محافظ محافظة 
حرضموت يحدوهم األمل والتفاؤل بمزيد من العمل واالنجاز لتحقيق 
ما يصبون اليه كغريهم من أبناء الوطــن املثقل بوجع الحرب وآالم 

املعيشة الصعبة.

لقاء موسع بالمكونات السياسية واالجتماعية
 وعقب توليه قيادة محافظة حرضموت حرص األســتاذ مبخوت 
بن مــايض عىل اللقــاء بقيادات األحــزاب واملكونات السياســية 
وأعضاء مجالس النواب والشــورى واالستشاري واملكتب التنفيذي 
بســاحل ووادي حرضموت، والقيادات العسكرية واألمنية والعلماء 
والشــخصيات االجتماعية ومنظمات املجتمع املدني يف جمع غفري 

شهدته مدينة املكا.

تحدي الصعاب...
وخال اللقاء أكد بن مايض أن السلطة املحلية بمحافظة حرضموت 
قد عقدت العزم عىل تحدي الصعاب؛ أماً يف تحسني األوضاع املعيشية 
والخدمية باملحافظة التي توليها القيادة السياسية ممثلة يف فخامة 
الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئايس والحكومية 

ودول التحالف العربي اهتماماً بارًزا.
وأوضح املحافظ بن مايض أن الســلطة املحلية باملحافظة تسعى 
للوقوف عىل مسافة متساوية من كل املكونات السياسية، ملا تمثله 
ر  وحدة الصف الحرضمي من أولوية يف املرحلة الحالية التي ستُسخَّ

فيها الجهود ملعالجة املشكات املرتاكمة، والعمل بروح الفريق الواحد، 
واتخاذ التدابري الازمة لضمان إحداث أثر فعيل يلمسه املواطنون يف 

عموم املحافظة.

ملفات ملحة...
وأعلن محافظ حرضمــوت الجديد عن برنامجــه خال املرحلة 
الراهنة، حيُث أكد أن قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة يســتحوذ عىل 
اهتمام كبري، بالتساوي مع متابعة فتح مطار الريان الدويل، كما بنيَّ 
أن التجربة الناجحة ألمن واستقرار حرضموت -ممثلًة بقوات النخبة 
الحرضمية-جلبت املشاريع االستثمارية باملحافظة؛ األمر الذي يتطلب 
إياء الجوانب األمنية واالستثمارية مزيًدا من العناية، والحفاظ عىل 
النخبة الحرضمية فقد تأسســت لتبقى وتتطور حتى تبسط أمنها 

عىل كل حرضموت.
ونــوَّه محافظ حرضموت أن قطاع التعليم بجميع مســتوياته، 

والصحة العامة والسكان، سيحظيان بحيٍز يف الربنامج الجديد، تماماً 
كما هو الحال مع مشاريع دعم الشباب واملرأة، وسيشهد الربنامج 
تعاطياً إيجابياً من قبل الســلطة املحلية مع حرية الصحافة والرأي 
العام وفتح صفحة جديدة، بما ال يتعــارض مع القوانني ومواثيق 

الرشف املهني.
وتضمن الربنامج الجديد للمحافظ تطبيق رؤية إدارية تسعى من 
خالها الســلطة املحلية باملحافظة إىل إحداث عملية تغيري وتدوير 
يف الوظائف عىل مستوى اإلدارات العامة واملكاتب؛ بهدف وضع حد 
للممارسات الســلبية يف أداء اإلدارات الحكومية، ما يستدعي فرض 

رقابة عىل سري األداء يف اإلدارات الحكومية يف املرحلة الراهنة.
وأكد ان التحالف العربي بقيادة اململكة العربية الســعودية ودولة 
االمارات العربية املتحدة رشيك أسايس للخروج من األزمة، والتخلص 

من املرشوع الحوثي.

مسارات مستقبلية
ويف بادرة عدها مراقبون وسياسيون خطوة جريئة وغري مسبوقة 
أعلن محافظ حرضموت الجديد األســتاذ مبخوت مبارك مرعي بن 
مايض أمام جماهري املحافظة األكرب مساحة عىل مستوى الجمهورية 
وترفد ميزانية الدولة بأكثر من %50 من ثرواتها عن برنامج عمله يف 

نقاط واضحة تصب يف مجملها لخدمة حرضموت ومواطنيها.  
ومن أولويــات برنامج عمــل محافظ حرضمــوت الجديد كما 

استعرضها أمام جماهري محافظة حرضموت:
- العمل بروح الفريق الواحد.

- الوقوف عىل مسافة واحدة من كل املكونات السياسية واملجتمعية.
- دعم االستثمار واملستثمرين وتوفري الظروف املواتية لخلق فرص 

عمل للشباب.
- االهتمام بالتعليم بكافة مستوياته.

- االهتمام بقطاع الصحة.
- التأكيد عىل أن أمن واســتقرار حرضموت خط أحمر، والحفاظ 

عىل السكينة العامة.
- النخبة الحرضمية تأسســت لتبقى وتتطور حتى تبسط أمنها 
عىل كل حرضموت، فأفرادها هم من لــه الحق يف حفظ أمن مدنها 

ومطاراتها ومنافذها، وهي صمام أمان حرضموت.
-دعم الشــباب واالســتماع اىل آرائهم وخلق بيئة مناسبة إلبراز 
ابداعاتهم، وإياء قطاع املرأة اهتماما بالنظر ملا تمثله من مكانة يف 
املجتمع، وألدوارها املشهودة يف مختلف املراحل، فهي الرشيكة يف أداء 

وإدارة مهام الدولة واملجتمع.
 - أهمية اإلعام يف املرحلــة الراهنة، وعــدم الوقوف ضد حرية 
الصحافة والرأي، وفتح صفحة جديدة مع كل الصحفيني، مع توخي 
املصداقية، فالقانون كفل للجميع الحق يف مقاضاة من ينرش االدعاءات 

الكاذبة والتشهري، واملخطئ سنقاضيه كمواطنني ال مسؤولني.
- يف املجال الخدمي إياء توليد الطاقة وتوسعة الشبكات االهتمام 

األكرب، ومتابعة فتح مطار الريان الدويل باملكا.
- التأكيد عىل ان التحالف العربي وبالذات اململكة العربية السعودية 
ودولة االمارات العربية املتحدة، رشيك أســايس للخروج من األزمة، 

والتخلص من املرشوع الحوثي.
 - من أهم القضايا التي سيســعى لتطبيقها، هي عملية التدوير 
الوظيفي، والتأكيد عىل رضورة الحد للكثري من املمارسات السلبية 
من خال تقييم مستوى أداء اإلدارات الحكومية، وعدم التعسف عىل 
أحد، بل إلفساح املجال أمام الكوادر اإلدارية التي تثبت قدرة وكفاءة 
يف مستوى األداء، واملراقبة عن كثب نشــاط جميع املرافق، والقول 
للمحسن أحسنت، وللميسء أسأت، لخلق روح التنافس وتحسني عجلة 
العمل، وعدم التنــازل عن حقوق حرضموت، بل دعمها بقوة وثبات 

لنيل املطالب الحقوقية والسياسية.

يف غــري عادتها اعرتفت  امليليشــيا الحوثية  
باختطاف 2856 مدنيا بينهم نســاء من عدة 
محافظات خاضعة لها  خــال العام املايض ، 
بعد أن وجهت لهم تهماً ملفقة، منها مناهضة 
االنقاب ومساندة الحكومة الرشعية والتخابر 

ضد الجماعة.
وكشفت مصادر حقوقية يف صنعاء لصحيقة 
»الرشق األوسط« عن تكثيف عنارص ما يسمى 
»األمــن الوقائي« للجماعة عىل مدى األشــهر 
واألسابيع القليلة املاضية من حمات املاحقة 
واالختطاف بحق مئات املدنيني يف صنعاء وعدد 

من املناطق.
وذكرت املصادر أن عرشات السجون واألقبية 
يف أكثر من 10 مدن تحت قبضة الجماعة ال تزال 
تعج باآلالف من املختطفني املدنيني بينهم نساء 
عىل خلفية اتهامات مختلفة واغلبها اتهامات 

ملفقة.
وأفادت املصادر بأن املليشــيا الحوثية عادة 
ما تختطــف املناهضني النقابها وفســادها 
وتعسفاتها وكل من يحاول التنفس ورفض ما 
آلت اليه األوضاع املعيشــية واالجتماعية يف تلك 
املحافظات، مربرة ذلك بأنهم إما موالون للحكومة 
الرشعية أو جواســيس تابعون ملا تطلق عليهم 

األعداء »أمريكا وإرسائيل«. عىل حد زعمها.
وكان املدعو الحوثي عبد امللك العجري املتحدث 
باســم  داخلية امليليشــيا اعرتف خال مؤتمر 
صحايف عقده مؤخرا يف صنعاء باختطاف جماعته 

خال العام الهجري املنرصم لـ2856 مدنيا.
وذكر أن أجهزة أمن جماعته اختطفت 2619 
مدنيا من مناطق متفرقة بتهم تأييدهم لتحالف 
دعم الرشعيــة، و183 مدنيا بتهم التحشــيد 
لصفوف الحكومة الرشعية، إىل جانب اختطافها 
54 مواطنــا آخرين بعد توجيــه اتهامات لهم 

بالتجسس ورصد إحداثيات ضد مواقعها وكبار 
قادتها، بحسب ما زعمه متحدث املليشيا الحوثية.

ويعتقد حقوقيون يف صنعاء أن ذلك العدد من 
املخفيني قرساً لدى الجماعة، كما ورد يف اعرتافها، 
يقترص فقط عىل الذين خطفتهم األجهزة األمنية 
التابعة لداخلية االنقاب، وال يشــمل املعتقلني 
اآلخرين الذين اختطفتهم امليليشيا عرب أجهزتها 
املخابراتية األخرى، الذين تُقّدر أعدادهم باآلالف، 

وأغلبهم من املنتمني حزبياً والناشطني املدنيني.
ويف حني ما تزال تعاني العاصمة صنعاء وبقية 
مدن سيطرة الجماعة من تدهور وفلتان أمني، 
يرافقه تصاعد كبري يف معدل الجريمة بمختلف 
أشكالها، اعرتف متحدث داخلية االنقاب بتسجيل 
مناطق قبضتهم خال العام الفائت 74 ألفا و728 

جريمة مختلفة.
وتقول املصادر إن غالبية املختطفني والقابعني 
حالياً يف أقبية امليليشيا تم اختطافهم من املنازل 
واألحياء الســكنية ومقار األعمال الحكومية 
والخاصة ومــن املطاعم واملقاهي واألســواق 
واملتنزهــات والجامعات واملعاهــد واملدارس 

ومساكن الطلبة وغريها.
والحــظ حقوقيون يمنيون أن امليليشــيات 
الحوثية عمدت كعادتها كل مرة خال تقاريرها 
األمنية إىل عدم التطرق ألي معلومات أو تفاصيل 
تتعلــق بهويات املختطفــني وأماكن خطفهم 

ومصريهم.
وتتذرع امليليشيا يف ارتكابها لاختطافات عىل 
التخابر  مع ما تســميها)دول العدوان( لتربير 

انتهاكاتها املرتكبة و املتواصلة  بحق اليمنيني.
وكان سكان يف صنعاء ومدن أخرى يشكون من 
استمرار استخدام امليليشيا الحوثية  تُهم »الخيانة 
الوطنية والعمالة« وغريها للبطش والتنكيل بمن 
تعتقد أنهم مناهضون لها، ويرفضون مشاريعها 

املستوردة من إيران.
واتهموا الجماعة بمواصلة الزج بآالف املدنيني 
يف سجون وأقبية رسية تابعة لها بعضهم بسبب 
مواقفهم وآرائهم املناوئة لها والرافضة لوجودها، 
ويتعرضون للتعذيب واإلهانــة والتغييب  عن 

ارسهم واهاليهم .
كما اتهموها أيضاً بمواصلة تسخريها لكل 
أجهزة الدولة ومؤسســاتها بما فيها القضاء 
واألمن يف سبيل ممارسة أبشع التعسفات بحق 

املدنيني بعموم مدن بسطتها.
وتوالت سلسلة من االعرتافات الحوثية عىل 
مدى الفرتات املاضيــة بارتكاب جرائم ماحقة 
واختطاف بحق املدنيني، حيث رافق بعضها تبادل 
لاتهامات بني قادة ومرشيف الجماعة بالوقوف 

وراءها.
وكشف حقوقيون يف صنعاء سابقا لـ»الرشق 
األوســط« عن أن مســلحي الجماعة نفذوا يف 
أغســطس من العام املــايض، حملة اعتقاالت 
واسعة طالت مدنيني رجاالً ونساء من مختلف 
األعمار والتوجهات السياسية يف العاصمة ومدن 

أخرى خاضعة لقبضتهم.
وقالوا إن »حمات االنقابيني غري املربَّرة التي 
اســتهدفت املنازل واألحياء السكنية واملدارس 
والجامعات واملعاهد ومساكن الطلبة واألسواق 
واملتنزهات والحدائــق واملقاهي ومقار األعمال 
الحكومية والخاصة ونقاط التفتيش، أسفر عنها 
اعتقال املئات من املدنيني الذين ال تهم لديهم إال 
أنهم ينتقدون ممارسات املليشيا وجرائمها يف حق 
اليمنيني، باإلضافة اىل اولئك الذين يرفضون الزج 
بأبنائهم اىل محارق املوت، وكذا من يرفض تغيري 
ثوابته الدينية، فجميع اولئك يجدون أنفسهم يف 

غياهب سجون املليشيا الحوثية االرهابية.

بن مايض.. يرسم مستقبل حرضموت يف أول خطاب له بعد توليه دفة قيادهتابن مايض.. يرسم مستقبل حرضموت يف أول خطاب له بعد توليه دفة قيادهتا

عـــانخالل عام.. املليشيا ختتطف أكثر من 2856 مدنيا بينهم نساء ا

عـــان ا

عـــان ا

عـــان ا

عـــان ا

عـــان ا

ن عـــا ا

اعـــان

اعـــان

تقدم أمام محكمة غرب تعز األخت/ نبيلة حمود خالد تســكن التحرير األســفل – تعز مدعية بفسخ عقد نكاحها للغيبة وعدم االنفاق من عصمة 
زوجها/ عصام قاسم عبدالرحيم يف القضية الشخصية رقم 476 لسنة 1443هـ بموجب قرار املحكمة الصادر بتاريخ 2022/6/29م خال شهر من 

تاريخ اإلعان للحضور بتاريخ الجلسة القادمة 2022/9/14م مالم سيتم السري يف إجراءات القضية بوجه منصوب عنه وفقا للقانون.

يعلن مكتب الشــؤون االجتماعية والعمل بمحافظة تعز بأن مؤسســة النفوس الرحيمة التنموية والتي تحمل ترصيح مزاولة النشاط برقم )48/ 
م/ 2019م( ومسلســل الكرت رقم 77 تقدمت إىل املكتب بطلب تغيري اسم املؤسسة من االسم السابق )مؤسسة النفوس الرحيمة التنموية ( إىل اسم ) 

مؤسسة يمن بيس لإلعام والتنمية ( فمن له اعرتاض عىل ذلك يقدمة إىل املكتب خال عرشة أيام من نرش هذا اإلعان.

تعلن محكمة غرب تعز للمدعى عليه محمد يحيى ناجي الحضور إىل املحكمة للرد عىل الدعوى املرفوعة من املدعي/ مربوكة احمد عبده سيف بشان 
فسخ عقد النكاح وذلك بالقضية الشخصية رقم ) 441( لسنة 1443هـ، خال شهر من تاريخ النرش مالم سيتم السري يف إجراءات القضية بوجه منصوب 

وفقا للمادة 45 من قانون املرافعات والتنفيذ املدني.

تعلن املحكمة التجارية االبتدائية محافظة تعز املنفذ ضده مشعل عيل يحيى املجيدي بتنفيذ السند التنفيذي أمر األداء رقم 1 لسنة 1441هـ واملؤيد 
بحكم الشعبة التجارية والذي قىض بإلزامه بدفع مبلغ قدرة ثاثة وعرشون ألف ريال سعودي لصالح طالب التنفيذ مقبل حميد عيل قائد إضافة إىل مبلغ 

خمسني ألف ريال يمني مصاريف قضائية عن مرحلة االستئناف.
وذلك خال عرشين يوما من تاريخ اإلعان مالم سيتم مبارشة إجراءات التنفيذ الجربي يف مواجهة املنفذ ضده.

تعلن نيابة استئناف تعز وبناء عىل قرار الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف م/ تعز يف القضية رقم 3 لسنة 2019 م ج.ج واقعة قتل + حريق 
منزل واملحكوم عليهم 1– شاكر قائد عبدالجبار -2 إبراهيم احمد حسن  3 - عصام عبدالله املقدم 4 - خالد احمد عبدالله واملجني عليه / مشتاق سعيد 

هزاع وذلك بالحضور أمام الشعبة الثانية بمحكمة االستئناف خال شهر من تاريخ اإلعان مالم سيتم محاكمتهم طبقا لنص املادة 285 وما بعدها.

تعلن نيابة استئناف محافظة مارب 
أنه توىف صوماليان أحدهما اسمه انس 
حروش محمود والثاني اســمه محمد 
حروش محمــود يف حــادث مروري 
واملوضحة صورتاهما أدناه، فعىل من 
يتعرف عليهمــا أو له صله قرابة بهما 
الحضــور إىل نيابة اســتئناف مأرب 
خال أوقات الدوام الرسمي االستكمال 

اإلجراءات القانونية.

تعلن محكمة تعز االبتدائية بأن عىل املحكوم عليه / ماهر عيل محمد الحداد للحضور إىل املحكمة الستام الحكم الصادر من املحكمة برقم 77 لسنه 
1443هــ يف القضية الشــخصية رقم 322 لسنة 1442هـ واملرفوعة من املحكوم لها / نورا عبدالباسط عبدالله محمد اليوسفي والذي قي منطوقة 

بفسخ عقد نكاح املدعية نورا عبدالباسط من عصمة زوجها ماهر عيل محمد الحداد، خال شهر من تاريخ نرش هذا اإلعان.

تعلن محكمة غرب تعز االبتدائية بموجب الطلب املقدم من ورثة / ناجي عبدالويل الصاحي من أهايل رشعب الرونة يطلب حكم انحصار وراثه ملورثهم املرحوم/ 
ناجي عبدالويل عيل الصاحي من أهايل رشعب الرونة املتويف محل حارة الجمايل – تعز وفاة طبيعية بتاريخ 7991م وقد انحرصت وراثته بورثته الرشعيني وهم 1- 
محمد ناجي عبدالويل 2- عبده ناجي عبدالويل 3- احمد ناجي عبدالويل 4- قاسم ناجي عبدالويل 5- جميله ناجي عبدالويل 6- اسيا ناجي عبدالويل وال وراث له غري من 

ذكر وحرر هذا لغرض استصدار حكم انحصار الوراثة.
وعليه فإن املحكمة تعلن بأن من لديه أي اعرتاض. عليه التقدم به أمام املحكمة خال شهر من تاريخ النرش مالم سيتم السري يف إجراءات الفصل بالطلب وفقا للقانون.

تقدم أمام محكمة غرب تعز األخ/ بشــري سليمان محمد إبراهيم يسكن وادي القايض مدعيا بأن والده/ سليمان محمد إبراهيم تويف عام 1998م يف 
تعز وادي القايض وانحرص وراثته بزوجته / ســعود هدود طنهاش تبلغ من العمر 80 ســنة وأوالدها منه وهم بشري سليمان يبلغ من العمر 40 سنة 
وفاطمة سليمان 55 سنة ويحيى سليمان 47 سنة وهشام سليمان 33 سنة وفاطمة سليمان 60 سنة وسلمى سليمان 58 سنة وانتصار سليمان 48 
سنة وابتسام سليمان 46 سنة وحنان سليمان 39 سنة وإلهام سليمان 32 سنة وأسماء سليمان 34 سنة ومن زوجة ثانية متوفية وأوالده منها وهم 
عبدالله سليمان يبلغ من العمر 76 سنة وسلمان سليمان 65 ســنة وزهراء سليمان 64 سنة ومن زوجة ثالثه متوفية / فاطمة محمد جبيل وأوالدها 

منه وهم غالب سليمان 70 سنة ومحمد سليمان 68 سنة وال وارث له سواهم.
وعليه فمن لديه اعرتاض عليه تقديمة خال شهر من تاريخ النرش.



العدد )2044( الخميس 13 محرم 1444هـ  - املوافق 11 أغسطس 2022م تنمية88 88

محافظــة حرضمــوت كغريها من 
املحافظات اليمنية تتميز برقعة زراعية 
كبرية، حيث تمثل الزراعة قوام النشاط 
االقتصادي ملعظم ســكان املحافظة، 

وترتكز يف املناطق الوسطى والغربية.
إال أن هذا القطــاع الحيوي لم يجد 
االهتمام الازم من كافــة الحكومات 

املتعاقبة إال يف النزر اليسري.
ويف ظل الحرب التي تشــهدها الباد 
تضاعفت معانــاة املزارعني وتقلصت 
املســاحات الزراعية، وأصبح الخطر 
الداهم لألمن الغذائي يف ظل الرصاعات 

العاملية ينذر بكارثة ال تحمد عقباها.
األمر الذي يســتوجب من الحكومة 
ووزارة الزراعة عــىل وجه الخصوص 
وكذلك الســلطات املحليــة بمحافظة 
حرضموت إعــادة النظــر يف الربامج 
والهياكل واألنظمة داخل املؤسســات 
املعنية بالتنمية الزراعية بما يتواكب مع 

املرحلة الراهنة.

متطلبات التنمية الزراعية
لكن ماهــي إمكانيــات ومتطلبات 
التنمية الزراعية يف محافظة حرضموت؟ 
وجهنا هذا الســؤال للمهندس عوض 
خميــس بالكيمان مدير عــام مكتب 
وزارة الزراعة والري بساحل حرضموت 
فأجاب قائا: من أجــل تحقيق تنمية 
زراعية بمحافظة حرضموت يجب أوال 
أن تتبنى السلطات املحلية دعم القطاع 
الزراعي، واعتماد الخطــط والربامج 
الهادفة اىل التوسع يف زراعة مساحات 
كبرية من املحاصيل الزراعية باستخدام 
طرق حديثة يف الزراعة. وثانيا استصاح 
األرايض الزراعيــة، وتبني مشــاريع 
اسرتاتيجية يف الثروة الحيوانية، وكذلك 
إنشــاء الســدود التحويلية ألهميتها 
يف االســتفادة منها بكميــات أكرب من 
امليــاه والحد مــن هدرهــا إىل البحر. 
ثالثا تقديم القــروض البيضاء ودعم 
املدخات الزراعية كالبذور واألســمدة 
واملبيدات وشــبكات الــري والتقنيات 
الحديثة والبيوت املحمية. رابعا تشجيع 
االســتثمار الزراعي يف إقامة مشاريع 
بزراعيــة محاصيل تحقــق االكتفاء 
الذاتي للمجتمع املحيل داخل محافظة 
حرضموت وخارجهــا، وكذلك إقامة 
مشــاريع يف الثروة الحيوانية ملا فيها 
إنشــاء مزارع للدواجن إلنتاج البيض 

واللحم.
36 ألف هكتار حجم املساحة املزروعة

بدوره املهندس شكري صالح باموىس 
مدير عام مكتــب وزارة الزراعة والري 
بوادي حرضمــوت يقول عن متطلبات 

التنمية الزراعية بحرضموت:
 توجد بمحافظة حرضموت األرايض 
الزراعية الخصبــة والصالحة للزراعة، 
وتقــدر مســاحة األرايض الصالحة 
للزراعة يف حرضموت حــوايل 54000 
هكتار، بينما تبلغ املســاحة املزروعة 
36000 هكتار، كما تتوفر بحرضموت 
املياه العذبة الصالحة للري باملحافظة، 
األمر الــذي يؤهل محافظة حرضموت 
لتحقيق تنميــة زراعيــة، باإلضافة 
إىل وجــود الــكادر املؤهل مــن حملة 
البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه يف 
مختلف التخصصات الزراعية، وكذا تعدد 
املرافق الزراعية يف املحافظة منها مكاتب 
الزراعة ومحطات البحــوث الزراعية 
وفروع االتحاد التعاوني وفرع املؤسسة 
العامة إلكثار البذور املحســنة وفرع 

الخدمات الزراعية، وعدد من املشاريع 
الزراعية، فقط مــا ينقصنا هو توفري 
امليزانيات التشغيلية للمرافق الزراعية 
واعتماد مشــاريع زراعية، سواء من 
حصة النفط يف املحافظة أو الحكومة، 
ووضــع الخطط الزراعية للتوســع يف 
محاصيل األمن الغذائي، وكذلك إدخال 
التقنيات الزراعيــة الحديثة واالهتمام 
بالقطاع الزراعي بشكل عام باعتباره 
قطاعا حيويا ومهما يرفد ميزانية الدول 
بمبالغ كبرية تصل إىل حوايل 17 % من 

الناتج القوي للباد.

أولويات النهوض الزراعي
ولكن ما هي األولويات لتحقيق نهوض 
زراعي مستدام يف محافظة حرضموت 
اليوم؟  أجاب املهندس عوض بالكيمان 
قائا: من املهم جــدا اعتماد املوازنات 
التشغيلية املناســبة من قبل السلطة 
املحلية أو املركزيــة، وإدخال التقنيات 
الحديثــة يف الزراعة كشــبكات الري 
بالتقطري والتنقيط والزراعة يف البيوت 
املحمية، وكذلك إصاح األرضار الناجمة 
والســيول التي تعرضــت لها بعض 
املديريات، وكذلك إعداد الربامج الحقلية 
والتوعية واإلرشاد للمزارعني والربامج 

اإلعامية املوجهة للمزارعني.
التوسع يف محاصيل األمن الغذائي

أما املهندس شكري باموىس فيقول عن 
أولويات النهوض الزراعي بحرضموت: 
أوال استصاح أرايض زراعية جديدة من 
أجل التوسع يف محاصيل األمن الغذائي 
وبالذات محصول القمح وأشجار النخيل 
باعتبارهــا محاصيل أمــن غذائي يف 
املحافظة، أيضا إدخال وحدات رفع املياه 
بواســطة الطاقة الشمسية يف القطاع 
الزراعــي من أجل توفــري طافة بديلة 
ومســتمرة وتوفري الطاقة الكهربائية 
ألغراض االســتخدام املنزيل والصناعي 

وغريها،
وكذلك توفــري املدخــات الزراعية 
الرضورية التي تســهم بشكل كبري يف 
زيادة اإلنتاج الزراعــي وبالذات البذور 
واألســمدة واملبيدات بأسعار مدعومة، 
وكذلك إنشــاء صندوق لدعم القطاع 
الزراعــي يف املحافظــة ووضع خطط 
زراعية مركزية من قبل وزارة الزراعة 
والري والثروة السمكية، ووضع امليزانية 
املناســبة لها، والتي من شأنها زيادة 
اإلنتاج الزراعي وأنواعه وتوزيع الغذاء 
عىل املديريات كا حسب حصة املديرية، 
وأيضا إدخال التقنيات الزراعية الحديثة 
ونرشها يف أوساط املزارعني، ومن املهم 
كذلك تدريب وتأهيل الــكادر الزراعي 

داخليا وخارجيا. 
اسرتاتيجية لتحقيق التنمية الزراعية 
لكن ماذا عن الدور املنوط بالحكومة 
واملنظمات الدولية العاملة يف بادنا تجاه 
القطاع الزراعي ودعم املزارعني؟ عن ذلك 
يجيب املهندس فهمي عبدالله رويشــد 
مدير إدارة اإلرشاد والتدريب الزراعي- 
ساحل حرضموت فيقول: يعد القطاع 
الزراعي من أكثر القطاعات النشــطة 
والرافدة لاقتصــاد الوطني، إال أن هذا 
القطاع املهم جــدا يعاني من ضعف يف 
املوارد املائية واالســتثمارات الزراعية، 
وتدهور يف املوارد الطبيعية، منها املوارد 
األرضية واملوارد املائية واملوارد البرشية، 
وكذلك التســويق الزراعي، األمر الذي 
أثر سلباً عىل استمرار عمليات التنمية 

الزراعية.

لذلك فإني أرى أن الذي يجب أن تقدمه 
الحكومة واملنظمات الدولية ملتطلبات 
التنمية الزراعية يف حرضموت يكمن يف:

- بناء القدرات والدعم املؤسيس.
- توفــري وتوجيــه املــوارد املالية 
لاستثمار يف األنشطة الزراعية الريفية.
- إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة 
للنهوض باإلنتاج الزراعي وإدارة املوارد 

البيئية والطبيعية.
- دعم املشاريع الزراعية التي ممكن 

أن تحدث نقلة يف التنمية الزراعية.
لذلك يجب أن تكون هناك اسرتاتيجية 
علمية وعملية قادرة عىل تحقيق التنمية 
الزراعية وتوفري الغذاء وتقليص الفجوة 

الغذائية.

ضعف االهتمام الحكومي بالقطاع الزراعي
وعن نفس الســؤال أجابنا املهندس 

ســامي عوشــان مدير إدارة اإلنتاج 
النباتي بمكتب الزراعة والري بساحل 
حرضموت قائا: القطاع الزراعي من 
أكرب القطاعات االقتصادية والتنموية، 
حيث يعمل فيه أكثر من ٪60 من السكان 
يف الباد، ومحافظة حرضموت باألساس 
محافظة زراعية والنشاط الزراعي هو 
األبرز واألكرب فيها إال أنه لألسف الشديد 
لم توليه السلطات املحلية وال الحكومة 
وال املنظمات الدولية أي اهتمام مقارنة 
باملحافظات األخرى، فمتطلبات التنمية 
الزراعية اليوم أصبحت رضورة تمليها 
عليها ظروف الحرب واألزمة الداخلية، 
التي عانى منها املزارع الحرضمي أشد 
معاناة بداية بارتفاع املحروقات مرورا 
برفع ســعر تعرفة الكهرباء وانتهاء 
بارتفاع أســعار املدخــات الزراعية 
وخاصة سماد اليوريا والسوبر فوسفات 

وشبكات الري الحديث وغريها من املواد 
واملعدات الزراعية.

تخصيص جزء من حصة النفط للتنمية الزراعية
ويضيف املهندس عوشان: حرضموت 
يجــب أن تحصــل عــىل نصيبها من 
مشــاريع التنمية وتدخات املنظمات 
الدولية يف إطار مشــاريع تحسني سبل 
العيش والقدرة عــىل الصمود وتعزيز 
القدرة االقتصادية التي تنفذ يف جميع 

محافظات الجمهورية. 
عىل الســلطة املحلية أن تدعم بقوة 
القطاع الزراعي إذا تريد بالفعل تنمية 
واكتفاء ذاتي وأمن غذائي يف محافظة 
حرضمــوت كل مقومات األنشــطة 
الزراعية لكــن رضوري من ميزانيات 
لتفعيل دور األبحاث واإلرشاد الزراعي 
ومكاتب الزراعة والري وتأهيله ورفده 
بالكادر الزراعي، رضوري من تخصيص 
جزء من حصة النفط للتنمية الزراعية 
وإياء التســويق الزراعي واالستثمار 
يف املجال الزراعي اهتماما خاصا حتى 
يستطيع املزارعون والجمعيات الزراعية 
واملؤسسات الزراعية الخاصة من زيادة 
اإلنتاج الزراعي من الحبوب والخضار 
والفاكهة واللحوم الحمراء والبيضاء، 
والبدء يف مجال إنشــاء مزارع الدواجن 
البياض والاحم ومنتجات األلبان، فإىل 
متى ســنظل نعتمد عىل املنتجات التي 
تأتينا من خــارج حرضموت وخارج 
الوطن ونحــن باألســاس محافظة 

زراعية؟!

ارتفاع أسعار الديزل واألسمدة
وعن واقع املزارعني والصعوبات التي 
تعيق نشاطهم الزراعي يقول املهندس 
سامي عوشان: الصعوبات التي يعاني 
منها املزارعون يف حرضموت ال تعد وال 
تحىص، وأبرزها عــىل اإلطاق ارتفاع 
أسعار الديزل وارتفاع أسعار األسمدة 
وخاصة اليوريــا، ثم تأتي مشــاكل 
الجفاف وانخفاض منسوب املياه كما 
هــو يف مديرية غيل باوزيــر، حيازات 
امللكية كما هو يف مديرية حجر، توزيع 
املياه كما هو يف مديرية ميفع، تحويل 
األرايض الزراعية الخصبة وقطع النخيل 
وتحويلها إىل مخططات سكنية ومنشآت 
صناعيــة وهناجر مثل مــا يحصل يف 
مناطق حرضموت وتحديــدا مناطق 
الساحل، جرف األرايض والنخيل بفعل 
الســيول، انتشار أشــجار السيسبان 

وعشوائية التسويق الزراعي وغريها.
ويرى عوشان أن الحلول واملعالجات 
جاهزة للتنفيذ، كما أوصت بها الكثري 
من الندوات وورش العمل واالجتماعات، 
لكن بقيت يف األدراج والرفوف، وأوضاع 
املزارعني تزداد ســوءا مما يجعلنا غري 
قادريــن عىل االعتماد عىل أنفســنا يف 
إنتاج عىل األقل القمح والذرة والطماطم 
والبطاطــس وغريهــا مــن الخضار 
باستثناء البصل، وحتى البصل مؤخرا 
ارتفعت أسعاره لغياب التسويق املنظم 
وتصديره إىل دول الخليج والصومال مع 

تراجع اإلنتاج. 
  واختتــم بالقول: متــى ما أدركت 
السلطة والحكومة وصناع القرار بأهمية 
القطاع الزراعي يف التنمية املســتدامة 
ورفع مستوى دخل املزارعني وإنعاش 
النشــاط الزراعــي يف الريف والحرض 
عندها ســيتحقق الهدف بإذن الله يف 
تحسني املجال الزراعي، وتحقيق الحد 
املعقول من األمن الغذائي يف ظل وضع 

عاملي خطري من حيث توفر الغذاء التي 
أفرزتها الحرب األوكرانية الروسية. 

غياب المؤسسات التسويقية
أما املهندس فهمي رويشد فيحدد أبرز 
الصعوبات التي تعيق عمل املزارعني يف 

محافظة حرضموت فيما ييل:
ارتفاع أسعار املدخات الزراعية مثل 

األسمدة والبذور واملبيدات الحرشية.
انتشار اآلفات واألمراض الزراعية التي 
تقي عىل حاصاتهم الزراعية وضعف 

اإلنتاجية.
ارتفاع أسعار املحروقات ديزل – زيوت 

– الطاقة الكهربائية.
عدم توفر اآلليــات الزراعية إلعداد 

األرايض الزراعية للزراعة.
ضعف إنتاجيــة املحاصيل الزراعية 
ألسباب فنية وتدهور العديد من األصناف 

املحلية.
ضعف الخدمات البحثية واإلرشادية 

للمزارعني واملرأة الريفية.
زيادة تملح األرايض الزراعية بسبب 
ارتفاع ملوحة مياه الــري وانخفاض 
منســوب املاء األريض لآلبــار الناتج 
عن عدم االســتفادة من مياه األمطار 
والســيول التي تذهب هــدرا إىل البحر 

نتيجة لعدم إقامة الحواجز والسدود.
غياب االستثمار يف القطاع الزراعي.

 ضعف تقديم الدعم للمزارعني من قبل 
الحكومة واملنظمات الدولية.

غياب املؤسسات التســويقية التي 
تحمي إنتاج املزارع وحصوله عىل أسعار 
مجزية وتحافظ عىل تقديم األســعار 

املناسبة للمنتجات الزراعية للمواطن.
تجهيز األرايض الزراعية وقنوات الري
وعن أفضل املعالجات والحلول لهذه 
املشكات التي تعرتض املزارعني وتعيق 
تحقيق تنمية زراعيــة يقول املهندس 

رويشد:
توفري املدخات الزراعية مثل األسمدة 
والبذور واملبيدات الحرشية بأســعار 

مناسبة.
توفــري املخصصات املاليــة للقيام 

بحمات الرش لآلفات الزراعية.
دعم املزارعني يف أســعار املحروقات 
ديزل – زيوت – طاقة كهربائية ونرش 
وحدات الطاقة الشمسية لضخ املياه من 

اآلبار.
توفري اآلليات الزراعية إلعداد وتجهيز 
األرايض الزراعيــة وقنــوات الري مثل 
الحراثات والشيوالت وآالت الحصاد وآالت 

الدراس.
نرش التقنيــات الحديثــة يف زراعة 
الخرضوات مثل البيوت املحمية والشاش 

الحرشي.
املحافظة عــىل األصنــاف املحلية 
للمحاصيــل الزراعيــة مــن التدهور 

واالنقراض.
تقديم الدعم املــايل والفني للبحوث 
الزراعية واإلرشاد الزراعي ودعم برامج 

تنمية املرأة الريفية.
إقامة الســدود والحواجز واملنشآت 
املائية لحصاد املياه واالستفادة من مياه 
األمطار والسيول وتوفري شبكات الري 

الحديث املدعومة.
تشجيع وتحفيز االستثمار للعمل يف 

القطاع الزراعي.
دعم املشــاريع الزراعيــة من قبل 

الحكومة واملنظمات الدولية.
العمل عىل إنشاء مؤسسات تسويقية 

فاعلة لحماية املزارع واملستهلك.

هل تحقق حضرموت األمن الغذائي؟

أولويات التنمية الزراعية يف حرضموت والفجوة الغذائية الراهنةأولويات التنمية الزراعية يف حرضموت والفجوة الغذائية الراهنة
إن تأمني الغذاء ورفع استخدام املوارد لزيادة 
اإلنتاج الزراعي، وتشجيع االستثمار فيه، 
واملحافظة عىل الرقعة الزراعية وحمايتها 
من التدهور البيئي يف ظل األوضاع الصعبة 
واملعقدة التي تعيشها اليمن بسبب الحرب 
التي فرضتها مليشــيا الحوثي االنقابية؛ 
واحدة من أهم التحديــات التي تقف أمام 
الجهود الحكومية لتحقيق تنمية مستدامة 

يف بادنا.

  محمد سعيد الحضرمي
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قــال الحميقانــي صليــب الــراس
حديــدي مــن  رايس  وقــرن 

الغــاس لــه  ذي  املُــرادي  لــوال 
ســيدي  لــك  قلــت  كان  مــا 
كان القايض الشاعر أحمد بن محمد الحرضاني )والد 
الشاعر واملناضل إبراهيم الحرضاني( من ُمرافقي األمري 
عبدالله الوزير يف تلك الحملة، وقد وثقت أشعاره ألحداث 
ُمهمة غفل عنها كثري من امُلؤرخني، وسنستعني ببعضها 
أثناء تناولنا لألحداث اآلتي ذكرها، وقد حدثت حينها بينه 
وبني السلطان حسني الرصاص ُمساجلة شعرية، وحني 

قال األخري:
حيــا بكــم يــا ذي وجدتــوا عندنــا

يمأل لوجــده واندهف هــوش الحيود
مــا أقــول ذا رشعــي وال ذا رشعكم

مــا الشــافعي مــع صــف الزيــود
رد عليه:

بنــا حيــا  مــن  كل  يحيــي  اللــه 
ما الســيل يتوطــأ عــىل رأس الحيود

الهاشــمي حولنــا جيــش اإلمــام 
لــو قــال نــودي بالشــوامخ باتنود
صارت البيضاء جزًءا من لــواء ذمار الكبري، وقد أخذ 
أمري ذلك اللواء عبدالله الوزير من الشيخ عيل الحميقاني 
ومن املشايخ الذين ساندوه رهائن الطاعة، ثم جدد العزم 
عىل التوجه جنوبًا، وكانت باد آل عزان، والعواذل وجهته 
التالية، وجاء يف رسالته التي بعثها لإلمام يحيى، وامُلؤرخة 
ب 25 جمادى األوىل 1342ه )2 يناير 1924م( تفاصيل 

تلك الحملة.

مذوقين أواًل
فور دخوله مدينة البيضاء، عزم األمري عبدالله بن أحمد 
الوزير - كما جاء يف رســالته لإلمام يحيى - عىل توجيه 
قوات إمامية إلخضاع باد آل عزان، الواقعة جنوب رشق 
ذات املدينة؛ وذلك بعد أْن رفض غالبية ســكانها الدخول 
يف طاعته، وبعد أْن استعدوا بُمعاضدة من قبيلة العواذل 
امُلجاورة للهجوم عليه، وإىل منطقة املسحرة أرسل بقريبه 
محمد بن عيل الوزير ومعه مدفع وعدد من امُلقاتلني، وعن 
نتيجة هذه املعركة قال ابن الوزير: »وقد اجتمع امُلفسدون 
من آل عــزان جميًعا إىل هنالك، نحو ألف وخمســمائة، 
فخذلوا، ونرص الله امُلجاهدين نرًصا عظيًما، وأخذوا نحو 

عرشة محات يف نحو ثاث ساعات«.
وإىل َمذوقني من دبان، وهي منطقة فاصلة بني آل عزان 
والعواذل العليا )الظاهر(، أرسل األمري عبدالله الوزير يف ذات 
الوقت بقوات إمامية تحت قيادة النقيب قايد بن راجح، 
وسليمان أفندي، والسلطان حسني الرصاص، ثم عززها 
بقوات أخرى تحت قيادة النقيب عبدالله بن سعيد الجربي، 
والنقيب صالح بن ناجي الرويشــان، وعامل السوادية 

الشيخ أحمد قايد الجربي.
كان أبناء قبيلــة العواذل )العواذل اليوم تنقســم إىل 
مديريتني: ُمكــرياس، ولودر( قد اســتعدوا للُمواجهة، 
وحشدوا - كما جاء يف تلك الرسالة - نحو 2,000 ُمقاتل، 
واســتولوا عىل منطقة دبان، إال أنَّهــم تعرضوا لهزيمة 
ماحقة، وعن ذلك قال ابن الوزير: »ولم يبق بعد ذلك غبار 
للعواذل، وتشتت شملهم من وقته، وباكروا يف اليوم الثاني 
بالوساطة والكتب يف طلب األمان والصاح وبذل الطاعة، 
وتعقب ذلك وصول الســاطني آل القاسم عيل جميًعا، 
وتبعتهم مشايخ الظاهر، وتمت طاعتهم، وسلموا الرهائن 

امُلختارة من مشايخ الباد«.
وعىل ذكر ساطني آل قاسم بن عيل بن حسني، وجب 
التذكري أنَّ ُحكم السلطنة العوذلية آل لهؤالء بعد أْن انقلبوا 
عىل قريبهم السلطان منصور بن ديان، امُلؤسس الفعيل 
لتلك الســلطنة، وهم: جعبل، وأحمد، وصالح بن قاسم، 
ومن قصدهم األمري عبدالله الوزير يف رســالته هم أبناء 
ُهؤالء، وقيل أنَّ نسبهم يتصل بالسلطان الطاهري عامر 

بن عبدالوهاب.
اختار آل قاسم الشيخ أحمد بن صالح بن قاسم ُسلطانًا 
عليهم، وقد كانت نهاية هذا السلطان قتيًا عىل يد ابن عمه 
قاسم بن أحمد، الذي توىل الحكم من بعده، راسل األخري 
اإلنجليز طالبًــا صداقتهم وحمايتهم 1906م، ووقع مع 
مقيمهم السيايس السري جيمس أ.بل ُمعاهدة ُمتصلة 19 
سبتمرب 1914م، وحصل منهم عىل راتب شهري قدره 80 
روبية؛ ودخل بسبب ذلك يف رصاع مع محمد وحسني ابني 
عمه جعبل، ودارت بينهم حروب وخطوب، ولقي مرصعه 
عىل يد األخري، وذلك بعد انســحاب القوات اإلمامية من 

العواذل كما سيأتي.
اجتاحت القــوات اإلمامية العــواذل العليا )الظاهر( 
أثناء ذلك الرصاع؛ وما ذكر ُمفردة )ساطني آل قاسم( يف 
األدبيات اإلمامية التي وثقت ألحداث تلك الفرتة إال دليل عىل 
ذلك، واحتمال كبري أنَّ األخوين محمد وحسني بن جعبل 
اشرتكا يف حكم السلطنة، ومن مفارقات القدر أن نهاية 
األخري كانت قتيًا، وذلك عىل يد مجموعة من أبناء املناطق 

الشمالية 1936م.
ولكي تتضح الصورة أكثر، وجب التذكري أنَّ أمر السلطنة 
كان - كما أفاد امُلؤرخ نجيب أبو عز الدين - قد آل قبل تلك 
الحادثة بسبع سنوات للسلطان صالح بن حسني بن جعبل 
ذو السبع سنوات 1929م، فيما ُعني عمه محمد بن جعبل 
وصيًا عليه، ولألخري ذكر يف األحداث اآلتي ذكرها، بوصفه 

االسم األكثر حضوًرا خال تلك الحقبة. 
وتأكيًدا ملا ســبق، أفاد عدد من امُلؤرخــني أنَّ القوات 
اإلمامية تجاوزت ُمكرياس، وعريــب من العواذل العليا 
)الظاهر(، وصواًل إىل ســفوح جبال الكور من العواذل 

السفىل )الكور(، وتجاوزت يف الجهة األخرى ردفان وصواًل 
إىل إمارة العلوي، واألمريي، واملسبعي، وعن ُخاصة الجزئية 
األوىل قال عبدالله الوزير يف رسالته: »وبذلك تم صاح جميع 
بني أرض، والعواذل، وصلحت اآلن جميع األمور، واستقرت 

األحوال«.
كما كانت للقوات اإلمامية حينها ُمحاولة يتيمة الحتال 
يافع السفىل من جهة العواذل، وقد تصدى لها - كما أفاد 
امُلؤرخ عبدالله الناخبي - آل الكسادي ِبُمعاضدة من بني 
عرص، واستمرت تلك املعركة طوال الليل، ولم ترشق شمس 
اليوم التايل إال والنجدات اليافعية تتابع من آل ذي ناخب، 
وآل يزيد، وآل سعد، وكلد، واليهري، وانتهت تلك املعركة 
بهزيمة اإلماميني، ليغادروا املنطقة بعد أْن تركوا ورائهم 
عدًدا من القتــىل والجرحى واألرسى، وكميات كبرية من 

العتاد واألسلحة.

انتفاضة شرجان
لم يستقر لقوات اإلمام يحيى يف العواذل العليا )الظاهر( 
وما جاورها من مناطق قرار، ففي مطلع عام 1924م ثار 
أهل منطقة رشجان عىل الحامية اإلمامية امُلتمركزة هناك، 
وهذه املنطقة تقع رشق منطقة ُمكرياس، وكانت الحصيلة 
33 قتيًا، هم إجمايل عساكر تلك الحامية؛ والسبب - كما 
أفاد امُلؤرخ محمد زبارة - نقل رهائن القبيلة من مدينة 
البيضاء إىل ناحية السوادية، وتوارد األخبار بأنَّ نقلهم كان 

إىل سجون شهارة.
لم يُرسل األمري عبدالله الوزير بعساكر إمامية إلخماد 
ذلك التمرد؛ بل أرسل بمجاميع قبلية من البيضاء امُلجاورة 
12 يناير 1924م، وعىل دفعتني: 200 ُمقاتل تحت قيادة 
السلطان حســني الرصاص، و200 ُمقاتل تحت قيادة 
الشيخ عيل الحميقاني، وعزز األخري ب 14 جندي نظامي، 
وإكمااًل للمشــهد قال امُلؤرخ زبارة: »وكانت بينهم وبني 
البغاة معارك انجلت عن قتل كثري من البغاة، واســتياء 
األجناد اإلمامية عىل كثري من قراهم وأموالهم، وعىل جميع 
بادهم، واإلحراق لخمسة وثاثني محًا من محاتهم.. بعد 

أْن كانوا قد تجمعوا ألوًفا ُمؤلفة«. 
وهكذا اتحد السلطان حســني الرصاص وعمه )والد 
زوجته( الشيخ عيل الحميقاني مُلحاربة قبيلة مجاورة لهم، 
تشاركهم امُلعاناة واملصري، وتسببا يف خلق حرب ثأرية لم 
يتعاىف هما - حتى تلك اللحظة - من أثارها، وكان امُلستفيد 
األكرب من كل ذلك دولة اإلمامة الكهنوتية، التي لم تحكم 
وتتحكم وتتوســع عىل مدى تاريخها إال بخلق وتوسيع 
الخافات بني اليمنيــني، وديدنها بذلك ديدن كل امُلحتلني 

عىل مر العصور.
وما يجدر ذكره أنَّ اإلماميني استفادوا حينها من خاٍف 
سابق حدث بني ساطني الرصاص وساطني العواذل، يعود 
تاريخه إىل أواخر القرن التاسع عرش، حيث سيطر السلطان 
الرصاص بدعم عثماني عىل العواذل العليا )الظاهر(، وأجرب 
- كما أفاد امُلؤرخ محمود الساملي - السلطان منصور بن 
ديان عىل النزوح جنوبًا، ولم يمض من الوقت الكثري حتى 
كانت للســلطان الرصاص ُمحاولة أخرى للسيطرة عىل 
العواذل السفىل )الكور(، إال أنَّ جبال الكور العالية حالت 

دون توسعاته.
وقبل أْن أختم هذه الجزئية، وجب التذكري أنَّ السلطان 
حسني الرصاص، والشــيخ عيل الحميقاني لم يستمرا 
عىل والئهما لدولة اإلمامة الزيدية امُلتوكلية؛ بل قاما بعدة 
انتفاضات تحررية، كلفت اإلماميــني الكثري، وتعرضا 

بسببها للحبس والترشيد.

انتفاضة عريب 
أبناء قبيلة العواذل العليــا )الظاهر( هم اآلخرون لم 
يذعنوا لحكم اإلمام يحيى، فيما لم يتوسع ُمؤرخو اإلمامة 
يف ذكر انتفاضاتهم التحررية، واكتفى امُلؤرخ زبارة يف ذكر 
انتفاضة أهل رشجان )سبق أْن نقلنا تفاصيلها(، ثم أتبع 
ذلك بذكر انتفاضة أهل عريب، وهي االنتفاضة التي حدثت 
نهاية ذات العام )ديسمرب 1924م(، وذلك بعد ُمرور خمسة 
أشهر من ُمغادرة األمري عبدالله الوزير البيضاء، وتعيني 

عبدالله بن عبدالله إسحاق عامًا عىل ذلك القضاء.
بتكليف من عامل قضاء البيضاء عبدالله إســحاق، 
توجه - كما أفاد امُلؤرخ زبارة - عدد من العساكر إلحضار 
ابن أحمد صالح جعيل، ولم يحدد ذات املؤرخ هوية ذلك 
الشخص، وهل هو من ساطني آل قاسم بن عيل، أم من 

مشــايخ الظاهر )العواذل العليا(، واالحتمال األخري هو 
األرجح، خاصة وأنَّ أهل أحمد بن صالح هذا، سكنوا - كما 
أفاد امُلؤرخ حمزة لقمان - يف منطقة عريب، واألخرية تقع 
شمال السلطنة العوذلية، وجنوب رشق منطقة ُمكرياس.

وقد كان مصري بعض أولئك العساكر القتل عىل يد أبناء 
تلك املنطقة، فيما التجأ من نجا منهم إىل بيوت الرماح، 
فدارت الحرب هناك، وكانت الحصيلة كما أفاد امُلؤرخ زبارة 
15 قتيًا، و14 جريًحا من القوات اإلمامية، و30 قتيًا من 

أهل عريب.
دفعت تلك الحادثة القايض الشاعر أحمد الحرضاني 
لاستنجاد باإلمام يحيى، وأرســل له بقصيدة شعرية 
طويلة، حفزه من خالها، وحفز أنصار اإلمامة بشــكل 
عام عىل نرُصة العامل عبدالله إسحاق، وحذرهم جميًعا 
من التساهل مع قبائل العواذل، وغريهم، ومن تلك القصيدة 

نقتطف: 
كأنــي بفخــر اآلل خــري غضنفــر

عــىل خــده يــا ســيد العــرب يلطم
يقــول أمــا منكــم ملــب لغــارة

يغــص بهــا كــور البغــاة ويكظــم
وشــنوا عــىل القــوم اللئــام بغارة

فهــل منكم جيــش خميــس عرمرم
يــدك بهــا رشجان مــن بعــد عريب

ويجــيل مكــرياس وكــور ويهــدم
فــإن يــك منكــم غــارة فوشــيكة

وإن يــك رصًما مــا لها الصيــد تحكم
ترتكونهــا ال  البيضــاء  رويدكــم 

وال تحزنوهــا اليــوم فاألمــر أعظــم
وبيضــاء وكــم ال تنشــبن مخالب ال

عواذل منها فاســمعوا القول وافهموا
بني هاشــم ما أقبــح الســلم والدنى

أخوكــم ُعبيد اللــه بالــرشق يهضم
آكل فريســة  تركتمــوه  مــا  إذا 

فــا خــري يف الدنيــا وال خــري فيكم
تواىل بعد ذلك إرسال اإلمدادات اإلمامية إىل تلك الجهة، 
واستمرت امُلواجهات بني الجانبني مدة، وقد توىل القايض 
أحمد الحرضاني قيادة إحدى املجاميع، وحدثت أثناء تلك 
امُلواجهات - كما أفاد املؤرخ عيل محمد عبده - ُمساجلة 
شعرية بينه وبني السلطان أحمد بن جعبل العوذيل، وهذا 
األخري لم أجد اســمه ضمن قائمة ساطني آل القاسم، 
واملقصود - كما أعتقد - الســلطان محمد بن جعبل بن 
قاسم، أخ السلطان حسني بن جعبل، والويص فيما بعد 
- وكما سبق أْن ذكرنا - عىل السلطان الصغري صالح بن 
حسني بن جعبل، ويؤكد ذلك ذكر اسمه يف إحدى قصائد 

الشاعر الحرضاني اآلتي نقلها.
وبالعودة إىل املساجلة الشعرية، فقد قال الشاعر أحمد 

الحرضاني حينها: 
علينــا تشــمخ  ال  يالكــور 

الرهينــة تنــدي  مــا  بــد  ال 
تــرشد كمــا  يل  لعــوذ وا

ســنينه ثانــي  الســنة  هــذي 
فما كان من السلطان محمد بن جعبل إال أْن رد عليه 

قائًا:
محمــد بــن  أحمــد  يالقــايض 

رهينــة ينــدي  مــا  الكــور 
األحمــر املــوت  إال  عنــده  مــا 

رطينــة تســمع  لبنــدري  وا
نجليــز إل با نة  ســتعا ال ا

بعد أْن أحكمت سيطرتها عىل العواذل العليا )الظاهر(، 
تقدمت القوات اإلماميــة عرب امُلرتفعات الرشقية جنوبًا 
صوب العواذل السفىل )الكور(، وما أْن تجاوزت منطقة 
دمامة، حتى قامت - كما أفاد املُــؤرخ لبيد الجابري - 
بإشعال النريان يف عدٍد من املواقع املحيطة؛ األمر الذي أثار 
الرعب يف نفوس أبناء قبائــل العوذل، وظنت أنَّها تواجه 
قوة جبارة، وتخلت تبًعا لذلك عن خيار املقاومة، والتجأ 
سلطانها قاســم بن أحمد إىل قبائل آل جعرة يف دثينة، 

واستقر يف قرية الخيش تحديًدا.      
واصلت القوات اإلمامية بعد ذلك تقدمها، وسيطرت عىل 
مدينة زارة العاصمة اإلدارية للسلطنة العوذلية، والواقعة 
شمال غرب مدينة لودر، فيما صمد السلطان محمد بن 

جعبل فيها لبعض الوقت، وتوجه بعد هزيمته صوب دثينة 
)مودية(، ثم عدن ُمستنجًدا باإلنجليز، وإليه أرسل الشاعر 
اإلمامي أحمد الحرضاني بقصيدة شعرية ُمتشفيًا، جاء 

فيها:
يــوم الربــوع قــال ابــن حــرضان

لزبينــة ا م  األخشــا طليــت 
وخــوالن غيانــي  م  بقــد

لزكينــة ا تيــب  لرتا ا هــل  أ
البــان الجيــش  عمــود  وانــا 

قرينــة مــن  كــم  وراي  تلحــق 
وســلطان كــوري  عــىل  قــادم 

دثينــة ال  العوالــق  وارض 
حنــان والرعــد  ظهــر  جاهــم 

حنينــه يســمع  ذي  كل 
بدبــان ال  بســيلة  ســقوا 

ملكينــة ا شــغل  ري  لبنــد با
محمــد ســلطان  يــا  قلــت  قــد 

رهينــة ينــدي  مــا  الكــور 
مطــاوع يدينــا  بأ ليــوم  وا

نهينــه بــا  عصانــا  ومــن 
زارة حصــن  مــن  صــدر  هــذا 

املدينــة فــوق  شــامخة  ذي 
عليكــم ســلطان  يــا  خذنــاه 

حســينه مــن  كــم  لنــا  تحجــر 
تعاضد أبناء قبائل العواذل، ودثينــة، وآل فضل عىل 
مقاومة الزحف اإلمامي، وبمــا أنَّ اليشء باليشء يُذكر؛ 
فثمة ُجزئية مهمة وَمنسية من تاريخ أبناء تلك القبائل 
النضايل، وحني  قادت آل فضل قبل 264 عاًما تمرًدا عاصًفا 
ضد الدولة القاسمية 1071ه / 1661م، بقيادة الشيخ 
حيدرة بن فضل الفضيل، وذلك بعد مرور خمس سنوات من 
سيطرة قوات امُلتوكل إسماعيل بن القاسم عليها، ساندتها 
العواذل بقيادة الشــيخ عيل الهيثمي، إال أنَّ هذا الساند 
رسيًعا ما خارت قواه، ورفع راية استسامه، وحبس يف 

سجن كوكبان.
ويف الجانب اآلخر صمد الشــيخ حيدرة الفضيل لعدة 
أشــهر؛ األمر الذي جعل األمري أحمد بن الحسن يتوجه 
بقوات كثرية إىل تلك الجهة 16 أبريل 1661م، وهي الحملة 
التي تفرَّد امُلؤرخ اإلمامي أحمد حنش بذكر تفاصيلها، وقال 
إنَّ الشيخ الفضيل تحصن يف إحدى الجبال املنيعة، وأضاف 
ُمتحدثًا عن بطولة ذلك الثائر: »وكان - أي الفضيل - يتغزَّى 
ليًا، ويتخفى نَهاًرا يف َمواضع من الجبل، وكان يتخطف ما 
، ومن وجد للنهب والقتل كذلك، وكان يف زمان شدة..  َطفَّ
فاستعمل الجند الصرب واإلباء الحسن، مع قلة املاء، وعدم 

معرفتهم بمواضعه، فكان قد تلف منهم من تلف..«.
وبعد َحديثه عن كرامات سيده األمري، وامُلتمثلة بنزول 
املطر بغري أوانه! أكمل امُلؤرخ حنش ذلك املشهد بقوله إنَّ 
القوات اإلمامية اقتحمت بعد جهد جهيد ذرى ذلك الجبل 
العتيد، واستولت عىل موضعه املسمى )الحريبني(، وأضاف 
ُمشــنًعا عىل بطل تلك امُلقاومة: »ثم أنَّه - يقصد الشيخ 
الفضيل - هرب، وترك حشمه وجميع رعيته، قبحه الله، 
فواجهوا رعاياه، ولم يبق إال هو هاربًا طريًدا يف َجماعة 
من أصحابه، وبلغ من خربه أنَّه دخل باد العوالق، وقيل 
أنَّ العمودي - يقصد شيخ وادي دوعن عبدالله العمودي - 
قبضه بعد ذلك.. هذا إىل ثاني عرش شهر شوال سنة إحدى 

وسبعني وألف«.
ثم ناقض امُلؤرخ حنش نفسه، وقال أنَّ شيخ العوالق 
هو من َسلَّم الشيخ الفضيل لألمري أحمد بن الحسن امُلرابط 
حينها يف منطقة دثينة )مودية(، وذلك بعد أنَّ كان رفض 
رجٌل يُقال له الهبَّاع ذلك، الفتًا أنَّ الشيخ األسري احتال عىل 
آرسيه، وتوجه إىل عدن، وهناك تم القبض عليه مرة أخرى، 
وأكمل ذات امُلؤرخ ذلك املشهد بقوله: »ويف آخر يوم عرفه 
وصل جعفر املذكور - يقصد جعفر بن عبدالله الكثريي أحد 
ثوار حرضموت - والفضيل أسارى إىل صنعاء.. فأما جعفر 
فمطلق وراكب عىل فرسه، ومعه من أصحابه قياس من 
عرشة أنفار، وأما الفضيل فتحت الحفظ واإلهانة، واتفق 
جمع كبري، ورســم - أي ُحبس - به فيما بني البابني يف 

القرص، والعني عليه«.
أغفل امُلؤرخ حنش ذكر مصري الشيخ حيدرة الفضيل، 
وهل تم اإلفراج عنه أم لقي حتفه يف سجون اإلمامة؟ يف 
حني أورد اسم صديقه الشيخ عيل الهيثمي ضمن َحوادث 
ُمتصلة، وقال أنَّ األخري ســيطر بالحيلة ولبعض الوقت 
عىل حصن دثينة يونيو 1668م، وقتل خمسة عساكر مع 
قائدهم، وأنَّ الدائرة دارت بعد ذلك عليه، ولقي مرصعه عىل 
يد بعض العساكر امُلختبئني يف أحد مدافن الحبوب، وذلك 
بعد أن التقوه فجأة وجًها لوجه، وهو عىل غري أهبة، وبا 
ساح. وكان الشيخ عيل الهيثمي قد َمكث يف سجن كوكبان 
ألكثر من سبع ســنوات، وقام - كما أفاد امُلؤرخ عبدالله 

الحبيش - بتمرده ذاك بعد اإلفراج عنه بمدة. 
يف حني أورد امُلؤرخ يحيى بن الحســني رواية متصلة 
وُمختلفة، ليس فيها ذكر للشــيخ الهيثمي وال لحادثة 
مقتله، حيث قال أنَّ األمري الحسني بن الحسن أرسل من 
رداع بقوات محــدودة، وأنَّ تلك القوات أجربت الثوار عىل 
مغادرة الحصن، وتمكنت من قتل أحدهم، وقد يكون هذا 

الواحد هو الشيخ الهيثمي نفسه. 
وبالعودة إىل موضوعنا، فقد حظي ثوار هذه القبائل - 
هذه املرة - بُمساندة الطائرات اإلنجليزية التي قامت بأول 
طلعاتها يف التاســع من يوليو 1925م، وعن هذا التدخل 
قال امُلؤرخ إريك ماكرو: »استخدمت طائرتان من عدن يف 
محاولة إلجبار القوات اليمنية عىل االنسحاب من أرايض 
العوذيل«، وأضاف يف نقله لحواث شــهر أكتوبر من ذات 

العام: »قامت الطائرات من مطار الشقري يف محاولة أخرى 
الستعادة ما فقد من أرايض العوذيل«.

من جهته قال امُلؤرخ لبيد الجابري: إنَّ اإلنجليز أرسلوا 
بادئ األمر بطائرة استطاع، ثم قاموا بعرض الصور التي 
تم التقاطها عىل الســلطان محمد بن جعبل، وأنَّ األخري 
حدد لهم املواقع التي تتواجد فيها القوات اإلمامية، وكتب 
لهم تنازاًل عن الحصون التي َســتُدمر أثناء تلك العملية 

العسكرية.
نال القايض أحمــد الحرضاني من هجمــات الثوار 
املسنودين بالطائرات اإلنجليزية الكثري، ليتمكن يف نهاية 
ذات العام، وأثناء ُمرابطته فوق جبل الكور، من إسقاط 
إحدى تلك الطائرات، وقتل طيارها، وقد خلَّد تلك الحادثة 
بعدة قصائد، منها هذه األبيات التي استنجد بها بعامل 

البيضاء عبدالله اسحاق، حيث خاطبه قائًا:
معوقــا القــدوم  عــن  أراك  يل  مــا 

عــارا عنــه  التعويــق  أرى  إنــي 
لــم أكــرتث يف الكــور ليلــة قهقرت

األدبــارا وولــت  هنــاك  قــوم 
ووقفــت بعــد الــكل شــهًرا كامًا

طيــارا وال  طــار  أختــيش  ال 
حتــى أتــى األمــر الرشيــف ُمخربًا

بالرفــع يــا ابــن األكرمــني مــرارا 
وإليكهــا يــا ابــن الكــرام عريضة

مغيــارا عــدا  قــد  هزبــري  مــن 
أرخــوا ينــادي  وايف  تاريخهــا 

الطيــارا نــزل  أحمــد  القــايض 
لم يُفصح الشــاعر أحمد الحرضاني عن طبيعة األمر 
اإلمامي إليه بالرفع، وهل املقصــود به الرفع بيوميات 
الحوادث، أم املقصود به ارتفاع القوات اإلمامية من تلك 
املناطق، واحتمال كبــري أنَّ الجزئية األخرية هي املقصد، 
ويؤكد ذلك قول امُلؤرخ إريك ماكرو: »ويف ســنة 1926م 
استوىل اإلمام عىل جزء من أرايض العوذيل السفىل، ولكنه 
اضطر للتخيل عنها بعد القيام بعمليات جوية ضده، وأدت 

هذه العمليات بربيطانيا إىل أخذ زمام املبادرة«.

معارك كثيرة
وهكذا، وبمساعدة رسب من الطائرات اإلنجليزية، تمكن 
أبناء قبائل العواذل، ودثينة، وآل فضل من إخراج القوات 
اإلمامية من العواذل السفىل )الكور(، بعد أْن خاضوا معها 
معارك كثرية، غنموا خالها كثريًا من األسلحة، واسرتجعوا 
كثريًا من املنهوبات، وتخليًدا لتلك املعارك كتب الشــاعر 
العوذيل عيل محمد الخرض امُللقب ب )بن رامي( قصيدة 
شعرية ألقاها أمام السلطان محمد بن جعبل، نقتطف 

منها:
حيــا بســلطان العصيــب الجــارسة

ســلطان زارة أمــر حمــران العيون
دي ســا عــدن زارة وســا زارة عــدن

وامطــار من عريــب يكلم شــمبيون
جا من عــدن دي صان ملحــا وامبدن

وامنــار قدهــا تلهف اســبال امعيون
واتعــوذب الشــيطان وامزيــدي هدن

حّمــا برصهــم يف امثــورة يلعبــون
كانت بذلك العواذل السفىل من أوائل املحميات الجنوبية 
تَحرًرا، فيما ظل مصري قرينتها )العواذل العليا( متذبذبًا؛ 
فهناك من قال أنَّ القوات اإلمامية ظلت مسيطرة عليها 
كاملة، وهناك من قال أنَّها ظلت مســيطرة عىل أجزائها 
الشمالية فقط، والقول األخري هو األرجح؛ بدليل ُمعاودة 
القوات اإلمامية فيما بعد السيطرة عىل 64 قرية من قرى 
العواذل العليا )الظاهــر(، وأخذ حوايل 40 رهينة أكتوبر 

1931م.
كانت العاقة حينها بني السلطات اإلمامية واإلنجليز 
شبه هادئة؛ بل أنَّ األخريين أرسلوا طبيبًا خاًصا مُلعالجة 
السيف أحمد يحيى حميد الدين 8 مايو 1932م، بناًء عىل 
طلب األخري، وتعزيًزا لتلك التهدئة توجه املسرت ريجينالد 
شامبيون )السكرتري الثاني للمعتمد الربيطاني يف عدن 
السري برنارد راييل( جًوا إىل لودر 2 ديسمرب 1933م، وحث 
الســلطان العوذيل - لم يذكر امُلؤرخ إريك ماكرو اسمه، 
واحتمال أنَّه الســلطان محمد بن جعبل - عىل رضورة 
املحافظة عىل عاقاته السلمية مع اإلمام يحيى، مطمئنًا 
إياه أنَّ األخري سيسحب قواته من هضبة الظاهر )العواذل 

العليا( سلًما.
وقد أثمرت تلك التهدئة بتوقيع ُمعاهدة صنعاء يف بداية 
العام التايل 11 فرباير 1934م، وهي املعاهدة التي لم يتم 
التصديق عليها إال بعد مرور ســبعة أشهر، وذلك بعد أْن 
انسحبت القوات اإلمامية من قرى العواذل العليا، وغريها، 
وبعد أْن تم اإلفراج عن جميــع الرهائن واألرسى، وفتح 

طريق التجارة بني املناطق الشمالية ومحمية عدن.
وكان قد توجه إىل لــودر قبل توقيع تلــك االتفاقية 
بأسبوعني النقيب باسل سيجر 17 يناير 1934م، املوظف 
يف مكتب إدارة امُلستعمرات، وكان مكوثه يف تلك الجهة ملدة 
ثاثة أشهر، منتدبًا من قبل السلطات اإلنجليزية لإلرشاف 
عىل انسحاب القوات اإلمامية من العواذل العليا )الظاهر(، 

وهو ما كان.
بأســلوبه التقليدي امُلذل حكم اإلمام يحيى املحميات 
الجنوبية، عض غالبية من نارصوه من ساطني ومشايخ 
تلك املحميات أصابع الندم، وغري السلطان محمد جعبل 
توجه كثريون صوب اإلنجليز طالبني امُلســاندة، ولسان 

حالهم يجسده قول الشاعر عبدالله الربدوني:
أخــي الغــازي  يُصبــح  وبرغمــي 

بعدمــا اضحى أخــي أعــدى األعادي

بالل الطيب

بعد معارك رشسة استمرت ألكثر من ثاثة أسابع، تمكن األمري عبدالله بن أحمد الوزير من دخول مدينة 

البيضاء 5 نوفمرب 1923م، ولوال ُمشاركة قبيلة ُمراد تحت قيادة الشيخ نارص بن مسعد القردعي )والد 

البطل الثائر عيل القردعي( يف تلك الحرب، ُمســاندين لحليفهم السلطان حسني أحمد الرصاص يف حربه 

الثأرية؛ ما انترص اإلماميون، وما رفع الشيخ عيل عبدالرب الحميقاني ُمؤقًتا راية االستسام، وتأكيًدا ملا 

ذهبنا إليه، خاطب األخري ابن الوزير قائًا:

العواذل واملوت األمحرالعواذل واملوت األمحر



 
ً
وكالة تنمية المنشآت تقدم منحة لـ 194 صيادا

بلحج بـقيمة 3 ماليين دوالر 
قال مدير فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية لخليج عدن بمحافظة 
لحج أحمد ذيبان: "إن الفرع سيقدِّم خال األسبوع املقبل، منحة لدعم 
194 صياداً باملحافظة بمبلغ إجمايل 3 مايني و88 ألف دوالر أمريكي، 
بواقع 2000 دوالر لكل صياد، بتمويل من وكالة تنمية املنشآت الصغرية 

واألصغر. 
وأضاف ذيبان يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( "أن املنحة تهدف 
إىل تحسني مستويات الصيادين املعيشية، واستثمارها يف رشاء لهم منها 

قوارب الصيد، واملحرِّكات، وأدوات االصطياد املتعددة".   

د. أحـمـد ردمــان
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مدير الدائرة - رئيس التحرير
العميد الركن/ أحــمــد األشـــــول

مــديـر التـحـرير
عـقـيد/ عـبـداحلكـيم الشريحـي

نداء غير معهود 
بخالف املعتاد من مقاالت الكاتب يف "حديث األسبوع" سيكون 
لهذا املقــال صيغة هي أقرب ما تكون للخطــاب املبارش، ذلك أن 
القراءة الفلسفية للرؤى واألفكار التي تنبثق عنها األفعال الصانعة 
للمتغرات واألحداث ال تناسب الحالة املزاجية للكاتب حال كتابته 
لحديث األسبوع، نظرا ملا تبادر إىل مسمعه من كالم يدل عىل أن الكثر 
من النخبة "الجمهوريني" ما زالوا تائهني عن الوجهة الصائبة بشأن 

املعركة مع اإلمامة.
ونقول لهؤالء: إن اعتداء اإلمامة عليكم ال يأتي من رغبتهم يف حكمكم 
قدر ما هو نابع عــن رغبة يف إذاللكم، إذ أن أدوات الحكم غائبة عن 
قاموســهم ملصلحة حضور أدوات البغي التي امتهنوا إعمالها يف 

أجدادكم، ويبغون تكرار تجربتها فيكم ويف أحفادكم.
يا هؤالء املتغافلون إن كنتم ترون أن اإلمامة تبغي تحقيق رفاهيتها 
من أموالكم فقد نسيتم أنها أيضا تنتهج إفقاركم - كهدف مستقل - ال 
يتعلق برفاهيتهم من عدمها كون السالليني يرون متعتهم بأموالكم 
ال تكتمل إال برؤيتكم تمّدون أياديكم عىل بساطهم، راجني إحسانهم 
إليكم بعد أن جبوا أموالكم.. فسعادتهم ال تتحقق إال برؤيتهم لكم 
تحنون جباهكم حال اســتالم الفضالت من أموالكم التي أضحت 

أموالهم بعد أن رسقوها من أفواه أبنائكم.
يا قومنا من بني قحطان إن خوض السالليني بكم حروبهم أللف 
عام لم يكن نابعا – فقط - عن رغبتهم يف االنتصار عىل خصومهم من 
بني عمومتهم قدر ما هو نابع عن رغبة جامحة يف تجفيف نسلكم، 
وإن تساقط جماجم أنصارهم من اليمنيني التائهني أثناء إسقاطهم 
لجماجم أعدائهم يشــّكالن هدفا مشرتكا لطريف الساللة املتنازعني 
كونهم يرون يف غزارة نهر دمائكم ريّا لشجرة فكرتهم الجامعة لهم 

رغم اختالفهم عىل توزيع السلطة والثروة عىل ساللتهم.
معارش اليمانيني إن ألف عام من دمائكم كفيلة بإيقاد شعلة تنضج 
عليها صحوة حمرية طاغية ال تبقي سالليا وال تذر فكرة يتكئ عليها 

باغ دخيل.
وإن العجب كل العجب من ثائر تتوزع شــظايا ثورته عىل غر 
الساللة، واألعجب من سيايس جمهوري يكيد لخصم جمهوري آخر 
دون أن يستجمع كيده ضد من يستحقه من بقايا العنرصية ورشاذم 
الكهنوت، ذلك أن ما نلحظه مما يظهر من تيه يف اتجاه بوصلة الكثر 
من اليمنيني لنذير شؤم ينبغي أن ال يدوم، ذلك أن استشعار خطر 
اإلمامة يجب أن يسيطر عىل مخيلة كل سيايس، ويتملك فكر كل قائد 
عسكري، ويستحوذ عىل بيان كل ناشط أو إعالمي، بل ويسيطر عىل 

أفكار كل يمني حمري.
ولساسة الجمهورية نقول بلســان كل يمني: إن خفوت صوت 
البنادق مؤرش لعلو منطق السالم، وذاك ما تعارف عليه املتحاربون، 
إال أن معركتنا مع اإلمامة تناقض تلك القاعدة، فارتفاع صوت البندقية 
هو الطريق األسلم لصناعة السالم، وإن تمديد الُهدن وتجديدها مدعاة 
الستغراب أويل األلباب كون الواقع العسكري والسيايس الحايل يشكل 
أرضية الستسالم وليس لســالم، وإنه ومما ينبغي لتحقيق السالم 
الذي يطمنئ إليه الشهداء، وتقّر به أعني املعاقني والجرحى، ويسعد 
به األحرار والنبالء، فال بــد من إتمام املعركة حتى اكتمال نضجها 
خاصة أن العوامل الداخلية والخارجية بعد تشكيل املجلس الرئايس 
قد تضافرت لتكفل للجمهورين تحقيق نرص هم له أهل، فلَم الرتدد 
يف طريق النرص الذي لم يعد يحتاج ألكثر من قرار مبني عىل تعّمق 
يف الرؤية بشأن أخطار اإلمامة النابعة عن دوافعها الباغية، والتي كان 
من نتائجها ألف عام من الدم، وإنها لتنذر بألف آخر إن لم يستشعر 

الساسة أن خطر اإلمامة يفوق التصورات.
إن تنايس اليمنيني لخالفاتهم وتصفرها فيما بينهم رضورة ملحة 
تمليها معطيات التفرغ ملجابهة اإلمامة، ذلك أن تشتيت طاقات الحقد 
واالنتقام مع غر الساللة اتجاه زائغ، إذ يجب أن ال تتجه تلك الطاقات 

إال نحو الساللة كونها تمثل عدوا وجوديا لكل يمني.

توقيع اتفاقية مشروع مخيم طبي 
للعيون في عدن

وزارة التربية والتعليم تدشن 
العام الدراسي الجديد

 2022 - 2023م

 في لحج
ً
أكثر من 6 آالف طالب وطالبة نزحوا من مديرية توزيع محِركات وقوارب ومعدات لـ 195 صيادا

الجوبة بمأرب خالل العام الماضي 

دشنت وزارة الرتبية والتعليم، 
بالعاصمــة املؤقتة عــدن، العام 
الدرايس الجديــد -2022 2023م 
لعموم مراحل التعليم األســايس 

والثانوي.
وشددت وزارة الرتبية والتعليم 
عرب موقعها الرسمي، عىل جميع 
اإلدارات الرتبويــة والتعليميــة 
يف جميــع املحافظــات رضورة 
االلتزام والتقيد بما ورد يف التقويم 
املــدريس للعام الــدرايس الجديد 

2023/2022م.. 
وبحسب التقويم املدريس، الذي 
أصدرته وزارة الرتبيــة والتعليم 

فإن اختبارات النقل لنهاية الفصل 
الدرايس األول ستجرى يف 20 نوفمرب 
وبدء إجازة منتصف العام الدرايس 
يف 4 ديسمرب وتستمر ملدة سبعة 

أيام.
فيما تستأنف الدراسة الفعلية 
للفصل الــدرايس الثاني، يف 12 
ديسمرب، وستنتهي يف 9 مارس من 
العام املقبل، عىل أن تبدأ اختبارات 
النقــل للفصل الــدرايس الثاني 
يوم األحد 12 مــارس، وتنطلق 
اختبارات الشهادة الثانوية العامة 
بقسميها )العلمي واألدبي( يف 7 

مايو 2023م.   

دشن وكيل محافظة لحج الدكتور 
َبيِحي، توزيع منحة املحرِّكات  أحمد الصُّ
والقوارب واملعدِّات الخاصة باالصطياد، 
لعدد 195 صياداً بمديريــة املََضاِرَبة 
وَرأس الَعاَرة، بقيمــة 390 ألف دوالر 
أمريكي، واملقدَّمة مــن وكالة تنمية 
املنشــآت الصغرية واألصغــر التابعة 

للصندوق االجتماعي للتنمية.
َبيِحي، بالدعم السخي  وأشــاد الصُّ
لوكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر، 
لرشيحة القطاع السمكي من مواطني 
املحافظة.. مؤكًدا أن املنحة تســهم يف 
تطوير مدى الجانب املعييش للصيادين، 
و ترفع حجم اإلنتــاج املحيل للمجال 
الســمكي، وترفد االقتصادي الوطني 

وخزانة الدولة العامة بالعملة الصعبة.
وأوضح مدير فــرع الهيئة العامة 
للمصائد الســمكية لخليج عدن أحمد 
ذيبان، أن املنحة اشتملت عىل عدد 191 
محرِّك "ياماها" ياباني الصنع، وعدد 
3 قوارب، وعدد واحدة من معدَّات صيد 
األسماك "الشباك"، يستفيد منها صيادو 
َدف، واملِنَفاح،  مناطق رَأس الَعارَة، والصَّ
ووادي َمرَخة بمديرية املََضاِرَبة وَرأس 
الَعاَرة.. مشرياً إىل أن الفرع بصدد البدء 
يف إنشاء مرشوع مركز اإلنزال السمكي 
الجديد بمنطقــة َرأس الَعاَرة، الذي تم 
االنتهاء من تجهيز تصميماته الكاملة، 
وتبلغ تكلفتــه اإلجمالية 800 مليون 
ذه مرشوع األشغال العامة.   ريال، وسينفِّ

كشف مدير تربية مديرية الجوبة 
بمحافظة مأرب محمد ركنه، عن نزوح 
6248 طالباً وطالبة من املديرية بسبب 
الحرب التي أشعلتها املليشيا الحوثية 

املدعومة إيرانياً خال العام املايض.
جاء ذلك خال املهرجان الذي نظمه 
املكتب بالتعاون مع منظمة سول يف 
إطار حملة العودة إىل املدرســة تحت 

شعار: )من حقي أن أتعلم(.
وأكد وكيــل املحافظة للشــؤون 
اإلدارية عبداللــه الباكري، عىل أهمية 
تضافر كافــة الجهــود لدعم قطاع 

التعليم لينهض بدوره يف ظل األوضاع 
االســتثنائية والصعبة.. مشريا إىل أن 
قطاع التعليم كان من أوائل القطاعات 
التي تعرضت للتدمري املمنهج من قبل 
مليشيا الحوثي بهدف تجهيل الشعب 
والســيطرة عليه ونرش خرافة الحق 

اإللهي بالحكم. 
واستعرض الباكري العديد من أوجه 
الدعم الذي تقدمه الســلطة املحلية 
باملحافظــة لقطاع التعليــم آخرها 
اعتماد 700 عقد ملعلمني لتغطية العجز 

باملدارس. 

افتتح وزير الرتبية والتعليم طارق العكربي، 
بالعاصمة املؤقتة عدن، قاعات مركز البحوث 

والتطوير الرتبوي فرع عدن. 
وطــاف الوزيــر ورئيس مركــز البحوث 
والتطوير الرتبوي الدكتــور عبده العديني، يف 
قاعات املركز، مطلعني فيها عىل إعادة تأهيل 

ما دمرته الحرب. 
وشدد وزير الرتبية عىل رضورة تطوير فروع 

مركز البحوث والتطوير الرتبوي، واالستفادة 
من اإلمكانيــات املتاحة، موكدا وقوف الوزارة 
وحرصها عىل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه 
سري عمله وتقديم كافة أوجه الدعم واملساندة. 
وعقد وزيــر الرتبية لقاء موســعا مع 
باحثي وموظفي مركــز البحوث والتطوير 
الرتبوي فرع عدن، لاطاع واالســتماع عن 
قرب للمشــاكل والصعوبــات التي يعاني 

املركز والباحثني وسبل العمل عىل معالجتها 
وتجاوزها خال الفرتة املقبلة. 

وأكد عــىل دور املركــز يف االرتقاء بالبحث 
الرتبوي وتطويره، وتحديد أولويات املشاريع 
التعليمية وتشــخيص املشــكات الرتبوية 
ومعالجتها.. مشددا عىل رضورة أن يكون املركز 
رافدا مهما للعمل الرتبوي والتعليمي، وتفعيل 

نشاطه بصورة أكرب. 

افتتاح قاعات مركز البحوث والتطوير التربوي بعدن

اليوم.. انطالق البطولة المدرسية للمحافظات المحررة في كرة القدم 2022 بعدن وزير الصحة يدشن توزيع عيادات متنقلة بتمويل ياباني
دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور 
قاسم بحيبح، بالعاصمة املؤقتة عدن، توزيع 8 
عيادات متنقلة مقدمة من الحكومة اليابانية 
عرب صندوق األمم املتحدة لخدمات املشاريع 

اليونيبس، بتكلفة ثاثة مايني دوالر.
وبحسب خطة الوزارة فسيتم توزيعها 
عىل محافظات عدن ولحج وأبني والضالع 
ومأرب وشبوة وحرضموت واملهرة، وتشمل 
كل عيادة عىل مخترب طبي متكامل وجهاز 
للموجات فوق الصوتية وأشــعة ديجيتال 
وغرف للمعاينة لألطفال والحوامل وجهاز 

تخطيط القلب.

تنطلق  اليوم الخميس البطولة املدرسية السنوية 
يف كرة القدم لطــاب التعليم الثانوي باملحافظات 
املحررة 2022م والتي ستقام عىل ماعب العاصمة 
املؤقتة عدن برعاية كريمة من وزيرا الرتبية والتعليم 
طارق العكربي والشباب والرياضة نائف البكري 
ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن االستاذ احمد 

حامد مللس .
حيث ستشارك تســع فرق تمثل محافظاتها 
املحررة وهي: )عدن ، لحج، أبني، الضالع ، شبوة، 
تعز، املهرة ، مأرب ، الحديدة (، وستبدأ البطولة عرص 
غد الخميس 11/ اغســطس  بلقاء يجمع فريقي 
منتخب محافظة عدن × منتخب محافظة شبوة 

عىل ملعب الشهيد الحبييش  ، ومن املتوقع أن تكون 
املنافسة عىل أشدها والتي سيحرضها وزراء الرتبية 
والشباب والرياضة ومحافظ العاصمة عدن  وعدد 
من  الشخصيات الرتبوية والرياضية واالجتماعية.

يشار إىل أن البطولة املدرســية ستقام بنظام 
املجموعات وقد جرت القرعة  بني املتنافســني يف 
ثاث مجموعات كل مجموعة تضم ثاث منتخبات،  
وستواصل بقية لقاءاتها بني الفرق املشاركة عىل 
ماعب أندية محافظة عدن ، بكادر تحكيمي مقتدر، 
ولجنة منظمة متميزة من اإلدارة العامة لألنشطة 
املدرســية التابعة لقطاع التعليم بــوزارة الرتبية 

والتعليم.

وقعت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ومؤسسة يماني للتنمية 
واألعمال اإلنسانية، في العاصمة المؤقتة عدن، على اتفاقية إجراء 

١٠٠ عملية إلزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات.
ووقع اتفاقية المشروع عن الوزارة وكيل شؤون الرعاية االجتماعية 
صالح محمود، وعن المؤسسة مدير إدارة قطاع الصحة الدكتور 
حسن الخميسي وذلك بحضور وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

الدكتور محمد الزعوري.
البيضاء  المياه  إلزالة  عملية   )١٠٠( اجراء  إلى  المشروع  ويهدف 

عدن.  محافظة  في  العدسات  وزراعة 

اختتام اللقاء 
التقييمي ألنشطة 

لقاحات كوفيد 
19بعدن 

اللقاء  عدن،  الموقتة  العاصمة  في  اختتم 
التقييمي الخاص بأنشطة لقاحات كوفيد19- 
وبرنامج التحصين الصحي الموسع في بادنا 
نظمه قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم 

من مشروع كوفاكس. 
وتناول اللقاء، على مدى ثاثة أيام موضوعات 
واللقاحات  التحصين  لبرنامج  العام  الوضع 
المحافظات  أنشطة  واستعراض  بادنا،  في 
واستراتيجية برنامج استئصال شلل األطفال 
له  الوبائي  والوضع  للشلل،  العام  والوضع 
ولمحة عن الوضع الوبائي للحصبة والحصبة 

األلمانية.   

مركز الملك سلمان يوزع 
مساعدات غذائية وإيوائية 

للمتضررين من األمطار بمأرب 

وزع مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
بمحافظة مأرب، مساعدات إيوائية وغذائية طارئة 
للنازحــني املترضرين من األمطار والســيول التي 

شهدتها املحافظة خال األيام املاضية.
شملت املســاعدات 350 خيمة إيواء و350 
حقيبة إيوائية تحتوي عىل معيشة متكاملة إىل 

جانب 1221 سلة غذائية.

العدد )2044( الخميس 13 محرم 1444هـ  - املوافق 11 أغسطس 2022م

يتوهم البعض  أن بإمكانهم مصادرة األوطان وتغيري هوية أبنائه وديموغرافيته عرب أساليب وآليات رخيصة مجملها يصب يف خدمة 
مشاريع خطرة و أجندات تفتيتية عابرة، تهدد األمن والسام يف منطقتنا العربية تسري بثقة عالية محمولة عىل أكتاف ارخص عماء من 
أبناء األمة، الذين ال يدركون لألسف املآالت الكارثية التي تنتظرهم وبلدانهم يف حال استمرأوا تمهيد األرضية ملعاول الهدم والفتنة  دون ان 

يخضعوا تلك الدسائس واملؤامرات لقليل من العقل واملنطق، بل نجدهم قد امتلكوا القدرة عىل تربيرها وتنفيذها عىل الواقع. 
فهاهي  أوضاع أمتنا - ونحن منها - تتقلب فيها األوطان والشعوب عىل مواقد جمر تنضج ابناءها ليصبحوا وجبات شهية للمتسللني 

اىل حارض ومستقبل األمة.
اليظن املنترص اليوم أنهم سيظلون عىل انتصارهم اىل الغد او بعد غد، فالتاريخ اإلنساني لم نجد يف سطوره وصفحاته ما يؤكد ان سمارسة 
األوطان وبائعي  األمة مكنتهم خياناتهم تلك من البقاء عىل عروش املجد الذي وعدوا به، بل كانت نهايتهم اىل خارج الذاكرة اإلنسانية، واىل  
مستنقعات الخيانة واإلرتهان، كزبد يذهب جفاء، فيما تظل األوطان شامخة منترصة بأبنائها املخلصني، مانحة لهم ضفافها املزدهية 

باألمن والحب والسام.

األوطان ال تقبل األوطان ال تقبل 
المصادرةالمصادرة


