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أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد 
محمد العليمــي، رئيس مجلس 
القيــادة الرئايس، خــال لقائه 
باملبعوث الخــاص لألمم املتحدة 
هانس غروندبرغ، تمسك املجلس 
والحكومة بخيار السام، مطالبا 
بضغوط دولية لوقف تعنت املليشيا 
الحوثية وعرقلتها تحقيق السام يف 

الباد. 
وجدد رئيس مجلــس القيادة 
الرئايس، يف اللقــاء الذي حرضه 
عضو مجلس القيــادة الرئايس 
عثمان مجيل، أمس األربعاء، التزام 
املجلس، والحكومة بخيار السام 
العادل والشــامل وفق املرجعيات 
الثاث املتفق عليها وطنيا وإقليميا 

ودوليا، وخصوصا القرار 2216. 
وأشــاد رئيس مجلس القيادة 
الرئايس، باملوقف الدويل املوحد إىل 
جانب الشعب اليمني، وتطلعاته 
يف تحقيق الســام، واالستقرار، 
واستعادة مؤسسات الدولة، وسبل 

العيش الكريم. 
وذكر رئيس مجلــس القيادة 

الرئــايس، باملبادرات املســتمرة 
التي يقدمها املجلس والحكومة، 
وتحالف دعم الرشعيــة بقيادة 
اململكة العربية السعودية، ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة من أجل 

تخفيــف املعاناة اإلنســانية عن 
الشعب اليمني، رغم تعنت املليشيا 
الحوثية إزاء هذه املبادرات عىل مدى 

السنوات الثمان املاضية. 
وأشــار فخامــة الرئيس إىل 

خروقات املليشيا الحوثية للهدنة 
الجارية، ودأبها عىل اختاق الذرائع، 
التي كان آخرها منع سفن الوقود 
من الوصــول إىل موانئ الحديدة، 
وإنعاش السوق الســوداء، دون 

االكرتاث ملعاناة املواطنني. 
وأكد يف هذا السياق عدم وجود 
أي إجراءات من جانب الحكومة، 
ملنع وصول هذه السفن والشحنات 
التجاريــة إىل وجهتهــا املحددة 
بموجب اتفاق الهدنة، وحرصها 
عىل تفويت فرصة املليشيات البتزاز 

املجتمع الدويل. 
وأعــرب فخامــة الرئيس عن 
أمله من املجتمع الدويل، بممارسة 
مزيد الضغوط لدفع املليشيا نحو 
التعاطي الجاد مع جهود السام 
وتغليب مصلحة الشعب اليمني عىل 

مصالح إيران التوسعية. 
كما أكد استمرار دعم املجلس 
لجهــود املبعوث الخــاص لألمم 
املتحدة هانس غروندبرغ، من أجل 
تثبيت الهدنة، وإلزام املليشــيات 
بتنفيذ تعهداتهــا املتعلقة بفتح 
طرق تعز واملــدن األخرى، ودفع 
رواتب املوظفني من عائدات موانئ 

الحديدة. 
من جانبــه، أعرب 
مبعوث األمم املتحدة، 

بحث فخامة الرئيس الدكتور رشاد 
محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة 
الرئايس، يف العاصمة السعودية الرياض، 
مع رئيس بعثــة االتحــاد األوروبي 

غابرييل مونويرا فينيالس، وســفراء 
وممثلني دبلوماســيني عن 17 دولة 
أوروبية مستجدات األوضاع اليمنية، 

وجهود إحال السام يف الباد. 

ورحب رئيس مجلس القيادة الرئايس 
بالسفراء األوروبيني.. مشيداً بموقف 
بلدانهم املوحد إىل جانب الشعب اليمني 

وقيادته السياسية. 

خـــــــــال لـــــقـــــائـــــه الـــــمـــــبـــــعـــــوث األمــــمـــــــــي

الرئيس يدعو ملوقف دويل ضد تعنت املليشيا احلوثية اإلرهابية ويؤكد التزام جملس القيادة بخيار السالم 
رئيس جملس القيادة يبحث مع سفراء وممثلني 17 دولة 

أوروبية جهود السالم يف اليمن 

خال لقائه السفير األمريكي لدى اليمن 

اللواء العرادة: املليشيا احلوثية تستغل اهلدنة 
لتحقيق مكاسب عسكرية 

... ويطلع عىل خطط وزارة النفط لرفع القدرة اإلنتاجية يف حقول النفط 

خال لقائه مع رئيس بعثة االتحاد األوروبي لدى اليمن
ــالم ــم الس ــة ودع ــق املصاحل ــود حتقي ــث جه ــاليف يبح املخ

اطلع على تقرير أولي حول العملية اإلرهابية في أبين 
رئيس الوزراء يؤكد أمهية الدور الشعبي لدعم 

جهود حتقيق األمن واالستقرار

احلكومة تؤكد عدم وجود أي قيود عىل دخول مشتقات النفط إىل موانئ احلديدة

وزير الدفاع: اهلجوم عىل نقطة أمنية 
بأبني لن يثنينا عن حماربة اإلرهاب

رئيس هيئة األركان يناقش مع قائد القوات املشرتكة سري العمليات العسكرية 

أكد وزير الدفــاع الفريق الركن 
محســن الداعــري أن الهجــوم 
اإلرهابي الغادر الذي استهدف نقطة 
أمنية بأحور أبني، لن يثني القوات 
املســلحة من محاربة التنظيمات 
اإلرهابيــة وماحقة عنارصها إىل 
أوكارها وتطهري الوطن من عبثها 
وإجرامها، لينعــم الجميع باألمن 

واالستقرار والسكينة. 
وشدد الفريق الداعري يف اتصال 

أمس  أجــراه  هاتفي 

أكدت الحكومــة اليمنية أنه ال 
يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، 
قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل 
الحكومة عىل املشتقات النفطية إىل 

موانئ الحديدة. 
وقالت الحكومة يف بيان لها: إن 
اإلجراءات هي ذاتهــا التي يجري 
التعامل بها منذ بداية الهدنة املعلنة يف 

2 أبريل 2022، وهي نفس اإلجراءات 
تماما التي تطبــق يف بقية موانئ 

الجمهورية. 
وأوضح البيان الصادر عن وزارة 

الخارجية وشــؤون املغرتبني، أن 
املليشــيات الحوثية تجرب منذ ١٠ 
أغســطس املايض الرشكات وتجار 

املشتقات النفطية عىل 

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني 
عبد امللك، أهمية الدور الشعبي لدعم جهود 

تحقيق األمن واالستقرار يف الباد. 
واطلع رئيس الــوزراء، عىل تقرير أوىل 
حول العمليــة اإلرهابية الغــادرة التي 
اســتهدفت نقطة أمنية يف مديرية أحور 
بمحافظة أبني، وأدت إىل استشــهاد ٢١ 
جندياً من أفراد الحــزام األمني وإصابة 
7 آخريــن، ومقتل ثمانيــة من العنارص 

اإلرهابية. 
واســتمع رئيس الوزراء خال اتصال 
هاتفي أجراه، أمس، مع محافظ أبني اللواء 
أبو بكر حسني، إىل الجهود الجارية ملطاردة 
وتعقب العنارص اإلرهابيــة والرضبات 
املوجعة التي تلقتها خال األيام املاضية، 
والتنســيق القائم الســتمرار ماحقتها 

وضبطها وتطهري املحافظة من رشورها. 
كما اطلع رئيــس الوزراء عىل الخطط 

األمنية املعدة بالتنســيق مع 

طالب حكومات االتحاد األوروبي بتفهم الكارثة في اليمن 

الربكاين: مليشيا احلوثي ليست جادة يف رفع احلصار عن تعز

اللواء الزبيدي يطلع عىل جهود إعادة ترتيب سلك القضاء

أكد عضو مجلــس القيادة 
الرئايس اللواء سلطان العرادة، 
خال لقائه مع السفري األمريكي 
لدى بادنا ســتيفن فاجن، أن 
مليشيا الحوثي واصلت تعنتها 
ورفضها تنفيذ أي بند من بنود 
الهدنــة، باإلضافة إىل مواصلة 
التجنيد والتحشــيد والتعبئة 
بما فيها تجنيد األطفال بهدف 

تحقيق مكاسب عسكرية. 
وجدد اللواء العرادة، يف اللقاء 
الذي عقد عــرب االتصال املرئي 
التأكيد عــىل أن مجلس القيادة 

الرئايس يدعــم الجهود األممية 
والدولية الرامية إلحال السام 
وإنهاء الحــرب إذا ما التزمت 
مليشيا الحوثي بتنفيذ االلتزامات 
التي قطعتهــا للمجتمع الدويل 

بموجب الهدنة اإلنسانية. 
وأشــار اللواء العرادة إىل أن 
مجلس القيادة الرئايس يعمل 
كل ما بوسعه يف ظروف بالغة 
التعقيد والصعوبــة، وهو ما 
يتطلب من األشقاء واألصدقاء 
تقديــم العون واملســاندة من 
أجل العبور اآلمن والتغلب عىل 

التحديات الراهنة. 
الســفري  أكد  من جانبــه 
األمريكــي حرص بــاده عىل 
اســتمرار الهدنــة وتنفيــذ 
متطلباتها وصــوالً إىل تحقيق 

السام الشامل. 
وأكد السفري دعم باده الدائم 
ملجلس القيادة الرئايس ووحدة 

اليمن واستقراره. 
هذا، وبحث اللقاء مستجدات 
األحداث والتطورات عىل الساحة 
اليمنيــة، والجهــود األممية 

لصناعة السام يف اليمن.

اطلع عضو مجلس القيادة 
الرئايس اللواء الركن فرج ساملني 
البحسني خال لقائه، بمدينة 
املكا، وزير النفــط واملعادن 
الدكتور سعيد الشمايس، عىل 
خطــط الوزارة لرفــع القدرة 

اإلنتاجيــة يف حقــول النفط، 
والبحث عن مصــادر أخرى، 
لتعزيز إيرادات الدولة، واإلسهام 
يف تحقيق االستقرار االقتصادي. 
واستمع البحسني، من الوزير 
الشمايس، إىل رشٍح مفصل حول 

نشــاط وزارة النفط واملعادن، 
وسري عملية اإلنتاج من حقول 
النفط بمحافظتي حرضموت 
وشبوة، وإمكانية زيادة القدرة 
اإلنتاجية، وكذا جهود الوزارة يف 
إجراء الدراسات إلنتاج الغاز يف 

حرضموت، ومساعيها للبدء يف 
وضع دراسة إلنشاء مصنع للغاز 
املنزيل، لتأمني حاجة املواطنني 
يف املحافظات املحررة من مادة 

الغاز. 
كما تطرق وزير 

بحث نائب رئيس هيئة 
التشــاور واملصالحة عبد 
امللك املخــايف يف الرياض، 
مع رئيس بعثــة االتحاد 
اليمن  لــدى  األوروبــي 
غابرييل مونويرا فينيالس، 
جهــود الهيئــة يف دعم 
مجلس القيــادة الرئايس 
يف تحقيق املصالحة ودعم 

جهود السام. 
املخايف  واســتعرض 
ما قامت بــه الهيئة من 

جهود وخطــوات، ومنها 
قيامها مؤخرا بتشــكيل 
لجنــة سياســية إلعداد 
رؤية لعملية السام ولجنة 
ولجنة  اإلعامية  للتهدئة 
لائحة التنظيمية وجهود 
الهيئــة يف تنظيم عملها 
وتحقيق أهدافها وإنجاز 

مصالحة وطنية شاملة. 
للتوجه  املخايف  وأشار 

لدى  الجــاد 
يف  الرشعيــة 

أكد رئيس مجلس النواب الشيخ 
ســلطان الربكاني، خال لقائه 
برئيس بعثة االتحاد األوروبي لدى 
اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، 
أن مليشيا الحوثي ليست جادة يف 

رفع الحصار عن محافظة تعز. 
وأوضح أن مليشــيا الحوثي 
ليست جادة يف رفع الحصار عن 
محافظة تعز وما أثبت ذلك زيادة 
الخروقات التي تقوم بها.. مؤكًدا 
انه يف حني ُتبذل الجهود لتثبيت 
الهدنة وفتح الطرقات إىل مدينة 
تعز أكدت مليشــيا الحوثي مرة 
أخرى ومن خــال عدوانها عىل 
املدينة أنها غري معنية بالسام وال 

تحرتم تعهداتها والتزاماتها. 
وأشــار املواضيــع املتصلــة 
بتطورات األوضاع يف اليمن والجهود 
املبذولة إلحال السام وخروقات 

مليشيا الحوثي للهدنة األممية. 
وتطــرق الربكانــي، إىل آخر 
املستجدات عىل الساحة اليمنية، 

وخصوصا العدوان السافر والخرق 
املدان الذي أقدمت عليه مليشــيا 
الحوثي لقطع الرشيان الوحيد إىل 
مدينة تعز. وأكد عىل أهمية فتح 

الطرقات واملوانئ للشعب اليمن. 
وشدد رئيس مجلس النواب، عىل 
أهمية اتخاذ املجتمع الدويل موقف 

حازم وواضح تجاه الصلف الحوثي 
ورفض املليشــيا ملساعي إحال 
الســام وإرصارها عىل خروقات 
الهدنة األممية واالنتهاكات التي 

ترتكبها ضد املدنيني. 
وطالــب الربكانــي حكومات 

االتحــاد األوروبــي 

اطلع عضو مجلس القيادة 
الرئايس اللواء عيدروس قاسم 
الُزبيــدي، يف اللقاء الذي جمعه 
بالعاصمة املؤقتــة عدن، مع 
النائب العام للجمهورية القايض 

قاهر مصطفــى، الجهود التي 
ُتبذل إلعادة ترتيب سلك القضاء. 
ويف اللقــاء، الــذي حرضه 
عضو مجلــس القضاء األعىل 
القايض صباح علواني، استمع 

اللواء الُزبيدي من القايض قاهر 
مصطفــى إىل رشٍح واٍف عن 
ســري عمل النيابات بمختلف 
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تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه المعــنوي للــقــوات المسلحة اليمنية معـــا

كــــترونـــي
عــــدد إل

 

السعـر50ريـااًل العدد )2048( الخميس 12 صفر 1444هـ  - املوافق 8 سبتمرب 2022م

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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ملتزمــون بخيــار الســام العــادل 
المرجعيــات  وفــق  والشــامل 

الثاث المتفق عليها وطنياً 
وإقليميَا ودوليًا.

القضاء عىل اإلرهاب يتطلب وحدة أداة املواجهة

اإلرهاب صناعة إيرانية
ال يشء يعثر خطى اليمنيني نحو مســتقبل آمن 
ومســتقر يحققون من خالله طموحاتهم يف البناء 
والتقدم واالزدهار مثل اإلرهــاب الذي ينتقي وقت 

وأهداف جريمته بدقة متناهية..
إذ كلما تقاربت الرؤى واملواقف للقوى الفاعلة يف 
الساحة أطل اإلرهاب برأسه وأنشب أظفاره يف سياج 
األمن واالســتقرار ليرصف األنظار عن مهام جسام 
تتغيا الدولة ممثلة بمجلــس القيادة الرئايس ومعه 
القوى السياســية تحقيقها ويف طليعتها وحدة أداة 
استعادة الدولة التي استلبتها مليشيا اإلرهاب الحوثية 
املدعومة من إيران بقوة الســالح وعىل حني غرة من 
شعب كان يرســم مالمح مستقبله يف مؤتمر الحوار 
الوطني الجامع لشــتات رؤى اليمنيني يف مخرجات 
أجمع عليها كل ممثيل الشعب وانقلب عليها إرهابيو 
العرص ممثلني بجماعة الحوثي أداة إيران اإلرهابية 

يف املنطقة.
يف هذه اللحظة املفصلية من تاريخ اليمن السيايس 
والتي يعمل اليمنيون بمختلف مشاربهم السياسية 
عىل تنفيذ اتفاقات لصالح الوطن والشــعب اهتبل 
اإلرهابيون هذه اللحظة الفارقة بتنسيق مع مليشيا 
اإلرهاب الحوثية وشنوا هجوما عىل نقطة أمنية يف أحور 
أبني يف عملية إجرامية راح ضحيتها ما يقارب الـ 31 

جنديا بني شهيد وجريح..
يدرك اليمنيون جميعا أن اإلرهاب يف اليمن صناعة 
إيرانية بامتياز ويدركون أيضا أن التخادم بني مليشيا 
اإلرهاب الحوثية وتنظيم القاعدة بلغ أقىص درجاته من 
خالل القتال معا ضد قوات الرشعية يف جبهات البيضاء 
املحاذية ملحافظة أبني كنتاج التفاق اسرتاتيجي بني 
الجماعتني أو التنظيمني اإلرهابيني املتســيدين لكل 
العمليات اإلرهابية يف اليمــن وبالذات يف محافظات 
اليمن الجنوبية التي ال تخضع لسيطرة مليشيا اإلرهاب 

الحوثية..
ما تمارسه جماعة الحوثي اإلرهابية وتنظيم القاعدة 
اإلرهابي بحق اليمن واليمنيني يستدعي بالرضورة 
وحدة أداة املواجهة معهمــا، ووأد كل عوامل الفرقة 
والشتات وإدراك مخاطرهما يف ظل وجود تنظيمني 
إرهابيني كجماعــة الحوثي ورديفها تنظيم القاعدة 
اللذين يعمالن إلفراغ الساحة من كل القوى الوطنية 
قوى الخري والسالم ليتسيدا الساحة اليمنية من أقصاها 
إىل أقصاهــا وتحويلها إىل قاعدة انطالق ملمارســة 

إرهابهما العابر للحدود وبال حدود.

التقى رئيس هيئــة األركان العامة، 
قائد العمليات املشرتكة، الفريق الركن 
صغري بن عزيز، قائد القوات املشرتكة 
نائب رئيــس هيئــة األركان العامة 

السعودية الفريق األول الركن مطلق بن 
سالم األزيمع، وذلك يف مقر قيادة القوات 

املشرتكة للتحالف. 
وخــال اللقــاء جرى 

اللواء البحسني يناقش اخلطط املستقبلية لتحسني اخلدمات يف حرضموت 

ناقــش عضــو مجلــس 
القيادة الرئــايس اللواء الركن 
فرج البحســني، مع محافظ 
حرضموت مبخوت بن مايض، 
أداء السلطة املحلية وخططها 

الخدمات  لتحسني  املستقبلية 
املقدمة للمواطنني، ويف مقدمتها 
الكهربــاء، وامليــاه والرصف 

الصحي، والصحة، والتعليم. 
وأكــد النائب البحســني، 

عىل أهمية مضاعفة الجهود، 
والرتكيــز عىل حل املشــاكل 
القطاعات،  الخدمية بمختلف 

القيادات  ودعــم 
...صـ 2الناجحة، ومحاسبة 
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الرئيس يدعو
عن تقديره للجهود التي يبذلهــا مجلس القيادة 
الرئايس والحكومة، يف ســبيل إنجاح الهدنة والبناء 
عليها للتوصل إىل اتفاق لوقف دائم إلطاق النار وتحقيق 

السام الشامل والعادل يف اليمن. 
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور 
يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية واملغرتبني الدكتور 

أحمد بن مبارك، ونائب املبعوث األممي معني رشيم.

رئيس مجلس القيادة
كما أشاد باملواقف األوروبية األخرية املنددة بخروقات 
املليشيات الحوثية للهدنة اإلنسانية، واتفاق ستوكهولم 

يف تعز، والحديدة. 
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئايس، الســفراء 
األوروبيني أمام مســتجدات األوضاع عىل الســاحة 
اليمنية، بما يف ذلك اإلصاحات املؤسسية والخدمية التي 
يقودها املجلس والحكومة بدعم من األشقاء يف اململكة 

العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وأكد فخامة الرئيس، التزام مجلس القيادة الرئايس 
بخيار السام العادل والشامل وفق املرجعيات الثاث 

املتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً. 
ودعا املجتمــع الدويل إىل تحمل مســؤولياته إزاء 
خروقات وانتهاكات املليشيات الحوثية املدعومة من 
النظام اإليراني، ووضع حد ملرشوعها التدمريي املتعلق 
بزراعة األلغام واملتفجرات املحرمــة دولياً، وتهديد 

خطوط املاحة الدولية. 
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئايس من السفراء 
األوروبيــني، إىل رشح حول جهودهم املنســقة مع 
الوســطاء األمميني والدوليني من أجل تعزيز فرص 

السام، وتخفيف املعاناة عن الشعب اليمني. 
حرض اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور 

يحيى الشعيبي.

اللواء الزبيدي
التي تواجه عمل النيابات والسلك القضائي عموما، 

واآلليات والُسبل املمكنة لحلها. 
وشدد عضو مجلس القيادة الرئايس، عىل رضورة 
رفده بالكوادر الكفؤة، والنزيهــة، واملؤهلة، بما 
يضمن معاقبة وردع املجرمني وإرجاع الحقوق إىل 

أصحابها. 
وأكد اللواء الزبيدي، دعم ومساندة مجلس القيادة 
الرئــايس للنائب العــام، ومجلس القضــاء األعىل، 
واستعداده لتذليل الصعوبات التي تعرتض سري عملهما، 
بما يمكنهما من أداء مهامهما بكل حيادية واستقالية. 
من جانبه، عرّب القايض قاهر مصطفى عن شكره 
وامتنانه للواء عيــدروس الُزبيدي عىل االهتمام الذي 
يوليه للسلك القايض، وحرصه عىل تذليل الصعوبات 

التي تواجه سري العمل.

اللواء البحسني
املقرصين يف أداء واجباتهم ومهامهم. 

وشدد عىل أهمية إياء املجاالت التنموية جل الرعاية 
واالهتمام، وتوسيع آفاق االستثمار بحرضموت، من 
خال استقطاب رؤوس األموال وتقديم كافة التسهيات 

لهم للدفع باملشاريع االستثمارية. 
ويف سياق آخر شدد عضو مجلس القيادة الرئايس، 

عىل رضورة توحيد القوى واملكونات السياسية والقبلية 
بمحافظة حرضموت، للحفاظ عىل ما تحقق لها خال 
املرحلة السابقة، والتحضري واالستعداد الستحقاقات 

املرحلة القادمة. 
واطلع البحسني خال لقائه، بمدينة املكا، مع 
نائب رئيس فريــق حرضموت الخري عيل بارجاء، 
وأمني عام الفريق مهــدي العكربي، عىل خطط 
الفريق الرامية لتجميع أبناء حرضموت وتوحيد 
كلمتهم للرتكيــز عىل أبرز متطلبــات املحافظة 
يف الجوانب الخدميــة واالقتصادية واملجتمعية، 
لتمكينها من الحصول عىل اســتحقاقاتها خال 
املرحلة القادمة، آملــني أن تحظى خطط الفريق 

بدعم من مجلس القيادة الرئايس. 
إىل ذلك أكد البحســني، عىل أهمية دور منظمات 
املجتمع املدني، يف مساندة جهود الحكومة والسلطات 
املحلية باملحافظات، من خــال تدخات كل منها يف 

مجال تخصصه. 

... ويطلع
النفط واملعــادن، إىل جهود الــوزارة يف تحقيق 
االستقرار التمويني للمشتقات النفطية يف األسواق 
املحلية، وتنظيم عملية االسترياد للمحروقات الخاصة 
بمحطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بمادتي 
املازوت والديزل.. مستعرضاً أنشطة الوزارة يف جوانب 
املسوحات الجيولوجية واملعدنية، وجلب املستثمرين 
الستغال الثروات املعدنية واالستفادة منها يف تشجيع 

االستثمار وتعزيز إيرادات الدولة. 
وأشــاد عضو مجلس القيادة الرئايس، بالجهود 
التي تبذلها قيادة وزارة النفط واملعادن، يف سبيل رفع 
القدرة اإلنتاجية لتعزيز إيرادات الدولة واالسهام يف 
تحقيق االستقرار االقتصادي.. مثمناً جهود الوزارة 
يف تأمني احتياجات الســوق املحيل من املحروقات، 
وحث عىل استغال املوارد النفطية والخامات املعدنية 
واالستفادة منها يف جلب االستثمارات بما يعود بالنفع 

عىل الباد. 
وشدد البحسني، عىل رضورة تعزيز العاقة مع دول 
الجوار، واالستفادة من خرباتهم يف املجاالت النفطية 
واملعدنية، لتطوير عمل الــوزارة وجعلها يف مصاف 
وزارات الدول املتقدمة يف إنتاج النفط واستكشــاف 
املعادن، وتنفيذ الخطط االسرتاتيجية وفق دراسات 

ورؤى تخدم الوطن واملواطن.

البركاني
بتفهم الكارثة التي تعيشها اليمن وما يعاني منه 
الشــعب اليمني والذي لم يعد يحتمــل ذلك جراء ما 

تمارسه املليشيا الحوثية. 
من جانبه أكد رئيس بعثة االتحاد األوروبي، استمرار 
االتحاد األوروبي يف سعيه للمساهمة يف إحال السام يف 
اليمن.. معرباً عن رفضه إلراقة الدماء التي تتم يف اليمن 
واالخرتاقات التي تحدث لاتفاقات باعتبارها تصعيداً 

يدمر فرص السام. 
وأكد دعمه الستمرار الهدنة وفتح الطرقات بما فيها 
مدينة تعز، ودعمه للمجلس الرئايس برئاسة الدكتور 
رشاد العليمي، والوقوف إىل جانب وحدة اليمن وسيادته 
وسامة أراضيه.. مشرياً إىل أن وحدة واستقرار اليمن 

استقرار الخليج ومنطقة الرشق االوسط. 

حرض اللقاء أعضاء مجلــس النواب، عبد الوهاب 
معوضه، ومحمد مقبل الحمريي.

المخالفي يبحث
تحقيق السام وإنهاء معاناة شعبنا وما أبدأه مجلس 
القيادة الرئايس برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي 
رئيس املجلس من تعاون مع جهود املبعوث الخاص 
لألمني العام لألمم املتحدة وما قدمه من تنازالت من 
أجل إنجاز الهدنة وتخفيف معاناة شعبنا يف الوقت الذي 
ال زال الحوثي يواصل خرقه للهدنة ويرفض االلتزام 
ببنودها األساسية ويف مقدمتها فك الحصار عن تعز 
وفتح طرقها وإعاقة الحوثي التوصل إىل سام حقيقي 
ودفع املرتبات من خال رفض تسليم املوارد وتعطيل 

التوصل إىل اتفاق يخفف معاناة املوظفني. 
من جانبه أكد سفري االتحاد األوروبي دعمه ملجلس 
القيادة الرئــايس ولفخامة الرئيس الدكتور رشــاد 
العليمــي ودعمه لوحدة املجلــس وجهوده من أجل 
استقرار األوضاع يف املحافظات املحررة وتخفيف معاناة 
الشعب اليمني وتحقيق السام يف اليمن، كما أكد دعم 

االتحاد األوروبي لعمل هيئة التشاور واملصالحة 
وأكد أن االتحاد ســيقدم الدعم الفني الازم لعمل 
الهيئة، وتوفري سبل االستفادة من الخربات والتجارب 
العاملية يف مجال املصالحة لدعم عمل الهيئة وتعزيز 

دورها يف مهامها املنوطة بها.

رئيس الوزراء
السلطة املحلية لضبط األمن واالستقرار يف املحافظة 
وتجفيف منابع اإلرهاب وتتبع عنارصه الضالة.. مشددا 
بهذا الخصوص عىل الدور الشعبي لدعم جهود تحقيق 
األمن واالستقرار، واإلباغ عن أوكار اإلرهابيني، وضبط 

أي اختاالت أو أعمال خارجة عن النظام والقانون. 
ووجه الدكتور معني عبد امللك، بتعزيز اليقظة األمنية 
واالستمرار يف ماحقة العنارص اإلرهابية ومتابعتها 
وضبطها.. داعيا املواطنني إىل التعاون مع قوات األمن 

يف اإلباغ عن هذه العنارص اإلرهابية وتحركاتها. 
وقدم رئيس الوزراء العزاء ألرس الشــهداء األبطال 
يف هذه العملية اإلجرامية الغادرة، والتمنيات بالشفاء 

العاجل للمصابني.

الحكومة تؤكد
مخالفة القوانني النافذة واآللية املعمول بها السترياد 
املشتقات النفطية عرب موانئ الحديدة منذ إعان الهدنة 
يف 2 أبريــل 2022، ما يؤدي إىل عرقلة دخول ســفن 
املشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة 

الجارية وخلق أزمة مصطنعة يف الوقود. 
وأضاف البيان أن الحكومة اليمنية أبلغت املبعوث 
األممي والدول الراعية للعملية السياســية بخطورة 
محاولة املليشيا تجاوز اآللية املعمول بها والتي تهدف 
من ورائها لتسهيل استرياد النفط املهرب وإدخال املواد 
املحظورة وتمكني الرشكات الخاصة التابعة للقيادات 
الحوثية من استرياد الوقود بشكل مبارش، باإلضافة 
إىل إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها 

الحوثيون أمواال طائلة. 
وأكد البيان باسم الحكومة اليمنية للمجتمع الدويل 
ولجميع مواطنيها يف كل اليمن، وخاصة يف املناطق التي 

تخضع بالقوة للمليشيا الحوثية، أن املليشيات الحوثية 
تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غري حقيقية بهدف 
ضخ الكميات املخزنة من النفط، التي تم إدخالها من 
بداية الهدنة ككميات تجارية، إىل الســوق السوداء 

ملضاعفة أرباح الجماعة منها. 
ولفت إىل أنه تم تفريع عدد 35 ســفينة يف ميناء 
الحديدة، وهي جميع الســفن التي تقدمت بطلباتها 
خال الفرتة وتحمل كمية مشتقات تقدر ب 963،492 

طنا. 
وأشار البيان إىل أنه الرغم من أن املليشيات تحصل 
عىل كافة إيرادات الحديدة مــن الرضائب والجمارك 
وغريها من اإليرادات إال أنها تفتعل هذه األزمة من أجل 
حرمان املواطنني من املشتقات النفطية، كما حرمتهم 

من رواتبهم املستحقة وفقا التفاق استكهولم. 
وأكد أن املليشــيا حني تفتعل ذلك ترضب بعرض 
الحائط ببنــود الهدنة القائمــة، وتتجاهل النتائج 

اإلنسانية عىل الشعب اليمني. 
وحملــت الحكومة يف بيانها املليشــيات الحوثية 
مســؤولية أي أزمة بســبب انعدام أو ارتفاع أسعار 
املشــتقات النفطية.. مؤكدة للشــعب اليمني كله 

وللمجتمع الدويل التزامها ببنود الهدنة. 
ودعت إىل إلزام املليشيات بإنهاء األزمة املصطنعة 
والتوقف عن املمارسات العبثية إلجبار رشكات وتجار 
املشتقات عىل مخالفة اإلجراءات القانونية املتبعة يف 

كافة املوانئ اليمنية.

وزير الدفاع
بمحافظ أبني قائد املحور اللواء أبو بكر حسني، عىل 
اليقظة ورفع الجاهزية القتالية واالستنفار للتصدي 
ألي تهديدات أو عمليات إرهابية مماثلة تســتهدف 

القوات املسلحة واألمن. 
وأكــد رضورة التنســيق بني مختلــف الوحدات 
العسكرية واألمنية، حتى تتمكن من مواجهة اإلرهاب، 
وردع كل من تسول له نفســه زعزعة االستقرار يف 

املحافظات املحررة. 
وقال الفريق الداعري: إن العملية اإلرهابية الجبانة 
تشــري بوضوح إىل التعاون الوثيق بــني التنظيمني 
اإلرهابيني القاعدة والحوثــي املدعوم إيرانياً.. مؤكداً 
بأن املؤسسة العســكرية لن تتوانى يف مواجهتهما 

وهزيمتهما معا. 
وعزى وزيــر الدفاع أهايل شــهداء الواجب الذين 
استهدفتهم أيادي اإلرهاب اآلثمة والجبانة، داعيا لهم 

بالرحمة، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى. 
فيما تحدث املحافظ عن مجمل األوضاع، ومابسات 
الجريمة اإلرهابية، مؤكــداً أن أبني بكل أطيافها تنبذ 
اإلرهاب وقادرة عــىل مطاردة اإلرهابيني إىل أوكارهم 

وإنهاء رشورهم التي تهدد املجتمع.

رئيس االركان
استعراض املوقف العام وسري العمليات العسكرية 

الجارية يف اليمن. 
يأتي اللقاء يف إطار التنسيقات والدعم املستمر من 
دول التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية، لتحقيق 
األهداف والتطلعات املنشودة لدعم الحكومة اليمنية 

الرشعية.

تتمات األولى..تتمات األولى..

مســاعد مدير التحريــر: منصور الغذرة

نائـب مـديـر التحـرير: عـارف املقطـري

املــديــر الـفـنـي سـكـرتيـرا الـتـحـريـر:
عــبــد املــلك الــســامــعـيأحـمـد عفيف          عـمـر أحـمـد

ــار  ــده بش ــذ ض ــز املنف ــة م/ تع ــة االبتدائي ــة التجاري ــن املحكم تعل
عبدامللــك ناجــي العريقــي بتنفيــذ الســند التنفيــذي الحكــم االبتدائــي 
الصــادر برقــم )١١٢( لســنة ١443هـــ وتاريــخ ١١/ جمــادى األول/ 
١443هـــ املوافــق ٢٠٢١/١٢/١5م والــذي قــى منطوقــه باآلتــي: 

١-إلــزام املدعــى عليــه بإخــاء العــني املؤجــرة واملوصوفــة يف أســباب 
الحكــم وتســليمها إىل املدعــي خاليــة مــن أي التزامــات.

ــن  ــرتة م ــني للف ــره الع ــي أج ــليم املدع ــه بتس ــى علي ــزام املدع ٢- إل
ــة  ــع مائ ــيل بواق ــاء الفع ــخ اإلخ ــى تاري ــر ٢٠٢١م حت ــهر يناي ش

ــهر. ــكل ش ــال ل ــف ري ــني أل وخمس
ــة  ــه يف جلس ــررة علي ــة املق ــداد الغرام ــه بس ــى علي ــزام املدع 3- إل
٢٠٢٠/١٠/5م مبلــغ عرشيــن ألــف ريــال إىل خزينــة املحكمــة. 
ــال  ــف ري ــي أل ــغ مائت ــي مبل ــليم املدع ــه بتس ــى علي ــزام املدع 4- إل

ــايض. ــري التق مخاس
ــم فــإن  ــك خــال فــرتة عرشيــن يومــا مــن تاريــخ اإلعــان مال وذل
ــذ  ــة املنف ــربي يف مواجه ــذ الج ــارشة التنفي ــتقوم بمب ــة س املحكم

ــده. ض

إعــــــــالن قــضـــائــــــي

تقــدم أمــام محكمــة غــرب تعــز االبتدائيــة األخ/ عــادل 
ــار  ــب انحص ــور بطل ــم منص ــب عبدالرحي ــد غال محم
غالــب  والــده/ محمــد  املرحــوم  وراثــة مورثهــم 
ــة  ــويف ٢٠٠7/4/١م يف منطق ــور املت ــم منص عبدالرحي
بريباشــا وانحــرص ارثــه بزوجتــه / فاطمة عبدالرســول 
ــد  ــه محم ــم / عبدالل ــا وه ــنة وأوالده منه ــيف 85 س س
محمــد  وعبدالســام  ســنة   55 عبدالرحيــم  غالــب 
ــب  ــد غال ــور محم ــنة ومنص ــم 5٠ س ــب عبدالرحي غال
عبدالرحيــم 47 ســنة وعــادل محمــد غالــب عبدالرحيــم 
44 ســنة وال وارث لــه ســواهم. فمــن لــه اعــرتاض عليــه 
التقــدم أمــام املحكمــة خــال شــهر مــن نــرش اإلعــان.

تعلــن محكمــة التعزيــة االبتدائيــة للمدعــى عليــه / جعفر 
ــىل  ــرد ع ــة لل ــور إىل املحكم ــوان بالحض ــد عل ــد محم أحم
ــه  ــزة عبدالل ــة / فائ ــن املدعي ــده م ــة ض ــوى املرفوع الدع
محمــد الحمــادي بشــأن طلــب فســخ عقــد نــكاح املدعية 
مــن عصمــة زوجهــا املذكــور وذلــك يف القضية الشــخصية 
ــة  ــرار املحكم ــب ق ــك بموج ــنة ١443هـــ وذل ــم 9 لس رق
ــر ١444هـــ  ــد ١ صف ــوم األح ــة ي ــخ جلس ــادر بتاري الص
املوافــق ٢٠٢٢/8/٢8م والــذي قــي بالنــرش عــن املدعــى 
ــخ  ــن تاري ــهر م ــال ش ــمية خ ــة الرس ــه يف الصحيف علي
ــري  ــيتم الس ــم فس ــة، مال ــداد متتالي ــة اع ــان ولثاث اإلع
ــون  ــا لقان ــوب وفق ــه منص ــة بوج ــراءات القضي يف إج
ــخ  ــى تاري ــنة ٢٠٠٢م حت ــي س ــذ املدن ــات والتنفي املرافع

١444/3/6هـــ املوافــق ٢٠٢٢/١٠/٢م.

ــة  ــة االبتدائي ــة التجاري ــن املحكم تعل
ــعيد  ــل س ــه / نبي ــى علي ــز املدع بتع
محمــد املقطــري بــأن عليــه الحضــور 
ــة  ــة االبتدائي إىل مقــر املحكمــة التجاري
بمحافظــة تعــز لجلســة يــوم األحد ٢٠ 
ربيــع األول ١444هـــ املوافــق ١٠/١6/ 
٢٠٢٢م وذلــك للــرد عــىل الدعــوى رقــم 
ضــدة  املرفوعــة  ١443هـــ(   /٢3١(
مــن املدعــي / هشــام ســعيد بــن 
ــبة.  ــا حاس ــري موضوعه ــعيد املقط س
ــري يف  ــوف تس ــة س ــإن املحكم ــم ف مال

ــون. ــا للقان ــراءات وفق اإلج

االبتدائيــة  مــأرب  محكمــة  إىل  تقــدم 
ــوج  ــد األع ــد محم ــل أحم ــان/ بكي املدعي
ومحمــد محســن محمــد األعــوج بدعــوى 
ــى  ــد املدع ــة ض ــات رشاك ــة اثب موضوعي
ــيل  ــف القب ــد عبداللطي ــه/ عبدالواح علي
عليــه  املدعــى  وعــىل  نمــران  ســالم 
الحضــور إىل املحكمــة للــرد عــىل الدعوى يف 
جلســة يوم األحــد املوافــق ٢٠٢٢/9/١١م. 

ــىل  ــة أن ع ــوزع والوازعي ــة م ــن محكم تعل
ــده  ــد عب ــادر أحم ــه / عبدالق ــى علي املدع
مــوزع  محكمــة  إىل  الحضــور  ســلطان 
ــوى  ــىل الدع ــرد ع ــة لل ــة االبتدائي والوازعي
املرفوعــة مــن املدعيــة/ هنــاء محمــد 
ــد  ــخ عق ــب فس ــأن طل ــى، بش ــد يحي محم
ــه  ــى علي ــة املدع ــن عصم ــة م ــكاح املدعي ن
ــنوات،  ــرش س ــىل ع ــد ع ــدة تزي ــة مل للغيب
ــم )١8(  ــخصية رق ــة الش ــك يف القضي وذل
لســنة ١443هـــ خــال شــهر مــن تاريــخ 
ــراءات  ــري يف إج ــيتم الس ــم س ــان، مال اإلع
القضيــة بوجــه منصــوب عنــه وفقــا 

ــون. للقان

تقــدم أمــام محكمــة غــرب تعــز األخ/ عــيل محمــد عيل 
ــد  ــة محم ــه/ صفي ــة أم ــار ورث ــب انحص ــد بطل محم
احمــد عبداللــه الرشعبــي املتوفيــة ٢٠٠6/7/١5م 
ــم ١-  ــا وه ــرص وراثته ــز وانح ــريية تع ــي النس يف ح
ــروري 85  ــارع الزغ ــد ف ــيل محم ــد ع ــا / محم زوجه
ــة  ســنة وأوالده منهــا وهــم عــيل وأمــني وأنــور وجليل
ــاف  ــرم وانص ــة واك ــة ورقي ــمرية ونوري ــون وس وزب

ــواهم. ــا س ــام وال وارث له ــرى وابتس وذك
ــة  ــام املحكم ــدم ام ــه التق ــرتاض علي ــة اع ــن لدي فم

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

ــا  ــدي مدعي ــة األخ/ عــيل احمــد ناجــي الربي تقــدم إىل محكمــة مــارب االبتدائي
والصحيــح  ميــاد ١999/4/٢م  تاريــخ  الشــخصية  بطاقتــه  يف  ورد  أنــه 
١997/١٠/٢7م كذلــك حصــل خطــأ يف محــل ميــاده حيــث ذكــر مــكان امليــاد 

ــب. ــأرب – حري ــح م ــة والصحي األمان
ويطلــب اثبــات ذلــك بحكــم قضائــي، فمــن لديــه اعــرتاض التقــدم إىل املحكمــة 

خــال شــهر مــن نــرش هــذا اإلعــان.

ــان  ــه ردم ــد عبدالل ــه/ محم ــى علي ــة للمدع ــز االبتدائي ــرب تع ــة غ ــن محكم تعل
مرشــد الحضــور إىل املحكمــة للــرد عــىل الدعــوى املرفوعــة ضــده مــن املدعيــة/ 
رشوق حمــود عــيل قائــد بشــان فســخ عقــد نكاحها مــن عصمــة زوجهــا املذكور 
وذلــك يف القضيــة الشــخصية رقــم )449( لســنة ١443هـــ خال شــهر مــن تاريخ 
ــة بوجــه منصــوب وفقــا  ــم ســيتم الســري يف إجــراءات القضي نــرش اإلعــان مال

للمــادة 45 مــن قانــون املرافعــات والتنفيــذ املدنــي رقــم )4٠( لســنة ٢٠٠٢م. 

تعلــن املحكمــة التجاريــة االبتدائيــة م/ تعــز املدعــى عليهــا / محطــة تــاج امللكــة 
للميــاه الصحيــة – امللكــة حاليــا- يمثلهــا محمــد عبداللــه محمــد صالــح بــأن عليه 
الحضــور إىل مقــر املحكمــة بمحافظــة تعــز لجلســة يــوم االثنــني 6 ربيــع اآلخــر 
١444هـــ املوافــق 3١ أكتوبــر ٢٠٢٢م وذلــك للرد عىل الدعــوى رقــم )١443/٢53هـ( 
املرفوعــة ضــده مــن املدعــي/ فتحــي عبــده أحمــد شمســان موضوعهــا مديونيــة 

مالــم فــإن املحكمــة ســوف تســري يف اإلجــراءات وفقــا للقانــون.

تقــدم إىل محكمــة مــأرب االبتدائيــة / صالحــة 
عــيل حســن صالــح مدعيــة أنــه حصــل خطاء 
يف اللقــب وأنــه تــم كتابــة لقبهــا يف البطاقــة 
ــح(  ــن صال ــيل حس ــه ع ــخصية )صالح الش
واالســم الصحيــح هــو/ صالحــه عــيل حســن 
ــن  ــم. فم ــك بحك ــات ذل ــب اثب ــان. ويطل هادي
ــال  ــة خ ــدم إىل املحكم ــرتاض التق ــه اع لدي

ــان. ــذا اإلع ــرش ه ــن ن ــهر م ش

ــة  ــأرب االبتدائي ــة م ــن محكم تعل
بــأن عــىل املدعــى عليــه أحمــد 
ــور إىل  ــوب الحض ــيل حب ــد ع محم
املحكمــة للــرد عــىل الدعــوى املقدمة 
ــيل  ــش ع ــم عاي ــة / مري ــن املدعي م
ــخ  ــوى فس ــوص دع ــوب بخص حب
عقــد الــزواج بســبب الغيــاب وعــدم 

ــاق. االنف

تعلــن محكمــة مــوزع والوازعيــة بــأن املحكمــة أصــدرت الحكــم رقــم 4 لســنة 
١44٢هـــ يف القضيــة الشــخصية رقــم ١ لســنة ١44٢هـــ والــذي قــى منطوقة 
بصحــة فســخ عقــد نــكاح الحــرة عزيــزة محمــد حســن محمــد مــن عصمــة 
نــكاح زوجهــا عائــض ثابــت احمــد الحربــة، وحيــث أن املحكــوم عليــه عائــض 
ثابــت أحمــد الحربــه لــم يحــرض إىل املحكمــة الســتام نســخة مــن الحكــم منــذ 
تاريــخ صــدوره يف ١7 رجــب ١44٢هـــ املوافــق ٢٠٢١/3/١هـ فــان املحكمة تعلن 
ــم  ــن الحك ــخة م ــتام نس ــة الس ــور إىل املحكم ــور بالحض ــه املذك ــوم علي املحك

وذلــك خــال موعــد أقصــاه شــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــان.

ــع األدوات  ــن بي ــز ع ــة بتع ــة التجاري ــن املحكم تعل
ــي  ــيل البعدان ــي ع ــد ناج ــده محم ــذ ض ــة للمنف التابع
باملــزاد العلنــي واملوضحــة بمحــرض الحجــز التنفيــذي 
واملرفــق بهــذا اإلعــان وذلــك اســتيفاء ملديونيــة طالبــي 
ــذا  ــده تنفي ــارش عب ــري ن ــد الصغ ــة محم ــذ ورث التنفي
للقــرار الصــادر مــن املحكمــة بتاريــخ ٢٠٢٢/8/١5م 
فعــىل مــن يرغــب بالــرشاء والدخــول باملــزاد الحضــور 
ــل  ــع قب ــة رشوط البي ــىل قائم ــاع ع ــة لاط إىل املحكم
ــوم الخميــس  ــي تحــددت لي ميعــاد جلســة املــزاد والت
ــع  ــع دف ــخ ٢٠٢٢/9/٢٢م م ــارشة تاري ــاعة الع الس
ضمــان ١٠% مــن قيمــة افتتــاح املــزاد بمبلــغ ثاثــون 
ــمائة  ــف وخمس ــرش أل ــة ع ــني وثماني ــون ومائت ملي
 ريــال حســب تثمــني الخــرباء املكلفــني مــن املحكمــة.

تقــدم إىل قلــم التوثيــق بمحكمــة غــرب تعــز االبتدائيــة 
املحامــي/ عبدالــكايف محمــد العصيمــي يحمــل بطاقــة 
ــة  ــخ ٢٠٢١/9/١١م بالوكال ــم 5٢١ وتاري ــه برق محام
ــى الحــايل بموجــب  ــارص عــيل يحي ــة عبدالن مــن ورث
حكــم االنحصــار الوراثــه الصــادر مــن محكمــة غــرب 
تعــز برقــم 7١ بتاريــخ ٢٠٢١/8/١5م وبموجــب حكــم 
التنصيــب ألم القــارص اليــاس عبدالنصــار يحيــى 
ــخ  ــم 4٠ وتاري ــز برق ــرب تع ــة غ ــن محكم ــادر م الص
الخــاص  الفــرز  اســتخراج  بطلــب  ٢٠٢١/8/٢5م 
ــط /  ــرر بخ ــى املح ــيل يحي ــارص ع ــؤرث عبدالن بامل
املنصــوب مــؤرخ ٢٠٠5/١٢/5م،  محمــد عبداللــه 
واملعمــد بقلــم توثيــق محكمــة غــرب تعــز برقــم )٢5( 

وتاريــخ ٢٠٠5/5/١١م.
ــدم إىل  ــب التق ــذا الطل ــىل ه ــرتاض ع ــه اع ــن لدي فم
ــن  ــهر م ــال ش ــة خ ــز االبتدائي ــرب تع ــة غ محكم

ــان. ــذا اإلع ــرش ه ــخ ن تاري

ــى  ــة للمدع ــز االبتدائي ــرب تع ــة غ ــن محكم تعل
ــي  ــل الجنان ــد مقب ــده محم ــاذ عب ــه / مع علي
الدعــوى  عــىل  للــرد  املحكمــة  إىل  الحضــور 
ــد  ــمرية احم ــة/ س ــن املدعي ــده م ــة ض املرفوع
ــا  ــد نكاحه ــخ عق ــأن فس ــي بش ــد املليك حمي
ــة  ــك بالقضي ــور وذل ــا املذك ــة زوجه ــن عصم م
الشــخصية رقــم )487( لســنة ١443هـــ خــال 
شــهر مــن تاريــخ النــرش مالــم ســيتم الســري يف 
إجــراءات القضيــة بوجــه منصــوب وفقــا للمــادة 
45 مــن قانــون املرافعــات والتنفيــذ املدنــي رقــم 

4٠ لســنة ٢٠٠٢م.

تعلــن محكمــة غــرب تعــز االبتدائيــة للمدعــي 
رأس  ابــو  محمــد  ناجــي  احمــد   / عليــه 
ــىل  ــرد ع ــز لل ــرب تع ــة غ ــور إىل محكم الحض
الدعــوى املرفوعــة مــن املدعــي / نجــوى غالــب 
ــا  ــد نكاحه ــخ عق ــأن فس ــي بش ــده مله عب
ــنة  ــم 5٠7 لس ــخصية رق ــة الش ــك بالقضي وذل

١443هـ.
ــيتم  ــم س ــرش مال ــخ الن ــن تاري ــهر م ــال ش خ
ــوب  ــه منص ــة بوج ــراءات القضي ــري يف إج الس
املرافعــات  قانــون  مــن   45 للمــادة  وفقــا 

والتنفيــذ املدنــي 4٠ لســنة ٢٠٠٢م.

ــز  ــرب تع ــة غ ــام محكم ــدم أم تق
ــود  ــب حم ــفيقة غال ــت/ ش األخ
عبدالقــادر عبدالــرب عبيــد بطلــب 
انحصــار وراثــه والدهــا غالــب 
ــد املتــويف يف  حمــود عبدالقــادر عبي
ــرصت  ــذي انح ــخ ١977م وال تاري
ــود  ــب حم ــه/ زين ــه يف زوجت وراثت
العيــدروس وأوالدهــا وهــم / ١( 
ــادر  ــود عبدالق ــب حم ــن غال حس
ــب  ــام غال ــد ٢(عص ــرب عبي عبدال
عبدالــرب  عبدالقــادر  حمــود 
ــود  ــب حم ــة غال ــد 3( فاطم عبي
 )4 عبيــد  عبدالــرب  عبدالقــادر 
شــفيقة غالــب حمــود عبدالقــادر 
ــب  ــة غال ــد 5( نادي ــرب عبي عبدال
حمــود عبدالقــادر عبدالــرب عبيــد 

ــواهم. ــه س ال وارث ل
ــدم  ــه التق ــرتاض علي ــه اع ــن ل وم
ــن  ــهر م ــال ش ــة خ ــام املحكم أم

ــان. ــذا اإلع ــرش ه ن

إعــــــــالن قــضـــائــــــي

إعــــــــالن قــضـــائــــــي

إعـــــالن قــضـــائــــي

إعـــــالن قــضـــائــــي

إعـــــالن قــضـــائــــيإعـــــالن قــضـــائــــيإعـــــالن قــضـــائــــي

إعـــــالن قــضـــائــــي

إعـــــالن قــضـــائــــي

إعالن قضائيإعالن قضائي

إعـــــالن قــضـــائــــي

إعـــــالن مـــــزاد

إعـــــالن قــضـــائــــي

إعـــــالن قــضـــائــــي

إعـــــالن قــضـــائــــي

إعـــــالن قــضـــائــــي

وزير الدفاع يتفقد القوات 
البحرية والقاعدة البحرية

يف عدن

القوات  قيادة  الداعري،  محسن  الركن  الفريق  الدفاع  وزير  تفقد 

عدن.  المؤقتة  العاصمة  في  البحرية  والقاعدة  البحرية 

البحرية  القوات  وقائد  الدفاع،  وزير  مستشار  من  الوزير  واطلع 

النخعي، على  الركن بحري عبدالله سالم  الفريق  الساحلي،  والدفاع 

بها.  المنوطة  المهام  وسير  الجاهزية  ومستوى  المبذولة  الجهود 

وشدد وزير الدفاع، على اليقظة ورفع الجاهزية واالستعداد الدائم 

مواجهة  ضرورة  مؤكداً  واقتدار..  همة  بكل  الموكلة  المهام  لتنفيذ 

اإليرانية  األسلحة  فيها  بما  التهريب،  أنواع  كل  ومحاربة  التحديات 

الحوثي  مليشيا  إلى  وصولها  ومنع  قطعها  يجب  التي  والمخدرات 

واإلضرار  اليمنيين  على  تستخدمها الستمرار حربها  التي  اإلرهابية، 

الجوار.  بدول 

بمجلس  ممثلة  السياسية  القيادة  حرص  الداعري،  الفريق  وأكد 

بأدوارها  للقيام  البحرية  القوات  بناء  إعادة  على  الرئاسي،  القيادة 

الفتاً  الدولية..  المالحة  وتأمين  اليمنية  السواحل  في حماية  الوطنية 

إلى استمرار مليشيا الحوثي في تهديد أمن المالحة الدولية، بزرعها 

العالمية.  التجارة  لحركة  المهددة  البحرية  لأللغام 

الشرعية  دعم  تحالف  في  األشقاء  جهود  الدفاع،  وزير  ثّمن  كما 

بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة، في 

تأمين المالحة الدولية والدفاع عن األمن القومي المشترك.
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  تقرير / أحمد الحرازي 
دعم الجيش الوطني هو الضمــان الوحيد لتعزيز األمن 
واالســتقرار يف كافة املحافظات املحررة من قبل األطراف 

السياسية والقبيلة واملؤسسات.
ويف خضم هذه املرحلة الحرجة التي تمر بها الباد  ومحاولة 
النيل من املؤسسة العسكرية ثمة إجماع واصطفاف داخيل 
حول استكمال تحرير ما تبقى من املحافظات التي تخضع 

لسيطرة املليشيات الحوثية.
26ســبتمرب ســلطت الضوء عىل أراء عدد من القادة يف 
األحزاب السياسية والنشطاء والسياسيني ملعرفة ما تطلبه 
املرحلة الراهنة من دعم ومساندة شعبية لتعزيز االصطفاف 

الوطني ودعم مؤسسات الدولة للقيام بواجبها.
ويف ترصيح خاص لصحيفة 26سبتمرب قال األستاذ محمد 
سعيد كلشات قيادي ســيايس بأن املرحلة الراهنة تتطلب 

توحيد الجهود ملواجهة املد اإليراني.

مشريا إىل أن بعض املكونات تعمل بشكل منفرد غري مدركة 
ما تحتاجه املرحلة مــن املزيد من التاحم واالبتعاد عن أية 

مناكفات بينية.    
داعيا كافة املكونات السياســية لرتك  الترشذم والفرقة 
والعمل عىل تصحيح العاقة بمــا يعزز من توحيد الجبهة 

الداخلية ملواجهة عدو اليمنيني األول الحوثي. 
كما أكد كلشات بأن عىل األحزاب اليوم أن تقدم الصورة 
األمثل لهذا البلد إلنقاذه من حاالت الشتات وعليها أن تعيد 

تاريخ تاحمها 
مع القضايا الوطنية.

من جانبه قالت الناشطة الشبابية بصار مصبح غموض 
بأن املجلــس الرئايس يمتلــك إمكانيات للملمــة القوات 
العســكرية تحت إطار الجيش الوطني باعتباره راس هرم 
السلطة ومن أولوياته استعادة الدولة وحشد الجهود للقضاء 

عىل االنقاب الحوثي.
مؤكدة بأن عوامل الثقة بني األطراف السياســية ليست 
بالصورة املطلوبة مرجعة السبب للظروف التي تعيشها الباد 

من رصاعات أدت إىل املزيد من التفرقة. 
وحول ما تحتاجه املناطق املحررة يف املرحلة الراهنة عربت 
مصبح عن أملها  يف  تحسني مستوى الوضع األمني واملعييش 

والخدمي للشعب املكلوم والصابر عىل سواء املعيشة.
إجماع اليمنيني عىل توحيد الجهود نحو املعركة املصريية  
هو الخيار األمثل والكفيل بإسقاط العدوان الحوثي وتحرير 
كافة محافظات الباد وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفقا 

ملخرجات الحوار الوطني.
من جانبه قال الناشــط عبدالله كلشــات بأن اليمنيني 
يمتلكون فرصة إلنهاء التمرد الحوثي إذا ظلت كافة املكونات 
تعمل بما يخدم القضية التي قدم الشــعب من جنوبه إىل 
شماله تضحيات جسيمة وحرر من مساحات كبرية كانت 

تحت سيطرة املليشيات الحوثية.
معربا عن أمله بأن يكثف املجلس الرئايس من جهوده لدعم 

املعركة الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة. 
وحول حالة التشظي التي برزت موخرا قال الرتبوي  فيصل 
الحداد بأن الشــتات لن يحقق الهدف املنشود الذي يطمح 

إليه اليمنيون وانما يعزز من حلم املليشيا الحوثية يف التهام 
محافظات جديدة مستغلة الخافات الداخلية.

داعيا كافة املكونات إىل رص الصفوف وتوحيد العمل بما 
يتطلب مع املرحلة الراهنة واالبتعاد عن أية أعمال تؤثر سلبا 

عن تعزيز وجود الدولة التي ينتظرها اليمنيون.
أما اإلعامية مروى اليزيدي  تتمنى من جميع األحزاب أن 
تغلب لغة العقل والعمل يف إطار مشرتك وتنفيذ ما تم االتفاق 

عليه يف مشاورات  الرياض مؤخرا.
مشــرية إىل أن املرحلة الراهنة تتطلب مــن كل املعنيني 
تخفيف معاناة الشــعب من خال مراقبة األسعار ودعم 
اســتقرار العملة الوطنية وااللفتاف ملا يعانيه النازحون يف 

مختلف املحافظات 
 فيما دعا الناشط سعيد مغريب الحكومة إىل دعم قوات 
الجيش الوطني بالساح وانتظام املرتبات وتجهيز املزيد من 
القوات العسكرية املدربة ملواجهة العدو الحوثي كون هذه 

املرحلة عسكرية بدرجة أساسية.

«: هزيمة العدو احلوثي تكمن يف توحيد اجلهود واالبتعاد عن املناكفات البينية سياسيون وناشطون لـ »

  عدن
منذ اليوم األول عىل تويل مجلس القيادة الرئايس، 
زمــام األمور يف البــاد، وقيادته دفة الســلطة 
الرشعية، أوىل املجلس القطاع االقتصادي اهتماما 
كبرياً، واضعا إياه ِســيَّاِن، مــع كل من الجوانب 
العسكرية واألمنية، وكذا السياسية والدبلوماسية، 
ملا يشكله الجانب االقتصادي من أهمية قصوى، 
ال تقل قيمة وأهمية عن مساعيه يف إنهاء انقاب 
ميليشيات الحوثي اإلرهابية، واستعادة الرشعية 

وهيبة الدولة.

أولوية
 ويف هذا االطار أكد الدكتور رشاد العليمي رئيس 
مجلس القيادة الرئايس، يف كلمته األوىل من داخل 
العاصمة املؤقتة عدن، وذلك عقب تأدية املجلس 
الرئايس اليمني الدستورية، وأمام مجلس النواب، 
بأن امللف االقتصادي »يمثل واحدا من أهم أولويات 
مجلس القيادة الرئايس«، متعهدا بالعمل والسعي 
عىل انتظــام دفع املرتبات لــكل موظفي الدولة، 

وانتظام وتحسني مرتبات أبطال القوات املسلحة 
واألمن ومعاشات الشهداء والجرحى، وانتظام دفع 

املعاشات التقاعدية.
والعمل عىل اســتقرار أسعار العملة، وتحصيل 
كافة إيرادات الدولة، وزيادة الصادرات، وترشيد 
النفقــات، والعمل عــىل توفري البيئة املناســبة 
لاستثمار، بما يؤدي إىل خفض البطالة وتحفيز 
النمو االقتصادي والســيطرة عىل ارتفاع األسعار 
وتحسني الخدمات وإيقاف التدهور االقتصادي، 

وتحسني معيشة أبناء الشعب اليمني كافة«.
وخال كلمتــه األوىل من عــدن، وجه الرئيس 
العليمي، الحكومــة، » اإلرساع عىل وضع الربامج 
املختصة، باســتيعاب املنح، ووضع اآلليات التي 
تعزز الشفافية، وتضمن االستفادة الكاملة منها«، 
الفتا إىل أن »املجلس سيرشف بصورة مبارشة، عىل 
تفعيل األجهزة الرقابية وضمان فعالية سياسات 

مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة«.

تحركات )داخليا وخارجيا(
ترجم مجلس القيادة الرئايس، خطاب الرئيس 
رشــاد العليمي، من فوره، إىل تحركات عىل أرض 

امليدان، مــن خال عقد اللقــاءات واالجتماعات 
الرئاســية املنفردة، ومع الحكومــة، ومع قيادة 
البنك املركزي، باإلضافة إىل ممثلني عن منظمات 
دولية مختصة، فضا عن لقاء سفراء وممثلني عن 
دول عربية ودولية، التي تسهم وتصب جميعها يف 
وضع الخطط والربامج إلنقاذ االقتصاد، وبالتايل 
انعكاس ذلك بشــكل عاجل عىل املواطن بشــكل 

خاص واملحافظات املختلفة بالعموم.
ولم يكتــف مجلس القيادة الرئــايس عىل تلك 
االجتماعات واملباحثات، بل سارع بإجمايل األعضاء 
املمثلة له بإجراء جولتني إىل دول عربية مختلفة، 
كانت الجولة األوىل إىل اململكة العربية السعودية، 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
فيما جرى خال الجولــة الثانية، زيارة كل من 
الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين ومرص 
ودولة قطر، وركزت كافة تلــك الزيارات، البحث 
يف تدعيــم الجانب االقتصــادي لليمن، باإلضافة 
إىل جوانب أخرى، وقد تكللــت كافة تلك الزيارات 
بالنجــاح، كما أعلن ذلك رئيــس مجلس القيادة 
الرئايس اليمني يف بيان صحفي له، كشف من خاله 

نتائج تلك الزيارات، والوعود املختلفة التي قطعها 
األشقاء العرب عىل عاتقهم، لدعم االقتصاد اليمني.
وعقب عودة مجلس القيادة الرئايس، إىل أرض 
الوطن، لــم تفتأ، حتى اســتأنف أعماله يف عقد 
اللقاءات املختلفة، مع القطاعات املرصفية واملالية 
والهيئات الحكومية ذات العاقــة، باإلضافة إىل 
إرشاك القطاع الخاص ورجال األعمال والتجار مع 

الدولة للنهوض باالقتصاد الوطني.

انعكاسات الحرب:
وتسبب انقاب مليشــيات الحوثي اإلرهابية، 
وحربهــا التي فرضتها عىل كافــة ربوع الوطن، 
بتكلفــة باهظة الثمــن، وأدى إىل تدهور الوضع 
االقتصادي، وانهيــار املنظومة املاليــة للدولة، 
فضا عن تجاوز املايني من اليمنيني خط الفقر، 
وتجويعهم، وتهديد حياتهم والتسبب لهم بمجاعة 
جماعية، لم تشهد لها الباد، سابقة، ولم تمر عىل 
اليمن واليمنيني ظروفا مأســاوية مماثلة، خال 

التاريخ الحديث.

100 مليار دوالر
وكان وزير التخطيط والتعاون الدويل الســابق 

محمد السعدي، قد كشف يف العام 2018، يف كلمة له 
ألقاها خال أعمال االجتماع السنوي، الـ43 ملجلس 
محافظي مجموعة البنك اإلسامي للتنمية، والتي 
انعقدت حينها يف العاصمة التونسية، عن الكلفة 
املالية واألرضار والخسائر التي سيتحملها االقتصاد 
اليمني، جراء الحرب التي فرضتها املليشيا الحوثية 
املوالية واملدعومة من إيران، وتمردها العسكري، 
وانقابها عىل الســلطة الرشعية بما يقدر )100 

مليار دوالر(.

االقتصاد واستعادة الدولة  
يرى مراقبون اقتصاديــون، بأنه كما تنعكس 
الحرب سلبا عىل الوضع االقتصادي، وتتسبب يف 
تدهوره وانهياره، فبالتايل فإن تحســن القطاع 
االقتصادي ورفع مســتوى الجانب املعييش، قد 
يســهم يف تحقيق االســتقرار املعييش واألمني 
للمواطن، ومن ثم توجيه كافة الجهود إىل استعادة 
الدولة وإعادة بناء مؤسســاتها الرسمية وتقديم 
خدمة نوعيــة للمواطنني ورفــع معاناتهم التي 
فرضتها مليشيا الحوثي اإلرهابية عىل الوطن أرضا 

وإنساناً.

بعد 5 أشهر من توليه إدارة البالد..

  املجلس الرئايس.. حتركات نوعية لتحسني القطاع االقتصادي
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عجز المليشيا 
ويف هذا السياق قال العقيد عبدالباسط البحر 
لـ"26 سبتمرب": إن اســتمرار املليشيا الحوثية 
اإلرهابية يف تصعيد أعمالها القتالية العدائية اتجاه 
جبهات تعز منذ عدة أيام متواصلة، بهدف خنق 
تعز بقطع رشيانها الوحيــد الذي يربطها بعدن 
ومديرياتها الغربيــة والجنوبية وبدافع االنتقام 
من أبناء هذه املدينة الذين أذاقوا املليشيا مرارات 

الهزيمة. 

وأضاف البحر: نعلم جميعا أن مليشيا الحوثي 
اإلرهابية أضعف ما مما يضنه البعض وقيادتها 
يعلمون أنهم لن يستطيعوا تحقيق أي يشء يذكر، 
وســتكون تعز كما كانت دائما وابدا مقربتهم 
ومقربة مرشوعهم الســايل الخبيث، وهم أعجز 

عن إحراز أي تقدم ميداني. 

وبحسب البحر: فإن مليشيا الحوثي اإلرهابية 
املدعومة من إيران عــاودت خروقاتها املتكررة 
للهدنة األممية اإلنسانية املعلنة يف جبهات محور 
تعز خال األيام املاضية ونفذت محاولة تسلل يف 
جبهة ميات بالضباب غــرب املدينة تصدى لها 
ابطال الجيش الوطني ونتج عنها مرصع أربعة 
من عنارصها وجرح اثنني آخرين واجربوها عىل 

الرتاجع والفرار. 

خروقات بالجملة 
كما قامت مليشيا الحوثي اإلرهابية بالقصف 
باملدفعية الثقيلة واستهدفت محيط تبة الخزان 
واملقهاية ) قرب طريق الضبــاب ( رشيان تعز 
الجزئي الوحيد وذلك من مواقعها يف الروض وغرب 
املدينة وتم الرد من قبل ابطال الجيش الوطني يف 
محور تعز عىل مصادر النريان املعادية واسكاتها. 

وتابع البحر أيضاً اســتهدفت مليشيا الحوثي 
اإلرهابية خال األيام املاضية بالرشاشــات من 
أماكن تمركزها بالخمسني، مواقع الجيش الوطني 
بالدفاع الجوي شمال غرب تعز وتم التعامل معها 

من قبل ابطالنا املرابطني هناك. 

مشريا إىل أن مليشيا الحوثي اإلرهابية مستمرة 
يف استقدام تعزيزات بعنارص قتالية )مجندين( 
والتعزيز بآليات عســكرية، فيما تحركت دبابة 
للعدو من منطقة الربح غرب تعز إىل جوار مصنع 
السمن والصابون شــمال غرب تعز، كما نفذت 
املليشيات الحوثية اإلرهابية محاولة تسلل فاشلة 
يف الجبهة الرشقية للمدينة إال أن أبطال الجيش 

الوطني كانوا لها باملرصاد. 

فشل وعجز 
وأكد البحر أن مليشــيا الحوثــي اإلرهابية يف 
أضعف حالتها وأن محاولة تصعيداتها العدائية 
والضغط عىل جبهات تعز املختلفة هي للتغطية 
عىل حالة العجز والضعف والفشل التي تعاني منها 
بإظهار العكس لرفع معنوياتها املنهارة والحصول 
عىل مكاسب سياســية وتفاوضية عجزت عن 
الحصول عليها ميدانيا، وهي عاجزة عسكرياً أكثر 
من أي وقت مى عــن أن تحقق أي اخرتاق ولو 
ناريا وهي تعلم ذلك جيداً، لكن تظل استهدافها 
للمدنيني ومواقع الجيش الوطني بتعز دليل عىل 
نواياها العدائية املبيتة وعدم خضوعها للسام وفق 
املرجعيات وعدم التزامها بتعهداتها املعلنة تجاه 
الهدنة اإلنسانية األممية وعدم مراعاتها للحالة 

اإلنسانية للمواطنني ومصالحهم. 

هزائم وخسائر يومية
من جهته قال رئيس املركز اإلعامي ملحور تعز 
العقيد عبدالرحمن اليوسفي: التصعيد الحوثي 
يف تعز هدفه اطبــاق الحصار عىل تعز من خال 
محاولة السيطرة عىل الطريق الرئيس الرابط بني 
تعز وعدن الذي يعد رشيان الحياة الوحيد ملدينة 

تعز املحارصة. 

وأضاف اليوســفي :"تحاول املليشيا كل ليلة 
تنفيذ اعمال هجومية لتحقيق هذ الهدف ولكنها 

تفشل يف كل محاولة بل وتعود بخسائر كبرية. 

وأشار إىل أن الحديث عن أن هناك هدنة يف تعز 
هذه األيام لم يعد صادقا ألن الناس يعيشون واقع 
آخر بعيد كل البعد عن مدلول هذ املصطلح فالهدنة 
لم تعد موجودة عىل الواقع بل يف وسائل اإلعام ويف 
مخيات مبعوث األمم املتحدة والوسطاء الدوليني، 
اما الواقع امليداني يف تعز فعكس ذلك تماما واعتقد 
ان االمر ينطبق عىل كل املحافظات كون املليشيا 
الحوثية اإلرهابية ال تؤمن بالسام وال يمكن أن 

نصدق انها ذاهبة اليه بأي حال من األحوال. 

استغالل الهدنة 
واكد اليوسفي أن هناك حالة واحدة فقط يمكن 
ان تؤدي إىل السام مع املليشيا الحوثية اإلرهابية 
هي هزيمتها عسكرياً، وما عدا ذلك هراء ومضيعة 
للوقت، مؤكداً أن املليشيا تستغل الهدنة للتحشيد 
واالستعداد ملعارك قادمة ليس يف تعز فقط بل عىل 

مستوى مرسح العمليات االسرتاتيجي. 

وأضاف اليوســفي: نحن يف تعز بقدر ايماننا 

بالسام نستعد للقتال ويف اآلن ملتزمون بتوجيهات 
القيادة فيما يخص الهدنة ونتعامل مع خروقات 
املليشيا وفق قواعد االشتباك املنظمة لحالة الهدنة 
والجميع يعلم أن املليشيا اإلرهابية كثفت مؤخرا 
من اعمالها الهجومية يف تعز مستغلة حالة الهدنة 
ونفذت هجوما واسعا يف منطقة الضباب نهاية 
اغسطس املايض معتقدة انها ستباغت الجيش 
الوطني وتحقق مكســبا ميدانيا باالقرتاب من 
املنفذ الوحيد لكنها فشلت وستفشل وخرست اكثر 
من خمسني إرهابياً بني قتيل وجريح، وما يجري 
هو أن العدو يركز عىل الجبهات املحيطة باملدينة 
و ينفذ تســلات وأعماال هجومية هنا وهناك يف 
الرشق والغرب والشمال وفق خطة خداعية يريد 
من خالها تشتيت جهودنا الدفاعية ولم يدرك اننا 
نعرف كيف يفكر وما الذي يخطط له ونعرف كيف 
نتعامل مع تحركاته بالنسبة لنا تحركات العدو 
تبدو وكأنها تخبط ويف كل األحوال نحن نخطط 

ألسوأ االحتماالت. 

استغالل الهدنة 
وتستغل مليشيا الحوثي اإلرهابية الهدنة األممية 
التي تم تجديدها مطلع أغسطس الجاري، وتقوم 
بالحشــد والتجنيد والتعبئة، األمر الذي يوكد أن 
الهدنة باتت يف عداد املوتى رسيرياً، خاصة يف ظل 

التصعيد العسكري للمليشيا عىل األرض. 

وتستمر مليشيا الحوثي اإلرهابية يف استعراض 
قوتها العســكرية والتــي كان اخرها يف مدينة 
الحديدة، املشمولة يف اتفاق ستوكهولم الذي يحظر 
تنفيذ أي انشطة عسكرية فيها، كما تنص بنود 

اتفاق ستوكهولم املوقع نهاية 2018م. 

ويأتي استعراض مليشــيا الحوثي اإلرهابية 
كرسالة حملت الوعيد من قبل ما يسمى برئيس 
املجلس السيايس األعىل اإلرهابي مهدي املشاط 
الذي قال يف خطــاب له يف العرض العســكري 
بالحديدة: "إن بمقدور جماعته اســتهداف اي 
نقطة يف البحــر من اي مكان مؤكــداً جاهزية 

مليشياته لذلك. 

تحد سافر
ويف هذا الجانب أكد العقيد عبدالباسط البحر أن 
العرض العسكري الذي قامت به مليشيات الحوثي 
اإلرهابية املدعومة إيرانيا يف الحديدة مؤخرا خطري 
جدا ليس فقط لكونه انتهاكا صارخا وتحدا سافرا 
)موثق ومصور ومشاهد( التفاقية ستوكهولم التي 
عليها مراقبني دوليني، فكيف حال بقية االلتزامات 

واالتفاقيات والهــدن األممية املعلنة البعيدة عن 
كامريات التصوير واإلعام والبعيدة جدا عن أعني 

املراقبون الدوليون. 

وتســاءل البحر كيف يمكن للمبعوث األممي 
والرعاة اإلقليمــني والدوليــني التعامل معها، 
أو الوثوق بها بعد اآلن كرشيك للســام حســب 

التوصيف األممي. 

وأوضح البحر ما نريد أن نؤكــد عليه هو أن 
املليشــيا تحاول تغطية الضعــف والعجز الذي 
وصلت إليه بمثل هذه االســتعراضات الدعائية، 
فأغلب القوات املســتعرضة غري قتالية كما أن 
الساح املســتعرض عبارة عن مجسمات غري 
حقيقية، لكن رسائلها والنوايا العدائية املبيتة من 
ورائها خطرية جدا وقد تصبح مجســمات اليوم 
حقائق يف الغد، ويجب أن يأخذ كل ذلك باالعتبار، 
وعىل محمل الحذر والحيطــة واالنتباه، واإلعداد 
املكافئ، والتعامل معه بجدية ومع أي طارئ أو 
جديد، فاملرشوع هو مــرشوع إيران أوال وأخريا، 
واملســتهدف اليمن وجريانه العرب ويف املقدمة 

األشقاء يف اململكة العربية السعودية. 

صمت المجتمع الدولي 
رئيس عمليات اللواء 35 مــدرع العقيد عادل 
الحمادي تحــدث قائــاً: "إن التصعيد الحوثي 
وهجماته املتكررة عىل مواقع الجيش الوطني لم 
يعد خافيا عىل أحــد بل أصبح واضحا عىل مرأى 
ومســمع من املجتمع الدويل من اللحظات األويل 
من إعان الهدنة األويل وأصبح التصعيد عىل أشده 
وعىل مدار الساعة، حيث لم يكن قبل الهدنة مثل 
ما اصبح بعدها رغم الباغات للمبعوث األممي 
ولدول التحالف العربي بل تمادت املليشيا الحوثية 
اإلرهابية املدعومة من إيــران الرش وعباد النار 
بقصفها لحديقة اطفال صغرية داخل تعز أثناء 
وجود أحد مبعوثي األمم املتحدة، وأثناء حضور 
الوفد املفاوض للرشعية يف عمان للتفاوض عىل 
فتح طرق تعز يشن الحوثي هجوما واسعا عىل 
خط الضباب الذي يعترب الرشيان الرئييس والوحيد 
لتزويد تعز بالغذاء والدواء بعدة أنســاق قتالية 
استخدم فيه كل أنواع األسلحة وراح نتيجة هذا 
الهجوم اإلجرامي عرشة شهداء من أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية وثمانية جرحى وهذا 
يمثل تحديا واضحا لإلرادة الدولية ورسالة للشعب 
اليمني والجيش الوطني واملجلس الرئايس بيد أن 
املجتمع الدويل راض عن الحوثي وموفر له الغطاء 
الكامل لقتل الشعب اليمني وفقا ملعطيات الواقع.

وطالب الحمادي املجلس الرئايس أن يعلن عن 
تخليه عن الهدنة وإعانه اســتئناف اســتعادة 
الدولة مؤكداً أن الشــعب اليمني قدم اآلالف من 
الشهداء وأكثر من ذلك جرحى ومايني النازحني 
الذين يعيشون وباقي أفراد الشعب مرحلة مجاعة 

وترشد وقتل وامتهان. 

عزة وإباء
وأكد الحمــادي أن أبطال الجيــش الوطني 
واملقاومة الشعبية سيكونون باملرصاد لتحركات 
مليشــيا الحوثي اإلرهابية، وشــعارهم الوحيد 
"نعيش مرفوعي الرؤوس شامخني الهامات أو 

نستشهد بعزة وإباء". 

خروقات متواصلة 
القيــادي امليداني يف الجبهــة الرشقية مهيب 
الزغروري من جهته أكد إن املليشــيات الحوثية 
كثفت من التصعيدات العســكرية منذ انطاق 
الهدنة، حيث قامت بعدة خروقات بدءا بقنصها 
للمدنيني العزل من النساء واالطفال وكبار السن 
مرورا بهجماتها عىل مواقع الجيش الوطني فقد 
كانت وما زالت حتى اليوم تنتهك الهدنة وتقوم 
بأعمال إجرامية منافية للدين االسامي واالعراف 
والتقاليد وحقوق االنسان واملواثيق واملعاهدات 

الدولية. 

وأضاف الزغروري أن املليشيا الحوثية اإلرهابية 
استغلت الهدنة لصالحها يف كل الجوانب فالهدنة 
كانت مــن طرف واحد حيث التــزم بها الجيش 
الوطني واملقاومة الشــعبية بينما املليشــيات 
الحوثية اإلرهابية اســتفادت من الهدنة يف فتح 
ميناء الحديدة الذي يعترب أكرب مزود لها يف امدادها 

الحربي دون أن يستفيد املواطنون منه يشء. 

حيث تم السماح بدخول ناقات النفط والتي 
معها تشهد املناطق املحتلة من قبل هذه املليشيا 
ازمة خانقة باملشتقات النفطية ملتاجرة املليشيا 

بالنفط يف السوق السوداء. 

وأشــار الزغروري إىل أن املليشيات لها يف كل 
يوم عدة خروقــات يف كل الجبهات وخصوصاً يف 
تعز املحارصة منذ ثمان سنوات حيث استخدمت 
املليشيات الهدنة غطاء لكل تحركاتها، فمثاً يف 
املباحثات من أجل فتح الطرق عىل مدينة تعـــز 
املحارصة استغلت هذا املربر وقامت بشق طريق يف 
شمال املدينة الغربي وهي كانت تمت شقها لتعزيز 

جبهاتها وامداد مواقعها.

استنكروا خروقات المليشيا واكدوا جاهزيتهم إلفشال مخططاتها

عسكريون يف تعز.. لن هتزنا خروقات املليشيا اإلرهابية وصمت املجتمع الدويل
أبطال اجليش الوطني كبدوا املليشيا اإلرهابية خسائر كبرية وما زالت حتشد عناصرها دون توقف

حصار مدينة تعز لن يطول وستكون هذه المدينة مقبرة للمشروع الساللي

صعدت مليشيا الحوثي اإلرهابية يف اآلونة األخرية 
من حملتها العسكرية عىل محافظة تعز، لكن 
هذه املرة من الجبهة الغربية ملدينة تعز بهدف 
قطع رشيان خط الضباب املنفذ الوحيد للمدينة. 
وقد تكبدت مليشــيا الحوثي اإلرهابية خسائر 
فادحة باألرواح والعتاد إثر هجومها عىل مواقع 
ابطال الجيش الوطني يف جبل هان والصياحي.

حيــث لقي 23 عنــرصا من مليشــيا الحوثي 
اإلرهابية، مرصعهم وجــرح نحو 30 آخرين، 
كما تم تدمري مدفعية وآليات عسكرية للمليشيا 
اإلرهابية، خال تصدي أبطال الجيش الوطني 

لذلك الهجوم. 
كما شنت مليشــيا الحوثي اإلرهابية هجوما 
واســعا، عىل مواقع ابطال الجيش الوطني يف 
الكربة والذئــاب، وتباب الصغــري، واملضيض 
والراعي يف منطقة ميــات ) الضباب ( التابعة 
ملديرية جبل حبيش غرب تعز، واستمر الهجوم 

ملدة عرش ساعات. 
عسكريون تحدثوا لـ"26ســبتمرب": عن هذه 
الخروقات وهزيمة املليشيا يف أكثر من جبهه يف 

محور تعز.
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قاسم الجبري
عقب إغاقها من قبل املليشيا، عادت طوابري املركبات أمام محطات الوقود يف مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تزامن ذلك مع انتشار واسع للسوق 

السوداء
تحت مزاعم عرقلة دخول السفن إىل ميناء الحديدة  لوحت املليشيا قبل أيام بافتعال أزمة جديدة يف املحروقات بمناطق سيطرتها وسط تصاعد حدة 
االتهامات للمليشيا بمواصلة التاعب واالستحواذ عىل أطنان من الوقود الواصل تباعاً إىل ميناء الحديدة لغرض استمرار عملياتها العسكرية واملتاجرة 

بها وبيعها يف السوق السوداء لجني أرباح مضاعفة.
القيادي يف املليشيا عصام املتوكل املعني كمتحدث باسم رشكة النفط الخاضعة لها يف صنعاء، اعرتف بدخول 33 سفينة نفطية خال أشهر الهدنة 
إىل مناطق سيطرتهم، ونرشت وســائل إعام حوثية ترصيحات للمتوكل، وهو يربر تلويحه بافتعال أزمة محروقات جديدة بمزاعم عدم دخول سفن 

املشتقات إىل ميناء الحديدة.

مخطط مليشاوي
ترصيحات املتوكل اعتربها مراقبون قرارا بإشعال أزمة جديدة يف الوقود من قبل املليشيا ، مشريين إىل أنه سبق أن عمدت املليشيا أكثر من مرة ومنذ 

بدء رسيان الهدنة اإلنسانية إىل اختاق مربرات واتهامات للغري، ثم تنتهي برفعها أسعار املشتقات النفطية.
مصادر نقابية برشكة النفط يف صنعاء كانت قد كشــفت عن مخطط جديد تعتزم قيادات حوثية تنفيذه يف األيام املقبلة بالتعاون مع هوامري نفط 

موالني للمليشيا يهدف إىل زيادة معاناة اليمنيني.

حمافظ املهرة يشيد بجهود الرشطة العسكرية وحمور الغيضة يف احلفاظ عىل األمن وحماربة اإلرهاب

قائد املنطقة العسكرية الثانية يشيد بجهود قوات خفر السواحل يف تأمني الرشيط الساحيل

مدير دائرة األشغال العسكرية يرتأس اجتامعا برؤساء الشعب واإلدارات بالدائرة

أشاد محافظ املهرة محمد عيل يارس، 
بالجهود والتضحيــات التي تقدمها 
الرشطة العسكرية يف مكافحة اإلرهاب 
واملخدرات والتهريــب، وحفظ األمن 
واالســتقرار إىل جانب بقية الوحدات 

العسكرية واألمنية باملحافظة. 
جاء ذلك خال تفقده قيادة الرشطة 
العســكرية، واطاعه عىل أوضاعها 
والجاهزية القتالية واستعدادها لتنفيذ 

املهام. 
وخال الزيارة التي رافقه فيها أركان 
عمليات محــور الغيضة العميد ركن 
سالم مخبال، أكد املحافظ دعم السلطة 
املحلية للوحدات األمنية والعسكرية 
لتقوم بمهامها املوكلة إليها بكفاءة 

عالية. 
من جهته أكد قائد الرشطة العسكرية 
العميد محسن مرصع، استعداد قوات 
الرشطة العســكرية لتنفيذ واجباتها 
والتعامل مع أي طارئ يمس ســيادة 
الوطن ومكتسباته أو يقلق السكينة 
العامة للمحافظة وأمنها واستقرارها. 
كمــا زار املحافظ، قيــادة محور 
الغيضة، والتقى بقيــادات الوحدات 
األمنية والعسكرية.. مشيدا بالنجاحات 
التي تحققها هذه الوحدات وبجاهزيتها 
القتالية وتنفيذها للمهــام بكفاءة 
واقتدار رغم الظــروف الصعبة التي 

فرضتها الحرب عىل اليمن. 

 شدد قائد املنطقة العسكرية 
الثانية اللواء الركن طيار فائز 
منصور التميمي عىل رضورة 
تكثيــف الجهــود، يف تأمني 
الرشيــط الســاحيل وتأمني 
املصالــح البحريــة العامة 
املوانئ وأرصفتها،  وأحواض 
مثنًيا عىل جهود ضبط العديد 
من السفن والزوارق البحرية 

املخالفة. 
جاء ذلك خال زيارة تفقدية 
اطلع خالها عــىل جاهزية 
قوات خفر الســواحل وسري 

مهامها الوطنية. 

وأشــاد قائــد املنطقــة 
العسكرية الثانية بجهود قوات 
خفر الســواحل بحرضموت، 
ودورهــا يف تأمــني الرشيط 

الساحيل.
واستمع من قائد قوة خفر 
السواحل بحرضموت املقدم 
بحري عمر عوض الصاعي، 
وأركان القوة املقدم بدر محمد 
الحامدي، رشحاً موجزاً عن 
األعمال التي تقوم بها القوة 
يف تأمني الرشيط الســاحيل 

وتنظيم الحركة البحرية.

ثمن مدير دائرة االشغال العسكرية 
العميد الركن سليم فارع النمريي، 
الجهود التي يبذلها منتسبو الدائرة 
يف تنفيذ املهام املوكلة إليهم، والتي 
يتم تنفيذها وفق خطط مدروســة 
يتم وضعها من قياده الدائرة، مثمنا 
االهتمام الكبري الذي توليه القيادة 
السياسية والعسكرية ألبطال القوات 

املسلحة.
جاء ذلك خال ترؤســه اجتماعا 
برؤساء الشــعب واإلدارات التابعة 
للدائرة، وذلك ملناقشــة آلية تنفيذ 
تعليمات وتوجيهــات وزير الدفاع 
الخاصة بإعداد مصفوفة احتياجات 

ومتطلبات الدائرة وفروعها وتوحيد 
العمــل يف كافــة عمــوم املناطق 

العسكرية. 
وخــال االجتماع ألقــى العميد 
النمــريي كلمه نقل فيهــا تحيات 
القيادة العســكرية، لكل منتسبي 
الدائرة، ولفت العميــد إىل أن دائرة 
األشغال العسكرية تحمل عىل عاتقها 
مهاما كبرية لتنفيذ كافة األعمال التي 
تحتاجها الجبهات القتالية أو أي بنية 
تحتية لهيئات ودوائر وزارة الدفاع، 
مشددا عىل رضورة تكاتف الجهود 
حتى يتم القضاء عىل مليشيا الحوثي 

االرهابية.

قال عدد من القادة العسكريني وناشطني حقوقيني 
إن املليشــيا الحوثية اإلرهابيــة ال يمكنها االلتزام 
باملعاهدات واالتفاقيات والهدن املربمة معها ألنها ال 
تمتلك قرارها أوالً وثانيا هي مجردة من القيم اإلنسانية 
التي تحرتم اإلنســان وتقدر عذاباته، وثالثاً ال يهمها 
املواطن اليمني واستقراره كونها مليشيا إرهابية تعيش 
االغرتاب املكاني والزماني مرتمية يف حضن املرشوع 

الفاريس الطائفي وما يهدف إليه يف املنطقة.
وأشار املتحدثون لـ"26 سبتمرب": إىل أن خروقات 
املليشيا الحوثية اإلرهابية لم تلتزم يوما واحداً يف الهدنة 
األممية بل بالعكس صعدت من وترية هجماتها والتي 
تبوء بفضل صمود ويقظه أبطال الجيش الوطني إىل 

الفشل. 

استغالل وخروقات
يف البداية قال العقيد محمــد طاهر جعوال أركان 
حرب اللواء 30 مدرع بجبهة الفاخر لـ"٢6سبتمرب": 
إن الخروقات املستمرة التي تقوم بها املليشيات الحوثية 
اإلرهابية املدعومة من إيران يف جبهات الضالع خاصة 
و مختلف جبهات القتال بشــكل عام، خري دليل عىل 
النهج املليشــاوي الرببري ألتباع إيران، وأن الهدنة 
بالنســبة ملليشــيا الحوثي هي مجرد هدنة شكليه 
تستغلها املليشيا إعامياً إلثبات التزاماتهم بما توصله 
إليه الوساطات من دول الجوار واملبعوث األممي،،مؤكدا 
أن الهدنة استغلتها مليشيا الحوثي اإلرهابية لتحقيق 
مكاسب سياسية منذ إعان الهدنة الخروقات مستمرة 

ولن يمر يوم واحد دون أي خروقات
ونوه العقيد جعوال: بالحقيقــة إن اي هدنة بني 
طرفني متحاربني لن تتحقــق بدون مراقبني دوليني 

محايدين يرصدون انتهاكات كل األطراف تحت إرشاف 
مندوبني تابعني للمبعوث األممي.

موضحا أن املليشــيا اإلرهابية املدعومة من إيران 
مستمرة يف خروقاتها للهدنة األممية، ال تحرتم املواثيق 
و القوانني الدولية، وال تؤمن حتى أبجديات الحروب 
بل استغلت الهدنة األممية التي مى عليها أكثر من 
أربعة أشــهر يف ترتيب صفوفها وتحشيد مقاتليها 
وتنظيم صفوفها من جديد، واالستعداد ملعركة قادمة 
ستكون الحاسمة بحسب الدالئل والتحركات األخرية 
والعروضات الذي تقوم بها مليشيا الحوثي اإلرهابية 
التي تقوم إلثبات الخروقات يف الجبهه ألنها تعلم بأن 
قوات الجيش الوطني واملقاومة الشــعبية، مقيدين 
بالهدنة وملتزمني برشوط الهدنة رغم املعلومات التي 

نحصل عليها.
واستغرب اركان اللواء 30 مدرع من املوقف الدويل 
تجاه املليشــيات الحوثية اإلرهابية، رغم أن املجتمع 
الدويل واملبعوث األممي يعلم جيًدا بأن املليشيات لم ولن 
تلتزم بالهدنة، وتقوم بارتكاب مئات الخروقات يوميًا يف 
مختلف الجبهات منذ بداية إعان الهدنة بإرشاف األمم.

تحد واضح 
من جانبه قال النقيب فضل الجــال، نائب ركن 
التوجيه املعنوي يف اللواء 83 مدفعية بجبهة مريس، 
إن مليشيا الحوثي االنقابية تتعمد افتعال الخروقات 
بشكل يومي، بصورة تتحدى فيها كل القرارات األممية 
والدولية، لم تنفذ أي من القرارات ذات الصلة بالهدنة 
اإلنســانية أو تلك املتعلقة بفتح الطرقات منذ بداية 

االنقاب وحتى يومنا هذا.
وأضاف النقيب الجال أن رسيان الهدنة األممية يف 

جبهات محافظة الضالع ملتزم بها الجيش واملقاومة 
، فيما تواصل مليشيات الحوثي اإلرهابية املدعومة من 
إيران اخرتاق الهدنة بشكل يومي من خال القصف عىل 
مواقع الجيش واملقاومة ، بالساح الثقيل كالقصف 
املدفعي واستخدام الساح املتوسط ، وكذلك الطريان 

املسرّي .
وأكد الجال أن الوسيلة األنجع، للحد من عنجهية 
مليشيا الحوثي اإلرهابية التي تتمثل يف إطاق عملية 
عسكرية واسعة وشاملة تشمل جميع الجبهات بهدف 
تحقيق الحسم العسكري واستعادة الدولة ومؤسساتها 
املختطفة ، مشرياً إىل أن غري هذا يعد مضيعة للوقت ، 
ويصب يف مصلحة املليشيا الحوثية التي أثبتت الشواهد 

أن تستغل الهدن لتقوم بالتحشيد والتجنيد والتدريب، 
وعمل استعراضات عسكرية يف صورة واضحة تؤكد 
أن هذه املليشيا ال تعرف السام ، وليس يف قاموسها 
ســوى لغة القوة والعنف، وهذا يتوجب علينا أن ال 
نضيع الوقت يف ســبيل اســتجداء السام من هكذا 
مليشيا إرهابية سالية ، وأنه ال سبيل الستعادة الهوية 
الوطنية والدولة املختطفة إال من خال تفعيل العمل 
العسكري يف مختلف جبهات القتال ألن هذا هو السبيل 
األمثل واألنسب للتخلص من هذه الجماعة الظامية 

الكهنوتية.
وتحدث الراصد املحامي والناشط الحقوقي محمد 
صالح املرييس، عن رصد 962 خرقاً للمليشيات الحوثية 

منذ إعان الهدنة األممية املعلن عنها يف مطلع أبريل من 
العام الجاري .

وقال املرييس يف ترصيح له : إن مليشيات الحوثي 
االنقابية لم تلتزم بالهدنة األممية ، وعملت عىل خرقها 

منذ الوهلة األوىل لرسيانها . 
وأضاف: لقد عمدت املليشيا االنقابية عىل خرقها 
منذ الساعة األوىل لبدئها، وصعدت عملياتها الحربية 
يوماً بعد آخر كالعادة دونما أدني اعتبار ملضمون هذه 
الهدنة يف ترصف يعكس تنكرها ألي دعوات او مبادرات 

ترمي للسام والدواع اإلنسانية.
وأكد أنه تم رصد 962 خرقاً حوثياً يف شمال الضالع، 
منذ بداية الهدنة، توزعت هذه الخروقات بني عمليات 
هجومية راجلة وأخرى نارية ومحاوالت تسلل وعمليات 
قنص وعمليات قصف بالســاح املدفعي واألسلحة 
املتوســطة إىل جانب قيامها بشــن عمليات قصف 
بمقذوفات الطريان املسري بشكل مكثف شبه يومي 
طوال ايام الهدنة، باإلضافة إىل االنتهاكات اإلنسانية 
بحق املدنيني املتمثلة يف استهداف املنازل والطرقات 
واملزارع تسببت بعضها يف سقوط ضحايا يف صفوف 

املدنيني األبرياء .
وأشــار إىل أن هذه الخروقات من قبل املليشــيا 
االنقابية نتج عنها عىل الجانب العسكري ، استشهاد 
4 من أبطال القــوات املشــرتكة واصابة نحو 20 
اخرين بجروح متفاوتة خال ايام الهدنة ، كما نتج 
عنها فيما يتلعق بالجانب املدني مقتل 3 مواطنني 
وإصابة 5 آخريــن ، ال يزالون يتلقون العاج يف عدد 
من املستشفيات البعض اصابتهم خطرية ، مشرياً إىل 
أن هذه النتائج تؤكد بشكل واضح عدم تقيد املليشيا 

الحوثية بالتعهدات األممية.

ترأس قائد املنطقة العســكرية األوىل، قائد 
اللواء 37 مدرع، اللــواء الركن، صالح محمد 
طيمس امس األربعاء، اجتماعاً بمدينة سيئون، 
ضم عدداً من القــادة والضباط من وحدات 
املنطقة، ملناقشة مســتجدات األوضاع وما 
تم تنفيذه من املرحلة الثانية من خطة العام 

التدريبي، واملهام املوكلة. 
ويف االجتمــاع الذي حــرضه أركان حرب 
املنطقة العســكرية األوىل، قائــد اللواء 135 
مشاه العميد الركن، يحيى أبو عوجاء، ورئيس 
عمليات املنطقة، العميد الركن، محمد ناجي 
املهشــمي، واركان اللواء 101 رشطة جوية، 
العميد الركن صادق بالخم، ترحم املجتمعون 
عىل شهداء العمل اإلرهابي واإلجرامي الجبان، 
الذي استهدف أبناء القوات املسلحة واألمن يف 

محافظة ابني. 
 ونقل قائد املنطقة إىل القادة تحايا القيادة 
السياســية، ممثلة بفخامة رئيس مجلس 
القيادة الرئايس الدكتور، رشاد العليمي، معربا 
عن شكره لكافة وحدات املنطقة العسكرية 
األوىل عىل مستوى االنضباط العايل والتواجد 
البرشي يف الوحدات، تجســيداً لخطة املرحلة 
الثانية من العام التدريبي والعملياتي 2022م.. 
ومباركاً للفريق الركن محسن الداعري، ثقة 
القيادة السياســية وتعيينه وزيراً للدفاع، يف 
أصعب مرحلة تمر بها القوات املسلحة، متمنياً 
له التوفيق، يف كل مهامه، ومؤكداً تنفيذ قيادة 
املنطقة ألي توجيهات صــادرة من القيادة 
العليا يف سبيل حفظ األمن واالستقرار بوادي 
حرضموت والوطن عامة بالتنسيق مع مختلف 

األجهزة األمنية. 
وشــدد اللواء طيمس للقادة عىل رضورة 
متابعة الجاهزيــة القتاليــة، ورفع درجة 
اليقظة األمنية والعسكرية، ورضورة االلتزام 
واالنضباط وعدم االنجرار وراء أي استفزازات.. 
مؤكداً اإلعداد املســتمر ملجابهة أي تحركات 
ملليشيا الحوثي اإلرهابية، ومكافحة اإلرهاب 

والتهريب. 
كما أكد رضورة التعامل الراقي مع املواطنني، 
يف كل املواقع والنقاط العسكرية، ومشدداً عىل 
بذل املزيد من الجهود يف سبيل إنجاح الخطط 
العســكرية ومكافحة اإلرهاب وكل أشكال 
التهريب والحفاظ عىل حالة االستقرار التي 
تشهدها مديريات وادي وصحراء حرضموت. 
إىل ذلك قّدم قائد املنطقة شكره لتحالف دعم 
الرشعية، ممثاً باألشقاء يف اململكة العربية 
الســعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة، 
الذين قدمــوا تضحيات إىل جانــب إخوانهم 
اليمنيني، حيث اختلط الدم العربي، يف معركة 
حماية العروبة ومجابهة قوى الرش االنقابية، 
التي استكثرت عىل اليمنيني العيش بكرامة، 
وسخرت كل إمكاناتها لشن حربها عىل مختلف 

املحافظات ودول الجوار. 
وكان االجتماع قد تطّرق إىل العاقة الوثيقة، 
مع الســلطة املحلية باملحافظة، والتنسيق 
املستمر مع األجهزة األمنية يف الوادي والصحراء، 
وقيادة املنطقة العسكرية الثانية، وإىل العاقة 
الوطيدة مع كافة املكونات القبلية واملجتمعية، 
مع إياء خصوصية وادي حرضموت الحتضانه 

كل اليمنيني يف هذه املرحلة الصعبة. 

قائد املنطقة العسكرية األوىل يرتأس اجتامعاً  
بعدد من قادة وضباط املنطقة

:» قادة عسكريون وحقوقيون لـ» 

بالفشل تنهي  املليشيا  وخروقات  باهلدنة  ملتزم  الوطني  اجليش 
نستغرب صمت األمم املتحدة ومبعوثها من خروقات املليشيا
المليشيا تستغل الهدنــة للتحشيد وترتيب صفوفـها
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رشعت مليشــيا الحوثي اإلرهابية يف استهداف 
القضاء والقضاة وممارسة كل االنتهاكات والجرائم  
منذ انقابهــا عىل الدولة متصــدراً لذلك القيادي 

املليشاوي املدعو محمد عيل الحوثي. 
إال أن الحملة املنظمة واملمنهجة يف االستهداف 
بدأت أواخر عام 2020، عندما أعلن الحوثيون ما 
أسموها "باللجنة العليا للمنظمة العدلية، بقيادة 
عضو املجلس الســيايس ورئيس ما كان يسمى 
باللجنة الثورية العليا "محمد عيل الحوثي".وكان 
الهدف من انشاء تلك اللجنة السيطرة عىل املحاكم 
والقضاة وأمناء الرس وموثِّقي عقود البيع والرشاء، 
لتوسيع النفوذ عىل قطاع العقارات الذي يدر عائدات 
سنوية ضخمة، وإحال العنارص الحوثية اإلرهابية 

بدالً عن القضاة الرشعيني.
ودشنت تلك الجنة املبهمة املهام، حملة ظاهرها 
ضبط األمناء غري الرشعيــني، ومزوري املحررات 
والعقود الخاصة، قبل أن تتوســع إىل اختطافات 
جماعية يف كل املحافظات، وإحال أمناء رشعيني 
جدد موالني للحوثيني، وحرص تحرير العقود بهم، يف 
خطوة عدها مراقبون جزءاً من عملية واسعة لنهب 
وتملك األرايض والعقارات، سواء كانت ملكاً للدولة 

أو املناوئني للمليشيا، واملواطنني عموماً.
ويف األشهر األخرية، منعت "املنظومة العدلية" القضاة 
من تحرير أي عقود بيع ورشاء، والزمتهم باالستعانة 

باألمناء املعتمدين من وزرة العدل التابعة لها. 

حمالت ايقاف ومحاكمة القضاة
وبعد أن استهدفت ما تسمى املنظومة العدلية 
الحوثيــة األمناء الرشعيني، انتقلــت خال العام 
الجاري لتدشــن حملة أوســع ضد ما أسمتهم 
"القضاة الفاســدين"، فطالت حمات التحريض 
واإلعام العديد من العاملني بالســلك القضائي، 
ووصلت لحد اتهام بعضهــم بالخيانة أو "العمل 
للعدوان"، بهدف التخلص منهم واستبدال اخرين 

من السالة ليحلوا مكانهم. 
فبدأ القيادي محمد عــيل الحوثي تلك الحملة 
املمنهجة بإصدار قرار بإيقاف 70 قاضياً وعضو 
نيابة عن العمل تمهيداً ملحاكمتهم، بناء عىل تقارير 
لجان املراقبة والتفتيش التي شــكلها يف يونيو 

املايض.
تلــك الحملة الحوثية املمنهجة توســعت أكثر 
فسعت امليليشيا إلحال أكثر من 1200 من أنصارها 
واملنتمني إليها يف مواقع قضائية متعددة املستويات 
واملهام داخل املحاكم والنيابات والهيئات القضائية، 
أغلبهم من صغار السن وعديمي التأهيل والخربة.  

حسب ما نقل مصدر قضائي. 
وأكد "أن كافة اإلجراءات املتبعة مؤخراً تهدف إىل 
إزاحة القضاة وأعضاء النيابات الرشعيني إلحال 

أتباع املليشيا يف مواقعهم".

اختطاف وقتل:
بعد تشكيل املليشــيا الحوثية محاكم تفتيش 
للعاملني يف سلك القضاء، وإحالة عرشات منهم إىل 
التحقيق،  انتقلت حملة املليشيا اىل ممارسة جرائم 
وانتهاكات بحق القضاة بدأت باالختطاف واالعتقال 

لتصل للقتل. 

بدأت تلك االنتهاكات مطلع اغسطس املايض حيث 
اقدمت املليشيا عىل اختطاف القايض خالد أحمد 
سعد حنتوس، رئيس قلم توثيق يف إحدى محاكم 
محافظة ريمة، وأودعته يف سجونها بتوجيهات من 
القيادي الحوثي منصور الحكمي، املعني من املليشيا 

مديراً ملديرية السلفية.
ويف محافظة إب، اعتدت امليليشــيا عىل رئيس 
محكمة الُحشــا االبتدائية القايض شمس الدين 
محمد ناجي املليكي، يف مدينة القاعدة بمديرية ذي 
السفال بمحافظة اب، وزجت به سجن إدارة أمن 
املديرية، بعد نهب ما بحوزته، وتعمد إهانته عىل 

خلفية شكوى تقدم بها أحد خصومه.
ويف العاصمة صنعــاء وخال نفس الشــهر 
اغسطس استدعت إحدى النيابات القيادي الحوثي 
عبد الله الُنصاري املقرب من محمد عيل الحوثي ابن 
عم زعيم امليليشيا، للتحقيق معه بعد اعتدائه عىل 
حرمة منزل أحد املواطنني وترويع النساء واألطفال، 
يف غياب رب املنزل وأبنائه الذكور؛ فأقدم النصاري 
عىل اقتحام منزل عضو النيابة الذي كتب االستدعاء 

رفقة مسلحيه، وهدده بالقتل.
لتصل تلك االنتهاكات الحوثية بحق القضاة حد 
القتل، وهي الجريمة املشــهودة اختطاف عضو 
املحكمة العليا القايض محمد حمران من امام منزله 
بالعاصمة صنعاء من قبل عصابة حوثية مسلحة 
ومن ثم االعتداء عليه قبل ان تقوم بتصفيته بإطاق 

18 رصاصة عىل رأسه. كما ذكر مصدر مطلع. 

تحريض اعالمي ممنهج:
 الحملة الحوثية املنظمة ضــد القضاة رافقها 
حمات إعامية تشهري ممنهجة ومستمرة قادها 

الناشط الحوثي محمد العماد عىل قناته الهوية.
ويف الحمات املتواصلة، دشنت القناة يف برنامجها 
"التاسعة والنصف"، حملة بعنوان "مفرتق طرق 
بني الهوية واملسؤولني عىل العدالة"، استضاف فيها 

مواطنني قالوا: إنهم ضحايا لحمران.

إضراب القضاة
الناطق باسم اتحاد قضاة اليمن بمأرب - القايض 
عادل الحمزي قال:" ان الحملة الحوثية املمنهجة 
ضد القضاء والقضاة ليســت وليدة اللحظة، فقد 
بدأت منذ اللحظة األوىل يف االنقاب عىل الســلطة، 
وكان محمد عيل الحوثي هو بمثابة املرشف الذي 

ُعنّي كمرشف عىل السلطة القضائية" 
وأردف يف حديثه ل26 سبتمرب:" ومنذ ذلك اليوم 
واملليشــيا الحوثية تمارس شتى أنواع االنتهاكات 
ضد القضاء والقضاة إبداء من التعيينات املستمرة 
للعنارص التي تنفذ األجندة الحوثية، حيث قامت 
بتغيري النائب العام ملا يقارب الخمس املرات، ورئيس 
هيئة التفتيش القضائي، وكذلك امني عام مجلس 
القضاء ووزير العدل". مضيفــاً" وما بني الفينة 
واألخرى تمارس انتهاكاتها تجاه الدستور والقوانني 
النافذة وخاصًة قانون  الســلطة القضائية رقم1 
لسنة 91، وبهذه االنتهاكات تقي عىل ما تبقى 

من هيبة للسلطة القضائية".
وأشار القايض الحمزي" اىل أن االنتهاكات التي 
تمارسها املليشيا ال تقترص عىل شخوص القضاة 
فقط بل هناك من االنتهاكات ما نالت من السلطة 
القضائية ككل، وهنــاك انتهاكات بحق اعضاء يف 

السلطة القضائية".
وعدد بعضا من تلك االنتهاكات والجرائم وعىل 
رأسها الجريمة التي طالت القايض محمد حمران، 

ابتداء باختطافه ثم القيــام بقتله، ويف ذات اليوم 
قامت املليشيا بسجن القايض رئيس محكمة الُحشا 
ومصادرة جواله، كذلك حادثة قتل القايض العنيس 
قبل سنوات، إضافًة اىل قيام املليشيا بتهديد القايض 
عبدالله الجابري، ومحاولة نهب سيارته"، مؤكداً"  
أنه ال يكاد يخلو يوم من انتهاكات املليشيا املستمرة 

بحق القضاء والقضاة".
ولفت القــايض عادل الحمــزة ان تلك الحملة 
املمنهجة بدأها القيادي باملليشيا محمد عيل الحوثي 
رئيس ما يسمى باللجنة العدلية، الذي حاول ابراز 
نفسه بالظهور عىل وسائل اإلعام، ونال من هيبة 
السلطة القضائية، وكأنه يعطي ضوءاً اخرض ملن 
يريد أن ينال من القضاء او ييسء إليه، حتى أصبح 

القايض ال قيمة له".
وأضاف:" وعندما فشلوا يف تركيع القضاء لجأوا 
إىل محمد عيل العماد رئيس شبكة الهوية، الذي يعمل 
لياً ونهاراً يف جلد السلطة القضائية، ومازال تحريضه 
مســتمر حتى هذه اللحظة، وأصبح يقول بالحرف 
الواحد إذا لم يخضع القضاة للجنة العدلية وينصاعوا 
ألوامرها فسيكون مصريهم مصري القايض حمران".
 واعترب الناطق باســم اتحاد قضاة اليمن" أن 
الوقفة الجماعية الجادة يف وجه هذه املليشيا املنقلبة 
سيخضعون يف األخري"، مشريا اىل ارضاب القضاة 
يف املحاكــم والنيابات، والذي نجح بشــكل كبري، 
وعجزت السلطة االنقابية عن الرتغيب والرتهيب 
الذي مارسته ضد القضاة، لعلها تخضع البعض أو 
تثنيهم عن قرار اإلرضاب، لكن القضاة املرضبني 

استمروا ونجحوا بذلك".
 وأكد " ولن يقف هــذا اإلرضاب عند القصاص 
من قتلة القايض حمران، بل سيستمر حتى تلبى 
كامل متطلبات القضاة، ابتداء من رصف املرتبات 
وكذلك عــزل هذا املجلس الذي أصبــح جزءاً من 
السلطة التنفيذية، وأصبح ال يمثل القضاء والقضاة، 
والحماية الكافية للقضاء والقضاة ومعاقبة كل من 

يحاول النيل من هيبة القضاء واستقاله".

نادي القضاة
وأمام كل املمارسات بحق القضاء واخرها مقتل 
القايض حمــران أعلن نادي القضــاة يف صنعاء، 
التعليق املؤقت للعمل يف كافة النيابات واملحاكم يف 
مناطق سيطرة الحوثيني، حتى تنفيذ القصاص من 

قتله عضو املحكمة العليا محمد حمران.
وقال النادي يف بيان صحايف إن اإلرضاب يستثني 
النيابة واملحكمة الجزائية املتخصصة بأمانة العاصمة 
وشعبتها االســتئنافية، املكلفة بأجراء التحقيقات 

بعملية اختطاف وقتل عضو املحكمة العليا.
وأضاف أنه يطالب النائب العام برسعة تحريك 
ورفـــع الدعوى الجزائية ضد الجنــاة الفاعلني، 
واملحرضني وعىل رأسهم رئيس شبكة الهوية محمد 
العمـاد، محما مجلس القضاء املسؤولية الكاملة 
ملا وصل إليه وضـع القضاء والقضاة ومطالبتهم 

بتقديم استقالتهم.
ودعا النادي ســلطات الحوثيــني إلصدار قرار 
إداري عاجل بإغاق قناة الهوية ملخالفتها قوانني 
الصحافة واملطبوعات، بما يف ذلك دورها التحريي 

ضد القضاة.

اللجنة العليا 
لعدلية الحوثيين.. 

مقصلة تعبث بحياة 
اليمنيين

أكدت افالسها اإلخالقي والقيمي

مليشيا احلـوثي االرهابية تغتصـب القضـاء - القـضـاة

قاسم الجبري
عقب إغاقها من قبل املليشــيا، عادت طوابري 
املركبات أمام محطات الوقود يف مناطق ســيطرة 
مليشيا الحوثي تزامن ذلك مع انتشار واسع للسوق 

السوداء
تحت مزاعــم عرقلة دخول الســفن إىل ميناء 
الحديدة  لوحت املليشيا قبل أيام بافتعال أزمة جديدة 
يف املحروقات بمناطق سيطرتها وسط تصاعد حدة 
االتهامات للمليشيا بمواصلة التاعب واالستحواذ 
عىل أطنان من الوقود الواصل تباعاً إىل ميناء الحديدة 
لغرض استمرار عملياتها العسكرية واملتاجرة بها 

وبيعها يف السوق السوداء لجني أرباح مضاعفة.
القيادي يف املليشيا عصام املتوكل املعني كمتحدث 
باسم رشكة النفط الخاضعة لها يف صنعاء، اعرتف 
بدخول 33 ســفينة نفطية خال أشهر الهدنة إىل 
مناطق ســيطرتهم، ونرشت وسائل إعام حوثية 
ترصيحات للمتوكل، وهو يربر تلويحه بافتعال أزمة 
محروقات جديدة بمزاعم عدم دخول سفن املشتقات 

إىل ميناء الحديدة.

مخطط مليشاوي
ترصيحات املتوكل اعتربها مراقبون قرارا بإشعال 
أزمة جديدة يف الوقود من قبل املليشيا ، مشريين إىل 
أنه سبق أن عمدت املليشيا أكثر من مرة ومنذ بدء 
رسيان الهدنة اإلنسانية إىل اختاق مربرات واتهامات 

للغري، ثم تنتهي برفعها أسعار املشتقات النفطية.
مصادر نقابية برشكــة النفط يف صنعاء كانت 
قد كشفت عن مخطط جديد تعتزم قيادات حوثية 
تنفيذه يف األيــام املقبلة بالتعاون مع هوامري نفط 

موالني للمليشيا يهدف إىل زيادة معاناة اليمنيني.
وتوقعت املصــادر أن يبدأ املخطــط أوالً بافتعال 
االنقابيني أزمة وقود يف صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم 
قد تســتمر لفرتة محدودة، ثم ينتهي برفع أسعارها، 

مشريًة إىل مواصلة املليشيا عقد سلسلة من االجتماعات 
يف العاصمة املختطفة متعلقة بذات املوضوع.

وأكدت املصادر أن املليشيا ولغرض تمرير املخطط 
أوعزت إىل خطباء املساجد املوالني لها يف صنعاء وبقية 
مناطق سيطرتها بتوجيه دعوات للمواطنني بتنظيم 
وقفات احتجاجية للمطالبة برفع ما سّمته »الحصار 
واحتجاز الوقود« عىل حد زعمها، وقالت: إن املليشيا 
أجربت مصلني يف عدد من مساجد العاصمة وريفها 
ومدن إب وذمار والحديدة واملحويت وعمران وحجة 
وريمة وغريها عىل إقامة سلسلة وقفات احتجاجية 
عقب صاة الجمعة املاضية إلفساح الطريق أمامها 

الستكمال تنفيذ ذلك املخطط.
ترتيبات املليشــيا لفرض جرعة سعرية جديدة 
جاءت متزامنة مع اتهامات وّجهها مؤخراً أحدث 
تقرير اقتصادي بمواصلة استغال املواطنني يف مدن 
سيطرتها بأسعار الوقود املرتفعة، ثم إلقاء الائمة 

عىل التحالف الداعم للرشعية.

منع بيع الديزل
يف ترجمة فعلية ملخططها وجهت املليشيا جميع 
محطات الوقود يف مناطق سيطرتها بالتوقف عن 
بيع مادة "الديزل" رغم توفر كميات كبرية يف مخازن 

تلك املحطات.
ونقل موقع "املصدر أوناين" عن تجار أن ســلطة 
املليشيا أجربت ماك املحطات عىل التوقف عن بيع مادة 
الديزل للمواطنني وأصحاب املركبات يف جميع مناطق 

سيطرتها رغم توفر كميات هائلة يف محطاتهم.
وأشاروا إىل أن املليشيا أرسلت مناديبها كالعادة 
إىل محطات الوقود لإلرشاف عىل منع بيع "الديزل" 
ليعود انتشار األسواق الســوداء يف جميع مناطق 
سيطرة الحوثيني، وبيع سعر الصفيحة "الديزل" 
سعة )20 لرتا(، بـ"18500"، بدالً من "13000"، 
وهي آخر تســعرية اقرتها سلطة مليشيا الحوثي 

خال األسابيع الفائتة.

طوابير المركبات
يوم الســبت املايض عاودت طوابــري املركبات 
وقوفها أمام محطات الوقود بعد ساعات من إغاق 
مليشيا الحوثي اإلرهابية جميع املحطات يف املناطق 
الخاضعة لســيطرتها عىل الرغم من توفر كميات 
كبرية يف مخازن املحطات واستمرار تدفق الوقود إىل 
تلك املناطق وإباغ املواطنني بوجود أزمة مشتقات 

برسائل عرب رشكة يمن موبايل.
يؤكد مواطنون توفر املحروقات بجميع أنواعها يف 
جميع املحطات، وتدفق العديد من املقطورات القادمة 
من املحافظات املحررة عرب املنافذ الربية إىل املحافظات 

الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي اإلرهابية.
وأشاروا إىل انتشار األســواق السوداء يف جميع 
املناطق الخاضعة لسيطرة املليشيا، وذلك بالتزامن 
مع الخطوة الحوثية يف اغاق املحطات وهي الخطوة 

التي قوبلت باستياء شعبي واسع.
وحسب ســائقي مركبات ، يبيع تجار األسواق 
السوداء يف مناطق سيطرة الحوثيني سعر الصفيحة 
الديزل )سعة 20 لرتا(، بـ"19000" ريال بعد أن كان 
بـ"13000" خال األيام املاضية يف آخر تســعرية 
حوثية يف حني وصل سعر الصفيحة البنزين )سعة 
20 لرتا( صباح األحد املايض إىل "17000"، بعد أن 

كان "12000" يف اليوم السابق.

نفي حكومي
الحكومة اليمنية من جهتها نفت املزاعم الحوثية 
وقالت: إنه ال يوجد أي قيود خاصة قديمة أو جديدة 
مفروضة عىل املشتقات النفطية إىل موانئ الحديدة 

الخاضعة لسيطرة املليشيا.
 وأكدت الحكومة يف بيان لهــا صادر عن وزارة 
الخارجية أنه ال يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، 
قديمة أو جديدة، مفروضة من قبلها عىل املشتقات 
النفطية إىل موانئ الحديدة، وأن اإلجراءات هي ذاتها 

التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة املعلنة يف 2 
أبريل 2022، وهي نفس اإلجراءات تماماً التي تطبق 

يف بقية موانئ الجمهورية. 

إجبار على مخالفة القوانين
وأفاد البيان أن املليشــيا الحوثية تجرب منذ ١٠ 
أغسطس املايض الرشكات وتجار املشتقات النفطية 
عىل مخالفة القوانني النافــذة واآللية املعمول بها 
السترياد املشتقات النفطية عرب موانئ الحديدة منذ 
إعان الهدنــة يف 2 أبريل 2022، ما يؤدي إىل عرقلة 
دخول سفن املشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا 
لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة يف الوقود. 
وأضاف البيان أن الحكومة أبلغت املبعوث األممي 
والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة 
املليشيا تجاوز اآللية املعمول بها، والتي تهدف من 
ورائها لتسهيل استرياد النفط املهرب وإدخال املواد 
املحظورة وتمكني الرشكات الخاصة التابعة للقيادات 
الحوثية من استرياد الوقود بشكل مبارش، باإلضافة 
إىل إعادة تشغيل السوق الســوداء التي يجني من 

ورائها الحوثيون أمواال طائلة. 
وأكد البيان للمجتمع الدويل ولجميع مواطنيها 
يف كل الباد، وخاصة يف املناطق التي تخضع بالقوة 
للمليشيا الحوثية، أن املليشيا الحوثية تسعى لخلق 
أزمة مشــتقات نفطية غري حقيقية بهدف ضخ 
الكميات املخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية 
الهدنه ككميات تجارية إىل السوق السوداء ملضاعفة 
أرباح املليشا منها.. الفتاً إىل أنه تم تفريع عدد 35 
سفينة يف ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي 
تقدمت بطلباتها خال الفرتة وتحمل كمية مشتقات 

تقدر بـ 963،492 طنا. 
وأشــار البيان إىل أنه عىل الرغم من أن املليشيا 
تحصل عىل كافة إيــرادات الحديدة من الرضائب 
والجمــارك وغريها من اإليــرادات، إال أنها تفتعل 
هذه األزمة من أجل حرمان املواطنني من املشتقات 

النفطية كمــا حرمتهم من رواتبهم املســتحقة، 
وفقا التفاق إســتكهولم.. مؤكداً أنها حني تفتعل 
ذلك ترضب بعرض الحائــط ببنود الهدنة القائمة 

وتتجاهل النتائج اإلنسانية عىل الشعب اليمني. 
وأضاف "لقد دأبت املليشيا بشكل متكرر ملحاولة 
الهروب من اســتحقاقات الهدنة الحالية، ابتداء 
برفضها غري املربر لفتــح الطرقات وفك الحصار 
املفروض عىل مدينة تعز وفقــا للهدنة، وتعطيل 
اجتماع اللجنة العســكرية الــذي كان منعقدا يف 
العاصمة األردنية عمان برعايــة مكتب املبعوث 
األممي، ثم محاولتها مؤخراً إلغاق آخر املنافذ التي 
تتنفس منها مدينــة تعز عرب الهجوم عىل منطقة 
الضباب، إضافة إىل خرقها الصارخ التفاق ستوكهولم 
وللهدنة عرب نقل وحشــد القوات وتنفيذ العروض 
العسكرية وأخرها يف الحديدة، فضا عن الخروقات 
العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها 

الطريان املسري والصواريخ الباليستية". 
وحّملــت الحكومة يف بيانها املليشــيا الحوثية 
مسؤولية أي أزمة انعدام أو ارتفاع أسعار املشتقات 
النفطية.. مؤكدة للشــعب اليمني كله وللمجتمع 

الدويل التزامها ببنود الهدنة. 
ودعت إىل إلزام املليشيا بإنهاء األزمة املصطنعة 
والتوقف عن املمارســات العبثية إلجبار رشكات 
وتجار املشتقات عىل مخالفة اإلجراءات القانونية 

املتبعة يف كافة املوانئ اليمنية. 

تقارير تدين المليشيا 
تقارير محلية وأخرى دولية ســبق وأن اتهمت 
املليشيا أكثر من مرة بمواصلتها استغال ملف سفن 
النفط البتزاز املواطنني يف مناطق نفوذها واملتاجرة 

بمعاناتهم.
املبعوث األمريكي الخاص إىل اليمن تيم ليندركينغ، 
قال يف وقت سابق: إن تاعب مليشيا الحوثي بأسعار 

املحروقات يفاقم األزمة اإلنسانية يف الباد.

تقريــر صادر عــن مركــز صنعاء للدراســات 
االسرتاتيجية أوضح أن رشكة النفط الخاضعة للمليشيا 
رفعت أسعار الوقود ثاث مرات خال الفرتة من يونيو 

)حزيران( 2021 حتى يوليو )تموز( هذا العام.

جرعات متوالية
وأشار إىل أن أسعار البنزين ارتفعت يف تلك الفرتة 
بنسبة 137 %، أي من 295 إىل 700 ريال يمني للرت 
الواحد، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 197 % 

أي من 295 إىل 875 رياالً يمنياً لكل لرت. 
وقال التقرير: إن سوق مشتقات الوقود بات مربحا 
للغاية ملليشيا الحوثي والشبكات التجارية التابعة لها 
التي غالباً ما تتاعب بإمــدادات الوقود عرب قنوات 

رسمية بغية تحقيق عوائد أعىل يف السوق السوداء.
 وذكر أن معدل أسعار الوقود يف مناطق سيطرة 
املليشيا يعد من بني األعىل يف املنطقة، ال سيما أسعار 
الديزل، وهو ما يدل عىل أن الجبايات والرضائب التي 
تفرضها املليشيا عىل واردات ومبيعات الوقود ُمربحة 

للغاية بالنسبة لها.
وحسب التقرير، فما زالت مناطق سيطرة املليشيا 
تعاني نقصاً مستمراً يف وقود الديزل تسبب بتفاوتات 
كبرية بني أســعار الوقود يف املحطات الرســمية 

والتجارية والسوق السوداء.
وبنّي أن السعر الرسمي للديزل بلغ خال معظم 
أيام يوليو 750 رياالً للرت الواحد، لكن ظلت الكميات 
املتوفرة يف السوق محدودة يف حني ارتفع سعر الديزل 
املبيع يف األسواق التجارية والسوق السوداء بنحو 17 
و%33 عىل التوايل من السعر الرسمي بنهاية يوليو، 
وقال: إن هذا الحد من إمدادات الديزل يف السوق ال 
ُيستبعد أن يكون وسيلة تعمدت سلطات املليشيا 
استخدامها لزيادة مخزونها االسرتاتيجي من الوقود.
وكشف التقرير عن سماح الهدنة القائمة بتفريغ 
36 شحنة وقود يف ميناء الحديدة تحت سيطرة الجماعة 
خال الفرتة بني أوائل أبريل )نيسان( حتى نهاية يوليو.

أسواق سوداء للوقود وهوامير فساد وأرباح طائلة

مليشيا احلوثي تفتعل األزمـات وتتاجـر بـقـوت املـواطـن 
أكرث من 963 طنًا من الوقود أفرغته عرب ميناء احلديدة منذ سريان الهدنة

حادثة اختطاف وإعدام القايض 
محمد حمران عضو املحكمة العليا 
يف العاصمــة صنعــاء الخاضعة 
الحوثيــة  املليشــيا  لســيطرة 
اإلرهابية، ســلطت الضوء بشكل 
أكرب عــىل املمارســات والجرائم 
التي ترتكبها املليشــيا اإلرهابية 
بحق القضاء والقضاة يف مناطق 
مســاعيها  ضمن  ســيطرتها، 
الســتهداف منظومــة القضاء، 
والتصفية الجســدية والوظيفية 
لكل قاض الينتمي للســالة أو 
يظهر تذمــرا من ممارســاتها 
املنتهكة للقضاء والقضاة، بغية 
الوصــول ألهدافهــا والتي عىل 
رأسها االستحواذ والنهب ملمتلكات 

وارايض املواطنني. 

  تقرير/ جبرصبر

قضاة
اغتالتهم 

المليشيا



77العدد )2048( الخميس 12 صفر 1444هـ  - املوافق 8 سبتمرب 2022م انتهاكات

ويعد التعليم واحدة من الركائز األساسية 
التي اعتمدت عليها مليشيا الحوثي يف نهجها 
ومســريتها االنقابية، فــكان التعليم أحد 
مخططاتها لتدمري البــاد وإدخال املذهبية 

والعنرصية فيها.
ومنذ انقابها يف 2014 ارتكبت مليشــيا 
الحوثي اإلرهابية االنقابية بحق الجامعات 
سلســلة طويلة وغري منتهية من الجرائم 
واالنتهاكات املختلفة، سعياً منها إىل تسخري 
هذه املؤسســات التعليمية الكبرية لصالح 
مرشوعها الطائفي الســايل، واستغالها يف 
توجيه الرصاع املسلح لصالح أهداف املرشوع 

اإليراني يف املنطقة.

تحويل الجامعات ثكنات عسكرية
مليشيا الحوثي حولت الجامعات يف مناطق 
ســيطرتها إىل ثكنات عســكرية، وثكنات 
ملجاميعها املســلحة، فبدت جامعة صنعاء 
- أكرب وأقدم الجامعات - وكأنها معســكر 
تنرش يف جنباتها العنارص املسلحة للمليشيا 
الحوثية وبصور مستفزة، وتحولت كلياتها 
إىل محاكم لتفتيش نوايــا الطاب من قبل 

عنارص مسلحة ال عاقة لها بالجامعة.

قيود طائفية 
وخال الســنوات املاضيــة تعرض مئات 
الطــاب والطالبــات يف جامعــة صنعاء 
العتداءات العنارص الحوثية املسلحة املتجولة 
يف ساحات الكليات وأمام بواباتها، وتدخلت 
تلك العنارص يف القضايا الشخصية للطاب 
وحتى يف طريقة لباســهم، وفرضت عليهم 

قيوداً تتوافق مع توجهاتها الطائفية.
ومنذ اجتياحهــا صنعاء ومدنــاً أخرى 
ارتكبت املليشيا  أبشع الجرائم واملمارسات 
بحق املؤسســات التعليمية العليا بمناطق 
سيطرتها، وعملت أكثر من مرة عىل انتهاك 
حــرم الجامعة الحكوميــة والخاصة بغية 
حرفها عن مسارها األكاديمي، وتحويلها إىل 
ثكنات ملسلحيها من جهة، ومرسحاً مفتوحاً 
ملمارسة الطائفية والعبث والنهب والرسقة 

من جهة أخرى.

اعتقاالت واختطافات
املليشيا الحوثية اإلرهابية صعدت من حجم 
انتهاكاتها وتعسفها وفسادها اإلداري بحق 
الجامعات اليمنية ســواء العامة أو األهلية، 
وذلك يف سياق اســتهدافها املمنهج لقطاع 
التعليــم العــايل يف صنعاء وبقيــة مناطق 

سيطرتها.
وتحدثت مصــادر أكاديميــة عن بعض 
املمارسات الحوثية املرتكبة بحق هذا القطاع 
الحيوي والتي تنوعت بني عمليات فســاد 
وتضييق واقتحام وإغاق ومصادرة وتغيري 
مقررات دراســية، إضافة إىل سلسلة أخرى 
من جرائم القمع والبطش والتنكيل والتهديد 

واالختطاف واالعتداء واإلخفاء القرسي.

اختطافات وتطفيش 
وعىل صعيــد املمارســات الحوثية بحق 
منتسبي الجامعة، أقدم مسلحو املليشيا عىل 

اختطاف العديد من آكاديمي الجامعة. 
وفيما يتعلق باالستهداف الحوثي املتكرر 
للجامعات األهليــة يف صنعاء ومدن أخرى، 
تستمر مليشيا الحوثي اإلرهابية بالسيطرة 
عىل جامعة العلوم والتكنولوجيا -أكرب جامعة 
أهلية يف الباد- وجعلها مورداً خاصاً بهم من 
خال تغيري األنظمة اآللية واملالية وغريها من 
األنظمة األخرى الخاصة بالجامعة األمر الذي 
دفع الجامعة إىل نقلها إىل عدن وعدم االعرتاف 

بمخرجاتها بعد سيطرة املليشيا.

تضييق وإرهاب
التضييق واإلرهاب الحوثي داخل الجامعات 
وصل إىل مرحلة مستفزة ومخالفة ألعراف 
املجتمع وقيمه النبيلــة، إذ تعرضت بعض 
الطالبات للرضب من قبل املليشــيا بطريقة 

همجية كما حدث يف جامعة صنعاء.

فقد تعرضن طالبــات يف جامعة صنعاء 
لاعتقال داخل ســكن الجامعــة، من قبل 
قيادي مليشــاوي بطريقة مخالفة لعادات 
املجتمع وتقاليده التي تحرتم املرأة وتوليها 

مكانة رفيعة، مستغاً سطوته ونفوذه.
وأكدت مصادرها حينها أن املدعو »بشري 
ثوابة« هو القيادي املسؤول عن اعتقال ست 
طالبات يف ســكن جامعة صنعاء، دون أي 
مسوغ قانوني يربر هذه الجريمة الوحشية، 
حيــث فرضته وعينتــه املليشــيا بغرض 

التجسس عىل الفتيات ومراقبتهن.
بطش املليشــيا وإجرامها لم يستثن أحدا 
بمن فيهم الفئة املهمشــة، إذ اســتحوذت 
املليشيا عىل عدد من املقاعد الدراسية املجانية 
يف جامعة صنعاء املخصصة للمهمشــني يف 

إطار خطة لدمجهم يف املجتمع.
ويف محافظة إب، اعتــدت عنارص تابعة 
ملليشيا الحوثي عىل طاب وطالبات يف قسم 

املختربات الطبية التابع لجامعة الجزيرة.
كيانات قمعية 

وقالت مصادر: إن عددا من أعضاء »ملتقى 
الطالب الجامعي«، وهــو كيان جديد تابع 
ملليشا الحوثي بجامعة إب، اعتدوا بالرضب 
املربح عىل خريجي قســم املختربات بحجة 

»االختاط«.
وتمارس مليشــيا الحوثي عــرب كيانها 
»ملتقى الطالب الجامعي« انتهاكات واسعة 
وعمليات تضييق عىل طاب وطالبات جامعة 
إب، وســط رفض وممانعة مــن الطاب 

واألكاديميني يف الجامعة.

تغيير مناهج
يف هــذا الجانب أقدمت مليشــيا الحوثي 
عىل تغيري بعض املناهج يف التعليم وإدخال 
مواد تعليمية جديدة يف الجامعات وتدريسها 
يف جميــع الكليات والجامعــات الخاضعة 
لســيطرتها كـ«الرتبية الوطنيــة« ومادة 
»الغزو الخارجي«، ويتم تدريس هذه املواد 

املستحدثة والتي تتضمن مناهج حوثية.
والقت هذه املواد استياًء واسعاً، حيث يتم 
تدريسها بالقوة وفرضها إجباريا عىل جميع 
الكليات، وتحمل عــداًء فكريا لدول الخليج 

ومعاريض املليشيا وتحسني صورة إيران.
تلك التغيريات كان قد كشــف عنها الهالك 
إيرلو يف ترصيحات له بثتها وســائل إعام 
حوثية والتي أكد فيها عن اعتزام باده تطوير 
املناهج واملواد الدراسية الجامعية يف إشارة 
منه إىل توجهات طهــران نحو تعديل املواد 
الدراسية الجامعية طائفياً ضمن مساعيها 

لطمس الهوية اليمنية.
يؤكد مراقبون وأكاديميون أن املليشــيا 
تســعى إىل فرض وجودها كأمر واقع لفرتة 
طويلة من الزمن من خال ترشيب أجنداتها 
والرتويــج ألفكارهــا الدخيلــة وثقافتها 
املستوردة بشكل قرسي لألجيال عرب تغيري 
مناهــج التعليــم يف املــدارس والجامعات 

وتعويض فشلهم العسكري.

إغالق أقسام 
مليشيا الحوثي أغلقت ستة أقسام دراسية 
يف جامعة صنعاء ضمن خطة ممنهجة تهدف 

من خالها إىل إضافة أقســام بديلة تتعلق 
بمرشوعهم الطائفي، ودفع الطاب لالتحاق 

بالجامعات الخاصة املربحة للمليشيا.
ومن بني األقســام التي أغلقتها املليشيا 
الحوثية التاريخ والعاقات الدولية، الجغرافيا 
والفلسفة، اآلثار والسياحة واملكتبات، وقسم 
املعلومات، حيث تم ترسيح كوادرها تمهيداً 
إلعادة افتتاحها بمسميات أخرى من شأنها 

الرتويج للفكر الحوثي الطائفي.

تعسفات بحق األكاديميين والموظفين
ويف الوقت الذي رشعت فيه مليشيا الحوثي 
يف عملية توظيــف أحادية الجانب ألكثر من 
340 كادرا جديــدا يف الطواقــم األكاديمية 
بجامعة صنعاء من مليشياتها غري املؤهلة 
أكاديمياً، وإمعانا منها يف الفساد فقد غيبت 
أيضا يف ســجونها نحــو 60 أكاديمياً، كما 
فصلت نحو 115 من أســاتذة الجامعات، 

حسب إحصائيات حقوقية وأكاديمية.
ويعانــي أكاديميو وموظفــو الجامعات 
ظروفاً قاسية بســبب نهب مستحقاتهم، 
مما اضطر عدد كبري منهم إىل مزاولة مهن 
مختلفة ال تناسب مستوياتهم األكاديمية، 
كبيع الخضار ونقل الطوب وخلط اإلسمنت 
والعمــل يف املطاعم واألفــران وغريها من 
األعمال، بعــد أن وقعت أرسهم تحت طائلة 

الفقر املدقع.
العبث والفســاد والفوىض لم يقترص عىل 
الجامعــات الحكومية فقط، بــل طالت يد 
العبث واإلفســاد الجامعات األهلية أيضا، 
إذ تعانــي هي األخرى مــن دوامة الفوىض 

الحوثية منذ أعوام.

خارج التصنيف العالمي 
العبث والفســاد يف الجامعات الحكومية 
والخاصة تســبب بإلغــاء تصنيف جامعة 
صنعاء التي تعــد الجامعة الحكومية األوىل 
يف بادنا وجامعــات يمنية أخرى من معهد 
التصنيــف العاملي يف الصــني، وهو املعهد 
الذي يُعتمد عليه عامليــاً يف تقييم جامعات 
العالم ســنوياً، وصوال إىل إلغاء اسم اليمن 
من القائمة بشــكل نهائي، مما يشري إىل أن 
التعليم بات غري معرتف به أو عىل األقل ليس 

داخاً ضمن قائمة التعليم الدويل.

عبث وفساد 
تشري تقارير إىل ممارسات فساد مكشوفة 
باملليارات تمارســها العنارص الحوثية التي 
تم إحالها يف الجامعات دونما أي رادع، فيما 
يتضور املوظفون وأرُسهم جوعاً دون رواتب 

منذ سنوات.
وتشــري اإلحصائيــات إىل أن إيــرادات 
الجامعات الحكومية البالغة 5 مليارات ريال 
سنوياً تتحصلها من رسوم التسجيل ورسوم 
التعليم املوازي، تبتلعها املليشــيا الحوثية 
سنوياً، إضافة إىل مبالغ كبرية تتحصلها من 

الجامعات األهلية.
مصادر مطلعة كشفت عن عمليات فساد 
مايل تنفذها املليشــيا يف عدد مــن الكليات 
التابعــة لجامعــة صنعاء منها الســحب 
باســتمرار مايني الرياالت من حســابات 

الجامعة وتوظيفها لصالح املجهود الحربي 
ولإلنفاق عىل ورش عمل هدفها اســتكمال 

»حوثنة« املناهج واملقررات الدراسية.
ووصل الحال باملليشيا أن استعانت برشكة 
»يمن موبايل« الخاضعة لها يف عملية النهب 
من خال تكليف أحد موظفيها باســتعادة 

أنظمة كانت خاصة بالجامعة. 
وتؤكد مصــادر أن النظــام اآليل الخاص 
بالجامعة ما زال مغلقاً، رغم التضليل الذي 
حاولت مليشــيا الحوثي عرب وزارة التعليم 
العايل الخاضعة لها االحتفاء به وخداع الطلبة 
بعودة النظام الذي أغلقته إدارة الجامعة يف 
وقت سابق من خارج اليمن، عقب اقتحام 
املليشــيا وفرض ســيطرتها الكاملة عىل 

الجامعة.

27 ألف دوالر رسوم دراسة 
مؤخرا رفعت مليشــيا الحوثي رســوم 
الدراسة يف كلية الطب البرشي بجامعة ذمار 
إىل 27 ألف دوالر أمريكي، عن سنوات الدراسة 
الست، واشرتطت أن يدفع الطالب كامل املبلغ 
دفعة واحدة لدى تقدمه للتسجيل يف الكلية.

كشــف عن ذلك وثيقــة نرشتها صفحة 
الكلية عىل فيسبوك تضمنت أحدث الرشوط 
واألحكام التي يطالب بها املتقدمون للدراسة 

يف الكلية بنظام »النفقة الخاصة«.
وحددت إدارة الجامعة الخاضعة للحوثيني 
النســبة املطلوبة اللتحــاق الطلبة بنظام 
»النفقة الخاصة« بـ80 يف املئة )ما يعني أن 
نظامي املوازي والعام أعىل من تلك النسبة(، 

عىل أن يجتازوا امتحان املفاضلة.
وبحسب الوثيقة فإن املبلغ املطلوب للمقعد 
الواحد، 4500 دوالر أمريكي سنويا، رشيطة 
أن يدفع الطالب كامل املبلغ عن الســنوات 
الست، »بالريال اليمني وبسعر رصف الدوالر 
وهو نفس ســعر الرصف بالبنــك املركزي 
اليمني«، ما يزيد عن 16 مليون رياالً يمنياً.

قوبل هذا اإلعان بســخرية واسعة عىل 
مواقع التواصل االجتماعــي، وفيما اعتربه 
كثريون يف إطار مســاعي املليشــيا لزيادة 
اإليرادات التي توظفها لخدمة أجندتها وقتال 
الشــعب اليمني، عده آخرون وسيلة حوثية 
إلبعاد البسطاء عن التعليم وجعله حكراً عىل 
األغنياء وأبناء الطبقة العليا يف املجتمع والتي 

غالباً تنتمي لسالة املليشيا.

منح شهادات جامعية دون تعليم
يف إطار اســتكمال »حوثنة« ما تبقى من 
املناصب القيادية واإلدارية والفنية تواصل 
املليشــيا تعيني موالني لها بمؤهات )يقرأ 
ويكتب( بمناصب عدة يف كليات وأقســام 
وإدارات جامعة صنعاء وغريها، باإلضافة إىل 
منح آالف الشهادات لعنارصها دون تلقيهم 

التعليم.
أكاديميــون يف جامعة صنعــاء أكدوا أن 
املليشيا منحت خال ثاثة أعوام فقط  نحو 
10 آالف شهادة لعنارصها بينهم مرشفون 
وجرحى عائدون من الجبهات لم يلتحقوا يف 
التعليم الجامعــي وال يحملون أي مؤهات 

للثانوية العامة.
 املليشــيا منحت الشــهادات الجامعية 

يف  مختلفــة  تخصصــات  يف  ألتباعهــا 
العلوم اإلنســانية واالجتماعيــة واإلدارية 

والتخصصات العملية وغريها«.
ويؤكد مراقبون أن املليشيا سعت من وراء 
ذلك إىل تعزيز والئهــم الطائفي املطلق لها 
ولزعيمها وتمكينهم من الســيطرة عىل ما 
تبقى من املناصب والوظائف يف املؤسسات 
الحكومية من أجل استكمال فرض قبضتها 
الكاملة عىل كافة الجهــاز اإلداري للدولة، 
واعترب األكاديميــون أن اإلجراءات الحوثية 
بحق تلك املؤسسات التعليمية تأتي بالتزامن 
مع فرض املليشــيا سيطرة شبه كاملة عىل 
الهيئات اإلداريــة واألكاديمية بكافة كليات 
جامعات: صنعــاء وإب وذمــار وعمران 

والحديدة وحجة.
وأشاروا إىل أن أغلب أعضاء الهيئات اإلدارية 
واألكاديمية بتلك الجامعات وغريها هم من 
قيادات وعنارص املليشــيا املؤدلجني طائفياً 
وهم من يتخذون معظم القرارات ويرسمون 
التوجهــات والسياســات التعليمية لكافة 

الكليات.
وثائق 

ناشطون تداولوا وثيقة -يف قت سابق- عىل 
وســائل التواصل االجتماعي تكشف خطة 
حوثيــة ملنح عنارصها شــهادات جامعية 
مختلفة من الجامعات الرســمية الخاضعة 

لسيطرتها.
وتكشــف الوثيقة عن توجيــه من قيادة 
محور الحديدة الحوثــي إىل رئيس جامعة 
الحديدة تقــي بمنح طالــب »مرابط يف 
الجبهات« تعاوناً كاماً يف املســتوى األول 
وكل املســتويات، وتثبت تحوياً من رئاسة 
الجامعة إىل عمادة شــؤون الطاب للقيام 
بالازم، بهــدف التعجيل يف منــح مقاتيل 

املليشيا شهائد جامعية.
يف محافظة إب أجربت املليشــيا عدداً من 
الجامعات األهليــة يف املحافظة عىل تقديم 

منح دراسية مجانية لعنارصها.
وقالت مصادر مطلعة: إن املليشيا فرضت 
تحت قــوة االبتزاز والتهديــد عىل جامعات 
إب األهلية منحها مقاعد دراســية مجانية 
بمختلف األقسام والتخصصات املتوفرة فيها.
ويف حــني تحدثــت املصادر عــن إجبار 
االنقابيــني للجامعة املاليزيــة يف إب عىل 
منح أرس قتاها 40 مقعداً مجانياً بعدد من 
أقسامها، أكد أكاديميون يف جامعات أهلية 
بصنعاء أن املليشيا تمارس يف الوقت الحايل 

نفس الضغوط واالبتزاز.
ووفقاً لألكاديميني، فقد استحوذت املليشيا 
منذ ســيطرتها عىل مؤسســات الدولة بما 
فيها التعليمية عىل مختلف املقاعد الدراسية 
يف الكليات العلميــة بالجامعات الحكومية 
ومنحت أرس قتاها مقاعد مجانية، ومزايا 

خاصة.

 تراجع الطالب المتقدمين للدراسة
أكدت سلطة مليشــيا الحوثي تراجع عدد 
الطــاب املتقدمني للدراســة يف الجامعات 
الحكومية والخاصة للعام الدرايس القادم يف 

جميع مناطق سيطرتها.
وقالت وزارة التعليم العايل التابعة للمليشيا 
يف تعميم لها: إنها »خفضت نســب القبول 
يف الجامعات الحكوميــة واألهلية يف كافة 
التخصصات العلمية واإلدارية واإلنســانية 

.»5%
وأشــارت الوزارة الحوثية اىل أنه »سيتم 
تخفيض طب األســنان %3 بحيث تصبح 
نسبة القبول يف هذه الكلية %75، عىل أال تقل 
نسبة القبول يف بقية التخصصات عن 55%«.

واســتثنت ســلطة املليشــيا يف التعميم 
تخصص »طب برشي«، وقالت إن »النسبة 

ستبقى كما هي 78%«.
وأكدت أن »القرار جاء بسبب تراجع اإلقبال 
عىل الجامعات )الحكومية والخاصة( مقارنة 

باألعوام السابقة«.

 غير مسبوق وسخر لطمس الهوية اليمنية
ً
شهد تراجعا

جامعة صنعاء تتحول إىل ثكنات عسكرية وحماكم تفتيش

    إنشاء كيانات قمعية مليشاوية داخل الجامعات لقمع الطالب والطالبات
    استبعاد بالدنا من قائمة التصنيف العالمي لجامعات العالم بسبب فساد المليشيا

    وظفت المليشيا 340 من عناصرها وغيبت 60 أكاديميا في سجونها وفصلت 115 أستاذا دون مبرر
    إشراف إيراني مباشر على تغيير المنهج الجامعي بما يخدم مشروعها في المنطقة

    التعليم العالي في مناطق المليشيا  حوثنة وتضييق وتطييف وفساد

سعت املليشــيا الحوثية منذ انقابها عىل الدولة ويف إطار 
ممنهج وخطة تــم إعدادها يف طهران إىل هــدم كل ما تم 
بناؤه خال ســنوات طويلة من البناء املؤسيس والتعليمي 
واألكاديمي لتصبح الجامعات حكومية وخاصة خارجة عن 
الرصوح العلمية وال تزال معــاول الهدم الحوثية تنال مما 

تبقى من تلك الرصوح التعليمية الوطنية.
استهداف العملية التعليمية واحدة من الوسائل التي ركزت 
عليها مليشيا الحوثي منذ سيطرتها عىل املحافظات والوزارات 
واملقرات الحكومية، ليشــمل ذلك التعليم من مراحله األوىل 
حتى التعليم العايل منه محاولة منهم طمس هوية املجتمع 

وتغيري ثقافته بثقافة دخيلة أكثر تطرفا وأكثر ضاال.

  قاسم الجبري
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الذكرى الثانية الستشهاد البرلماني الشيخ ربيش العليي

مجهــوري وبطــل  عمــالق  فــارس 
ويعتــرب إحياء هذه الذكــرى تاكيدا عىل 
أن الدمــاء الزكية لشــهداء اليمن األبرار 
ومناضليه األشــاوس من قدموا أرواحهم 
رخيصة يف ســبيل الله ثم يف سبيل أن يحيا 
الوطن والشعب يف حرية وكرامة، لن تنىس 
ولن تذهب هدرا وإنها مشاعل نرص لليمن 
ورشعيته، وملهمة أبطال الجيش الوطني 
يف صناعة النرص لليمن وخاصها من ربقة 
الطغيان ومليشــيات العدوان الحوثية عىل 

أبناء شعبنا.
لقد عرف الشيخ ربيش وهبان قائداً محنًكا 
يف كل املواقع واملواقف سواء يف إطار مكانته 
االجتماعية كشيخ ملشايخ الحيمة الخارجية 
أو يف إطار عملــه الربملاني كعضو فاعل يف 
لجنة الدفــاع واألمن بمجلس النواب أو من 
خال موقعه نائباً لقائد املقاومة الشعبية يف 
محافظة صنعاء وقيادته لعدد من جبهات 
العز والرشف ملقاومة املليشيات االنقابية 
اإلرهابية الحوثية يف صنعاء ومأرب وغريها.

تضحيات وبطوالت
 منذ الوهلة األوىل تقدم الشهيد الصفوف 
وخاض املعارك يف مختلف الجبهات وامليادين 
ويف جبهة رصواح يف معركة استعادة الدولة 
وحماية النظام الجمهوري واملكتســبات 
الوطنية سقى الوطن بدمه الطاهر مسجا 

خاتمة عظيمة ال تليق اال بعظيم مثله.

مكانة وتاريخ
شغل الشــهيد ربيش العليي قبل رحيله 
نائب قائد مجلس مقاومة محافظة صنعاء 
عضو مجلس النواب عــن مديرية الحيمة 
الخارجية بمحافظــة صنعاء وكان واحدا 
من رجــال اليمن األوفياء والشــخصيات 
االجتماعية والسياســية البارزة واملعروفة 
بمواقفها الوطنيــة الجمهورية الرافضة 
للفــوىض الواقفــة ضد مليشــيا الحوثي 
ومرشوعها الكهنوتي والعنرصي لقد كان 
وفيا ملبادئه واستشــهد بعد أن سطر مع 
قبائل ورجال مأرب واليمن والجيش الوطني 
ماحم خالدة دفاعا عن الوطن ضد مليشيا 

الحوثي الكهنوتية املدعومة من إيران.
لقد كان الشهيد أحد رموز النضال الوطني 
وأحد القادة املخلصني الذين هبّوا منذ الوهلة 
األوىل لتلبية نداء الواجب ورابطوا يف ميادين 
الرشف والفداء، وكانت له صوالت وجوالت يف 
معارك دحر املليشيا الحوثية وشارك يف قيادة 
عمليات تحرير عدد مــن املناطق واملواقع 
بمحافظتي مأرب وصنعاء إىل جانب أبطال 

الجيش الوطني واملقاومة.
خلد الشهيد طوال مشوار حياته الحافل 
أســفاراً من املواقف الوطنية والبطولية يف 
مختلف املراحل واملنعطفات من خال عمله 
كعضــو يف مجلس النــواب ونائب ملجلس 

املقاومة بمحافظــة صنعاء ثم نائب لقائد 
قوة إســناد الجيش يف املنطقة العسكرية 
الســابعة، وبذل الغايل والنفيس يف ســبيل 
خدمة الوطن ولــم يدخر جهداً يف الذود عن 

الكرامة والحرية.

رحيل الكبار
شكل رحيل الربملاني الشيخ ربيش العليي 
خسارة كبرية لكنها يف سبيل املبادئ والدفاع 
عن الجمهورية وهذا مــا يتأىس به أحرار 
الوطن وقادته األبطال يف مختلف الجبهات 
وامليادين حيث عربوا خــال إحياء ذكرى 
رحيل الشــهيد بقولهم » لقد خرس الوطن 
برحيل الشــهيد القائد العليــي واحداً من 
القامات البارزة التي أفنت حياتها يف خدمة 
املجتمع وإصاح ذات البني، وتركوا تاريخا 

مرشفاً تتفاخر به األجيال«.
ويف هذه الذكرى نشري اىل إن قيادة الدولة 
ممثلة برئاســة الجمهوريــة والحكومة 
والربملان ونواب وقيادات عسكرية ومثقفني 
أشادوا بمناقب الشــيخ والربملاني ربيش 
وهبان العليي الذي استشهد يوم األربعاء1/

سبتمرب 2020م وهو يقاتل مليشيا الحوثي 
االنقابية بجبهة املخــدرة برصواح غرب 
مأرب، مشــريين إىل أن الشهيد عاش بطا 

ومات بطا.

 أبطال على العهد
إن أبطال الجيش واالمن واملقاومة وأحرار 
اليمن وعشــاق الجمهوريــة يف كل ذكرى 
يجددون العهد والقسم لكل القادة األبطال 
والقادة العظماء الذين استشهدوا دفاعا عن 
الجمهورية والديــن والوطن إنهم يجددون 
العهد  عىل املي  قدما نحو استكمال معركة 
اســتعادة الدولة وتحرير كل ذرة من تراب 
الوطن من املليشــيا املتمردة والجماعات 
اإلرهابية، والســري عىل درب الشهداء حتى 
تحقيق كامل األهداف املنشــودة واستعادة 
أمن واستقرار اليمن وتلبية تطلعات الشعب 
اليمني يف التحرر من براثن الفوىض والخراب 
وأوهــام العودة للمايض البائــد واالنتقال 
لبناء املســتقبل الواعد والدولة االتحادية 
العادلة، وإن مؤسســة الوطن الدفاعية لن 
تحيد عن طريق الكفاح الوطني مهما كانت 

التضحيات ومهما كانت التحديات.

قالوا عن الشهيد
لقــد تحدث القــادة وعــرب األبطال عن 
استشهاد الشــيخ والربملاني ربيش العليي 
بكلمات خالــدة وأحرف زكيــة معتربين 
ربيش العليي » مناضا كبريا رحل إىل جوار 
ربه شهيدا يف ملحمة الدفاع عن الجمهورية 
بمحافظة مــأرب الباســلة متوجا عقودا 
من النضال بشهادة اســتثنائية، يف ظرف 

استثنائي ومعركة استثنائية.
ووصفوا استشهاده بأنه »خسارة أليمة 
وفادحة، غــري أن ما يخفــف وطأتها هو 
أنها جاءت فداء مللحمة تاريخية يسطرها 

اليمنيون منذ أعوام«.
وأكــدوا أن« دم املناضــل الكبري ربيش 
العليي، وقــود اليمــن، وزاده، وبه يكتب 
الوطن حريته، ويستعيد جمهوريته، ويخط 

مسريته نحو املجد«.
 مشــريين يف كلماتهم إىل إن العليي كان 
»مقاتا مجيدا شــجاعا من أجل الوطن، 
تواقاً إىل عودة الدولــة والتعايش واملواطنة 
املتساوية، الشــيخ ربيش بن عيل وهبان 
العليي نجــح بامتياز يف االرتقــاء إىل رب 
العرش العظيم فاطر الســموات واألرض 

وفاطر الناس عىل الحرية وحق االختيار.
ويجمع أحرار اليمن أن الشــهيد العليي 
فارس مقدام اختار درب الحرية والنضال 
يف صفوف املقاومة الشعبية، رديف الجيش 
الوطني األكرب، حامي حمى الوطن والدولة 
الرشعية من أجل وطن يمني حر مســتقل 
كامل الســيادة، واملواطنة املتساوية يف ظل 
دولة مدنية ديمقراطيــة تحقق التعايش 
السلمي الذي يعني القبول باآلخر بوعي يمتد 

ببرصه إىل املستقبل اآلمن.

يعيش أبطال الجيش واألمن واملقاومة الشعبية يعيش أبطال الجيش واألمن واملقاومة الشعبية 
ذكرى استشهاد واحد من القادة األوفياء الذين ذكرى استشهاد واحد من القادة األوفياء الذين 
وقفوا بشجاعة وبسالة يف وجه مليشيا التمرد وقفوا بشجاعة وبسالة يف وجه مليشيا التمرد 
واالنقــاب ومخلفات اإلمامة واالســتعمار، واالنقــاب ومخلفات اإلمامة واالســتعمار، 
وقّدمــوا تضحيات غالية دفاعــاً عن الثورة وقّدمــوا تضحيات غالية دفاعــاً عن الثورة 

والجمهورية واملكتسبات الوطنية.والجمهورية واملكتسبات الوطنية.
الذكرى الثانية الستشهاد القائد الفذ واملناضل الذكرى الثانية الستشهاد القائد الفذ واملناضل 
الجمهوري والربملاني الشــيخ ربيش وهبان الجمهوري والربملاني الشــيخ ربيش وهبان 
العليي الــذي ولد يف هذا الشــهر الجمهوري العليي الــذي ولد يف هذا الشــهر الجمهوري 
وعاش عمره جمهوريا واستشــهد دفاعا عن وعاش عمره جمهوريا واستشــهد دفاعا عن 

الجمهورية.الجمهورية.

  توفيق الحاجتوفيق الحاج

الذكرى  الكثري عــن  كتب 
الربملان  الثانية لرحيل شهيد 
الشــيخ ربيش بن عيل وهبان 
العليي الفدائي املحارب الذي ال 
يشق له غبار، الذي ما فكر 
ان يلتفت اىل الخلف يوما 
مهما اشتد أوار املعارك وما 
تهيب أبداً سدود النار وهي 
تســد وجه األفق وتشعل 
تراب األرض نارا ورشار. 
الشيخ ربيش العليي 
األســطوري  القائد 
املبدع يف فنون الحرب، 
الذي خــاض مئات 
املعارك ببسالة كخالد 
يهزم  لم  الوليد  ابن 
يف معركة قط وما 
غاب يوما عن تلبية 
ولم  الوطن  نداء 
القائد  يأتي 
لـشيـــخ  ا

ربيش الــذي استشــهد يف مثل هذا 
اليوم وهو يقاتل مليشيات الحوثي 
االنقابية من فراغ أنه سليل أرسة لها 
تاريخ نضايل ضــد األئمة منذ القدم 
وظلت تتوارث النضال جيا بعد جيل 
ولقد ختم شــهيدنا حياته يف شهر 
ســبتمرب ولم يمت الشــيخ الشهيد 
ربيش العليي باستشهاده بل ظل حيا 
يف قلب كل جندي بقيادته وشجاعته 
ومواقفه التي ســطرها يف جبهات 

القتال ضد مليشيات الحوثي.
ستظل ذكرى الشيخ ربيش بن عيل 
وهبان العليي محطة نستلهم منها 
الدروس والعرب وسيبقى الشهيد حيا 
يف قلوبنا وستبقى سريته وبطوالته 
الخالدة شاهدة عىل تلك الحقبة من 
النضال األسطوري نحكيها ألجيالنا 
املتعاقبة، ولم يمنعه تقدمه يف العمر 
من مزاحمة األبطال وقيادة املعركة 
ضد املليشيا الحوثية يف جبهة املخدرة 
غرب مأرب حتــى فاضت روحه إىل 

باريها قدم نموذجا يحتذى به ملن يريد 
أن يكون صوت الشعب وحامل لواء 

الجمهورية اليمنية،.
وقال شــهيد الجمهورية الشيخ 
ربيش العليي: لقد خلقنا الله أحرارا 
ولن نخضــع لغريه علينــا جميعا 
القتال النتــزاع حقوقنا فاما ننترص 
أو نلحق بشهدائنا وقد رحل شامخا 
كجبال صنعاء بعد أن سقى شجرة 
الجمهورية بدمه الطاهر كي يحفظ 
لليمنيني كرامتهم وحريتهم ويسهم 
يف خلق حياة لألجيال محروسة من 
عار اإلمامة وخطر املرشوع السايل 
البغيض وبقدر ما شــكل رحيله من 
خسارة كبرية ألبناء الوطن، فإن هذا 
الرحيل املرشف يف ســاحات الوغى 
ولهيب معارك استعادة الدولة  كان 
بمثابة درســا عمليــا يف التضحية 
والفداء والوطنية حتــى أنه أعطى 
أنموذجا حيا يف البطولة واالستبسال 
والثبات ، وإذا أردتم أن تتحدثوا عن 

جبهات القتال ضد الحوثي فابد أن 
تتحدثون عن شــهيد الربملان الشيخ 
ربيش بن عيل وهبــان العليي الذي 
أختار الكرامة عىل املذلة وآثر الجبهات 
بني حر الصيف وبرد الشتاء عىل البقاء 
يف البيت واحتضنته الرحاب الطاهرة 
بني الحجر واملقام عابدا لله ففضل 
نداء اليمن ليخوض النزال من جديد 
مودعا بيت الله الحرام ليبدأ من الرويك 

رحلة التحرير من جديد. 
لكن ليعذرني القارئ الكريم فسأقف 
نتحدث عن بطولتك لنقرأ سطورا من 
حياته عندما يعطــي الله فا حدود 
لعطائه وهو ما ظفر به الربملاني يف 
مضمار اإلنســانية وبحجم الحزن 
الذي مأل قلوبنا إال أننا نتذكر مواقفك 
الشجاعة وتضحياتك الجسيمة باملال 
والنفس يف سبيل اســتعادة الدولة 
والجمهورية فسام ربي عليك ياشيخ 
ربيش يف األولــني واآلخرين وإنا عىل 
دربك سائرون وإما النرص أو الشهادة.

عبدالرحمن جناح

الربملاين الشيخ ربيش العليي اإلنسان األكثر سموا
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تاريخ عريق
مى عىل بناء قرص الكثريي أكثر من خمسة قرون واستغرق 
بناؤه خمسة عرش عاما، وهو من أبرز املعالم التاريخية يف الوادي، 
حيث يتميز بجماله وتناسقه وكربه، ويضم بداخله 45 غرفة والكثري 
من امللحقات واملخازن، وقد بني القرص من الطني، يضم القرص 
اليوم متحفا يحتوي عىل كثري من املصنوعات الحرفية، وكثريا من 

األدوات التي كانت تستخدم يف تلك املرحلة. 
تبلُغ املساحة الكلية التي بنى عليها القرص 5460 مرتاً مربعاً، 
ويبلغ علوه، أي: ارتفاع بنائه 34 مرتاً، يتألف القرُص من ستة طوابق 
مبنية من الطني الناعم، ومطليَّة بالنورة والقضاض )وتعني الحجر 
الربكاني(، ويوجد يف القرص 96 غرفة، منها 45 غرفة كبرية الحجم، 
كما يضم قرص ســيئون 32 حماماً ودورة مياه، و14 مستودعاً 
ومخزناً، باإلضافة إىل 20 ســطحا جانبيا شبيها ببناء املدرجات 

الزراعية.

هندسة معمارية بديعة 
جمع بناء القرص يف املرحلــة األوىل بني مختلف فنون العمارة، 
ووجد يف القرص تشــكيات يف بنائه عىل شكل النجمة السداسية 
والهال، ألن الفن املعماري يعكــس التاريخ اليمني الذي وجدت 
فيه الديانة اليهودية، ثم املسيحية ثم الديانة اإلسامية، كما تروي 

املصادر التاريخية املكتوبة أن القرص عارص الدولة الكثريية، ويعود 
تاريخ بنائه إىل سنة 814 هجرية )1411ميادية( وكان السلطان 
بدر أبو طويرق الكثريي أول سلطان اتخذه مقراً إلقامته يف العام 

1516 ميادية املوافق 922 هجرية.
وعقب انهيار الدولة الكثريية األوىل، ويف سنة 1346 هجرية عاد 
السلطان غالب بن محسن الكثريي إىل السلطة من جديد، وأقام 
فيه واتخذ منه مقــراً إلدارة دولته الكثريية الثانية إىل أن خلفه يف 
الحكم ابنه السلطان منصور بن غالب الكثريي الذي قام يف العام 
1873ميادية بهدم القرص وبنائه من جديد، وأجرى التوســعة 
يف مداخله، ولم يشــهد بعد ذلك أية ترميمات أو أعمال صيانة أو 
طاء بالنورة سوى مرتني، األوىل يف العام 1936م يف عهد السلطان 
الكثريي، والثانية يف عهد دولة الوحدة، وكان السلطان حسني بن 
عيل بن منصور الكثريي هو آخر من سكنوا القرص من ساطني 

الدولة الكثريية.

مكونات القصر
يتكون قرص السلطان الكثريي من ستة أدوار أو طوابق، فالطابق 
األول يستخدم مستودعاً ومخازن ملتطلبات الدولة، والقرص أيضاً 
فيه سكن للخدم وعمال القرص، أما الدور الثاني فكان يستخدم 

إلدارة الدولة الكثريية املجلس السلطاني، مكتب السلطان الكثريي، 
وهو اآلن عبارة عن مكاتب لفرع هيئة املتاحف واآلثار بسيئون، 
ص لسكن العائات والجلسات العائلية، فيما  أما الدور الثالث خصَّ
خصص الدور الرابع لزوجات الســلطان واستقبال الضيوف من 
النســاء، إىل جانب الدور الخامس واألخري والذي يطل عىل املدينة 
بشكل كامل، فهو عبارة عن سطح يحرسه ستار من البناء يلف 
القرص كان يستخدم السلطان إحداهما للراحة، واألخرى للمراقبة 

واالستطاع.

أضرار وإهمال متواصل 
يقول مدير الهيئة العامة لآلثــار واملتاحف بالوادي والصحراء 
الدكتور حسني العيدروس: نحن يف الهيئة العامة لآلثار واملتاحف 
نحاول أن نسجل هذه التحفة املعمارية الطينية، نحاول أن نسجله 
يف منظمة اليونســكو ضمن قائمة الــرتاث العاملي، ولكن هناك 
إشكالية كبرية تواجهنا، وهي انهيار جزء من سور القرص يف الجهة 
الشمالية الغربية، وازداد االنهيار مع استمرار غزارة األمطار هذا 
العام، ومخاوف من ســقوطه يف أية أي لحظة فوق رؤوس املارة 
واملسافرين بسبب ترسب مياه األمطار يف سطح السور، فأنا أناشد 
الجهات التي يهمها هذا الرتاث أن تقوم بدورها يف حماية القرص 

عرب ترميمه بصورة عاجلة، فهو يحتاج إىل إعادة ترميم، إضافة إىل 
طائه لحمايته من األمطار، ألن يف حال تواصل اإلهمال قد تسحب 

الجدران األساسية من ركن القرص يف الجانب الشمايل الغربي.
ويضيف العيدروس أنه تم وضع بعض الحلول البســيطة لحل 
املشكلة بصورة مؤقتة عرب مخاطبة املجلس املحيل لعمل ترميمات 
من عائدات املحال التجارية الخاصة بالقرص، لكن لم يتحقق يشء 
من ذلك، األمر الذي زاد من تزايد التشــققات املتواجدة يف السور 

بشكل كبري.

أسباب أخرى 
بسبب الحرب املستمرة منذ أكثر من سبع سنوات التي شنتها 
مليشيا الحوثي املدعومة من إيران تعرض قرص الكثريي كغريه من 
اآلثار لإلهمال، وعدم وضع موازنات مالية لرتميم القرص، وتدخل 
املنظمات الدولية املهتمة بالــرتاث واآلثار يف الباد، إىل جانب قلة 
عدد الســياح من الدول األخرى، إضافة إىل قلة عدد الزائرين من 
املحافظات اليمنية، أسباب جعلت من القرص يعيش أسوأ حاالته 
بعد 5 قرون مرت منذ بنائه، والتي ممكن أن تكون يف مهب الرياح 
إذا تواصل اإلهمال وعدم الصيانة والرتميم لرمز يعد من رموز اليمن 

التاريخية القديمة التي تحكي حقبة من الزمن.

قرص الكثريي أو قرص سيئون 
هو قرص الحكم لســاطني 
الدولة الكثريية التي حكمت 
وادي حرضموت لفرتة خلت 
من التاريخ، ويعد أحد أكرب 
املباني املبنيــة من الطوب 
اللبن يف العالم، استغرق بناؤه 
15 عاماً، وكان السلطان بدر 
أبو طويرق الكثريي هو أّول 
من اّتخذه مقرّاً إلقامته عام 

1516م.

  تقرير/ حداد محفوظ

  محمد سعيد الحامدي
شهدت بادنا اضطرابات جوية غري مسبوقة 
تأثرت بسببها عدد من املحافظات اليمنية ومنها 
محافظة حرضمــوت، حيث تعرضت كثري من 
مديريات وادي حرضموت لهطول أمطار غزيرة، 
واستمر هطول االمطار بشكل كثيف لعدة أيام 
متواصلة، وقــد أدت غزارة األمطــار وارتفاع 
منسوب املياه وجريان السيول اىل ترضر عدد من 
املزارع واتاف بعض املحاصيل وقطع الطرقات 

وتلف جزئي لبعض بيوت املواطنني.

حالة مدارية مضطربة
إذ تســببت األمطار الغزيرة التي شــهدتها 
محافظة حرضموت مؤخــرا إىل وقوع أرضار 

كبرية يف ممتلكات املواطنني.
وأدت السيول إىل قطع طرقات رئيسية وفرعية 
وغمرت مناطق واســعة حيث قطعت أمطار 
السيول طريق املكا- ساه- سيئون بسبب سيول 

وادي عدم.
 وجرت عدة سيول ووديان يف املحافظة، من 
وديان الجبه وأسفل وادي عدم، ووصلت منطقة 
راوك، كما سالت سيول أخرى من وادي العني، 

والسفيل، وغريها.
كما شهدت منطقة جديعة بالخشعة بمديرية 
وادي العني وحورة امطار غزيرة سالت عىل إثرها 
الشعاب أدت إىل تهدم بعض البيوت بشكل جزئي.

كما تسببت االمطار الغزيرة يف جرف بعض 
السيارات، فيما لم تسجل اي خسائر برشية.

التحالف يسهم في عمليات اإلنقاذ
وقد شاركت عدد من مدرعات قوات التحالف 
العربي املرابطــة يف وادي حرضموت يف إنقاذ 
مجموعة من املواطنني الذين حارصتهم السيول 

يف وسط مسيال وادي بن عيل بمديرية شبام.
وجاء هذا التدخل اإلنســاني بطلب السلطة 
املحلية بوادي حرضموت بسبب ضعف اإلمكانات 

الازمة يف عمليات اإلنقاذ يف مثل هكذا ظروف.

محافظ حضرموت يطلع على أضرار السيول
ويف اتصال هاتفي استمع محافظ محافظة 
حرضموت األستاذ مبخوت مبارك بن مايض من 
وكيل وادي حرضموت لشؤون مديريات الوادي 
والصحراء عصام جربيش الكثريي عىل ما خلفته 
االمطار من جريان للســيول يف االودية وقطع 
الطريق الواصلة بني مديريات وادي حرضموت 
ومديريات الســاحل الناتجة عن تأثري الحالة 

الجوية
وتعّرف بن مايض من الوكيل الكثريي عىل ما 
خّلفته مياه سيول االمطار التي اجتاحت عدد 
من املديريات والتي تسببت بأرضار يف املصالح 
العامة كالطرقات ولم تتســبب بأي خســائر 

برشية.
وأكد املحافظ بن مايض خال اتصاله اىل اهمية 
وضع الدراسات والخطط املستقبلية للحد من 

حدوث الكوارث ومنع البناء العشوائي او البناء 
يف اماكن جريان السيول.

تضرر مخيم نازحين في سيؤن
وقد أثرت شدة االمطار وغزارتها عىل مواقع 
النازحني، حيث دمرت األمطار الغزيرة ماجئ 
النازحني يف املواقع املتــرضرة يف موقع مريمه 
للنازحني يف مــدودة بمدينة ســيؤن وموقع 
العيدروس والتجمع الســكنى للنازحني والذي 
يقطن به مئات من االرس النازحة من محافظة 
الجوف بســبب الحرب التي تشنها املليشيات 
الحوثية املدعومة من إيــران ولم ترد انباء عن 

وقوع خسائر برشية.
وذكر تقرير للوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات 
النازحني إن )356( أرسة نازحة ترضرت جراء 

األمطار الغزيرة والفيضانات يف )134( مأوى.
ودعت الوحدة التنفيذية اىل االستجابة العاجلة 
من قبل الرشكاء اإلنســانيني واملنظمات غري 
الحكومية لتوفري املــأوى وتلبية االحتياجات 
األساســية للنازحني املترضريــن من أمطار 

السيول.
كما دعت كذلك للتعاون والتنســيق املشرتك 
بني السلطات املحلية واملنظمات غري الحكومية 
إليجاد أراٍض آمنة ملواقع النازحني البعيدة عن 

الفيضانات.

حواجز مائية لالستفادة من مياه األمطار
ويف رده عن سؤال خاص لصحيفة 26 سبتمرب 

ملدير عام مكتب الزراعة والري بوادي حرضموت 
املهندس شكري صالح باموىس عن املعالجات 
امللحة لتخفيــف االرضار التــي يتعرض لها 
القطاع الزراعي يف مديريات الوادي واأللية املثىل 
لاســتفادة الحقيقية من هذه الكثافة ألمطار 

السيول؟:
قال:«تهطل االمطار يف وادي حرضموت عادة 

يف فصيل الربيع والخريف من كل عام 
وتتفاوت غزارة هذه االمطار يف كثافتها من 
ســنة ألخرى وقد تتحول يف بعض األحيان اىل 
فيضانات مما تتسبب يف حدوث كوارث وجرف 
لألرايض الزراعيــة والطرقــات وكذلك بيوت 
املواطنني القريبة من مجاري الســيول مثل ما 
حدث يف كارثة سيول وفيضانات العام 2008م 
التي شهدتها محافظة حرضموت، وذلك لعدم 
وجود سدود وحواجز مائية لتهذيب هذه السيول 
وحجزها لاســتفادة منهــا يف ري املحاصيل 
الزراعية وتغذية املخزون الجويف، ولذلك نجد ان 

معظم هذه املياه تذهب اىل البحر«.

معالجات ومشاريع متعثرة
وعن أهم املعالجات التي تم تنفيذها لاستفادة 

من أمطار السيول قال باموىس :
»هناك بعض املشــاريع التي تمت يف مجال 
الري وتنفيذ عدد من منشآت الري مثل الحواجز 
الصغرية واملضالع والضمر والحمايات لألرايض 
الزراعية والبيوت مثل مــرشوع تطوير وادي 
حرضموت الزراعي ومرشوع الحفاظ عىل املياه 

الجوفية والرتبة وهناك الكثري من الدراســات 
الخاصة بإنشــاء الحواجز املائية والســدود 
التحويلية ســلمت اىل صندوق إعــادة اعمار 
محافظتي حرضموت واملهرة لتنفيذها ولكن 
لألسف الشــديد لم تجد طريقها للتنفيذ اىل ان 
توقف الصندوق عن العمل نهائيا ،كما أن األهايل 
يف الســابق واللجان املجتمعية الخاصة بالري 
وتوزيع مياه السيول يف مناطق وادي حرضموت 
أقاموا العديد من منشــآت الــري التقليدية يف 
مجاري السيول بهدف تهذيب جريان السيول 
واالستفادة منها وتوزيعها عىل املزارع املختلفة 
بحيث الكل يتحصل عىل الكمية الكافية من مياه 

السيول لري محاصيلهم الزراعية.
وهناك بعض الدراسات الخاصة بالحمايات 
ملنع الرتبة مــن االنجرافــات وحماية البيوت 
القريبة من مياه السيول تم إعدادها بتمويل من 
صندوق االعمار بحرضموت وتم رفعها لوزارة 
الزراعة والري وتم تنفيذ البعض منها يف الفرتة 
السابقة إال أن بعض هذه الدراسات املهمة جدا 
الزالت يف انتظار دورها يف التنفيذ وان شاء الله 
يكون قريبا، كما ان الصندوق االجتماعي للتنمية 
وكذلك مرشوع االشغال العامة فرع املكا قام 
بتنفيذ العديد من االعمال يف مجال حماية الرتبة 
وسواقي املياه وحماية البيوت يف فرتات سابقة«.

 غزيرة..
ً
بعد أن شهد أمطارا

وادي حرضموت.. جهود رسمية لالستفادة من السيول زراعياً

قــصـر الكــثريي.. خمــاطــر هتـدد بقــاءه
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مدير الدائرة - رئيس التحرير
العميد الركن/ أحــمــد األشـــــول

مــديـر التـحـريـر
عـمـيـد/ عـبـداحلكـيم الـشـريحـي

د. أحـمـد ردمــان

حــــــــــــــــــديثحــــــــــــــــــديث

نفاق »األولياء«
انسجام رسيرة املرء مع ظاهره سمو إنساني ونُبل ُخلقي، 
وكلما كان التقارب بني صورة اإلنسان املرسومة يف مخيلة 
أبناء مجتمعه وبني جوهره الحقيقي، كان ذلك مؤرشا لنقاء 
معدنه وصفاء نيته، بينما ينحّط املرء يف دركات الرذيلة كلما 
اتّسعت الهوة بني حقيقته وبني ما يُظهره أمام الناس من قيم 

زائفة وأخالق مصطنعة.
ولعل البعض من النــاس يمتلك دهاء يف تزويق مظهره، 
ويتميز بذكاء يف تجميل شخصيته ليسرت ما خفي من ُقبح 
رسيرته، حتى أن البعض قد يتجاوز القاعدة التي أخرب عنها 

زهري بقوله: 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 

     وإن خالها تخفى عىل الناس تعلم 
فينخدع الكثري من أبناء املجتمعات بتلك الصورة الزائفة 
لتلك الشخصية املزدوجة فيثقون يف ذلكم املخادع الحقري، 

ويظنون به خريا، بينما هو يمثل يف الخسة قول الشاعر:
جمال الشكل مع ُقبح النفوس
         كقنديل عىل قرب املجوِس

تلك صفة لها يف مجتمعاتنا شــواهد وإن كانت نادرة، إال 
أنها لدى الساللة تمثل منهجا ُمتّبعا حتى أضحت لدى أبنائها 

صفة سائدة.
تؤمن الساللة بقدسية ســلوكها املعتمد عىل النرجسية 
االجتماعية يف أوساط اليمنيني باعتبار أن ذلك من أبجديات 
األفضلية التي تعطيها الحق- بموجب مفاهيمهم- يف الخداع 
لكل يمني اتســاقا مع نهج أولئك القائلني: "ليس علينا يف 
األميني سبيل"، ذلك أن الســلوك العنرصي مدعاة لجذب 
معتنقيه العتقادات متشابهة وإن اختلفت األرضيات التي 

تنبُت عليها املفاهيم العنرصية بني هذه الفئة أو تلك.
يعيش اليمني عقودا طويلة مع زميل له من الساللة فال 
يرى للفوارق التي يُخفيها ذلكم الساليل أثرا، فإذا ما انترص 
مرشوعهم تراهم يكرشون عن أنيابهم التي كانت مخفية تحت 
عقيدتهم بالتقيــة، فينذهل اليمني ملا يرى من تغري جذري 
دون أن يعلم أن الساليل لم تتغري حقيقته، إنما كانت الصورة 
الظاهرة له معتمدة الخداع لذلكم اليمني الذي بلغت به ُحسن 

نيته حّد السذاجة.
إن انتهاج الساللة حال ضعفها ملنهج االزدواجية بني ما 
تظهره من سلوك إيجابي وما تخفيه من خسة ساعدها عىل 

التسلل نحو أهدافها املشؤومة عىل حني غفلة من اليمنيني.
والحق أن اعرتاف اليمنيني بغفلتهم الســابقة عن حبائل 
الساللة يُعد بوابة للتعامل األسلم معها عىل اعتبار أن الثقة يف 
ساليل بعد اليوم تعد شهادة بغباء الواثق، ووصمة عار عىل 

جبني امللدوغ من جحر الساللة ملرات عديدة.
إن الوضع العسكري والسيايس يف معركتنا مع اإلمامة اليوم، 
واالتفاقيات والهدن املتوالدة يجب أال يُنظر إىل تعامل السالليني 
معها خارجا عن الطبيعة املنافقة التي يؤمنون بها بل ويجعلون 
منها عمال عبادياً مأمــول الثواب، ذلك أن وضوح الرؤية لدى 
ساسة الرشعية بطبيعة املعركة هو السبيل للتعامل األنجع مع 
عدو ال يؤمن بالسالم إال كفرصة لالستعداد للغدر يف قادم األيام.

العدد )2048( الخميس 12 صفر 1444هـ  - املوافق 8 سبتمرب 2022م

تسلمت وزارة الصحة العامة 
والسكان، بالعاصمة املؤقتة عدن، 
31 طناً من األدوية واملستلزمات 
الطبية املتنوعة املقدمة من مركز 
امللك ســلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنسانية للربنامج الوطني لإلمداد 

الدوائي بالوزارة. 
وثمن وزير الصحة الدكتور، 
قاســم بحيبح الدعم الســخي 

واملتواصل الــذي تقدمه اململكة 
العربيــة الســعودية من خال 
مركز امللك سلمان لإلغاثة للقطاع 
الصحي يف اليمن، والذي بلغ أكثر 
من 800 مليــون دوالر.. الفتاً إىل 
أن هذه الشــحنة من املساعدات 
الطبية ستســهم يف دعم املرافق 
واملشــاريع الصحية املختلفة يف 

املحافظات اليمنية. 

بدأ بمدينة ســيئون محافظة 
التدريبي  الربنامــج  حرضموت، 
لحوكمة منظمات املجتمع املدني 
بوادي حرضموت، تنفذه مؤسسة 
نرباس للتنمية، ومكتب الشــؤون 
االجتماعيــة والعمــل بالــوادي 
والصحراء، بتمويل مؤسسة صلة 

للتنمية.
واكد وكيل محافظة حرضموت 

املساعد لشــؤون مديريات الوادي 
والصحراء املهندس هشام السعيدي، 
اهمية الربنامج لرفد املشــاركني 
بمفاهيم الحوكمة التي تعد مطلبا 
مجتمعيــا تتحقق معــه النزاهة 
والشــفافية.. مشــيداً بتدخات 
منظمات املجتمع املدني إلســناد 
السلطة املحلية للمساهمة يف تفعيل 

األجهزة الرقابية. 

ــن مرشوع مركــز امللك  تمكَّ
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
"مسام" لتطهري األرايض اليمنية 
من األلغام خال األسبوع األول من 
شهر سبتمرب 2022م من انتزاع 
734 لغًما زرعتها املليشيا الحوثية 
يف مختلف مناطق اليمن، لريتفع 
عدد األلغــام املنزوعة منذ بداية 
مرشوع "مسام" 356 ألًفا و758 
لغًما زرعتها املليشــيا الحوثية 

بعشوائية يف األرجاء اليمنية.
وشملت األلغام املنزوعة خال 
األسبوع 10 ألغام مضادة لألفراد 
و306 ألغام مضــادة للدبابات، 
و415 ذخرية غــري متفجرة، و3 

عبوات ناسفة.

وذكر تقرير لفريق مسام أنه 
تم نزع 127 لغًما مضاًدا للدبابات 
و297 ذخــرية غــري متفجرة يف 
محافظة عدن، كما نزع 34 لغًما 
مضاًدا للدبابات و35 ذخرية غري 
متفجرة وعبوة ناسفة واحدة يف 
مديرية حيس بمحافظة الحديدة، 
ونزع 6 ألغام مضــادة للدبابات 
و6 ذخائر غري متفجرة بمديرية 

املضاربة يف محافظة لحج.
ويف محافظــة مــأرب، نزع 
الفريق 89 لغًما مضاًدا للدبابات 
يف مديرية حريب، ونزع لغماً واحداً 
مضاداً لألفراد و3 ألغام مضادة 

للدبابات يف مديرية رغوان.
وأشــار التقرير إىل أنه تم يف 

محافظة شــبوة، نــزع 5 ألغام 
مضادة لألفراد و9 ألغام مضادة 
للدبابات وذخريتني غري متفجرتني 
وعبوة ناســفة واحدة يف مديرية 
عني، ونزع 4 ألغام مضادة لألفراد 
و4 ألغام مضادة للدبابات وذخرية 
واحــدة غري متفجــرة بمديرية 

عسيان.
كما تمكن الفريق يف محافظة 
تعز من نــزع 13 ذخــرية غري 
متفجرة وعبوة ناسفة واحدة يف 
مديرية الوازعيــة، ونزع 8 ألغام 
مضادة للدبابات و16 ذخرية غري 
متفجــرة يف مديرية موزع، و26 
لغًما مضاًدا للدبابات و45 ذخرية 

غري متفجرة يف مديرية ذباب. 

 من األدوية 
ً
وزارة الصحة تتسلم 31 طنا

والمستلزمات الطبية

بدء برنامج تدريبي في نظام الحوكمة 
بوادي حضرموت 

 في عدة محافظات 
ً
مسام ينتزع خالل أسبوع 734 لغًما حوثيا

المهرة.. بدء دورة تدريبية في مجال رعاية صحة الطفل 
بدأت بمحافظــة املهرة دورة تدريبية 
يف الرعايــة املتكاملة لصحــة الطفل 
بدعم منظمة اليونسيف والبنك الدويل، 

وتستهدف 20 متدربا.
وأكد مدير مكتب الصحة والســكان 

الدكتور عوض سعد للمشاركني أهمية 
التأهيل الشامل يف مجال الرعاية الصحية 
خصوصاً لألطفــال واألمهات الحوامل 
يف ظل التزايد الســكاني الذي تشــهده 

املحافظة. 

مناقشة ترتيبات تدشين 
مشروع تعزيز قدرات 

السلطات المحلية بقطاع 
المياه في دلتا لحج 

ناقش محافظ لحج اللواء الركن أحمد ُتركي، مع 
القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة 
املهندس فيصل الثعلبي، ترتيبات تدشني مرشوع 
تعزيز قدرات الســلطات املحليــة للتصدي آلثار 
التغريات املناخية عىل قطاع املياه يف دلتا لحج "وادي 

ُتَبن" املزمع تنفيذه باملحافظة قريباً.
وأوضح الثعلبي أن مرشوع الهيئة الخاص بتطوير 
مهارات السلطات املحلية، يأتي لكون اليمن تعد من 
الدول العرشين يف العالم، األكثر هشاشــة بارتفاع 
منسوب ســطح بحارها وهو ما يؤثر عىل مناطق 
الباد الساحلية من جراء ملوحة آبار املياه، خاصًة يف 
منطقة برئ أحمد بمديرية الرُبَيَقة بالعاصمة املؤقتة 
عدن، ومنطقة برئ نــارص بمديرية ُتَبن بمحافظة 

لحج.
منوهاً بأن املرشوع يهدف إىل إجراء املسح الشامل 
لقطاع املياه بدلتا لحج " وادي ُتَبن "، للخروج برؤية 
واضحة لتنفيذ مرشوع اســرتاتيجي ضخم يف هذا 

املجال.

ببالغ احلزن وعميق  األسى وبقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره 
تلقينا نبأ وفاة املالزم ثاين/

حمفوظ حممد عبداملجيد قحطان  
  الذي وافاه األجل السبت الفائت اثر صاعقة رعدية

 راجني من  اهلل له الرمحة واملغفرة وان يسكنه اجلنة 
وإننا وهبذا املصاب اجللل والفاجعة املحزنة..

نتقدم خبالص العزاء ألهله ومجيع افراد اسرته  الكرمية وكل حمبيه 
سائلني املوىل أن يتغمده واسع رمحته يلهم أهله الصرب والسلوان

»إنا هلل وإنا اليه راجعون«

عدن.. بدء دورة تدريبية في مجال حمالت التحصين

تدشين العمل بالمستشفى العسكري بالمكال

وفد شبابي يشارك في فعاليات ملتقى مأرب.. إجراء 50 عملية مجانية في إزالة مياه زرقاء 
النادي الدولي لإلعالم الرياضي 

تكريم 24 خريجا من طلبة المعهد التقني البيطري بالقطن
كرم املعهد التقني البيطري الزراعي 24 
خريجا، من طاب الدفعة االوىل باملعهد يف 

مجال صحة الحيوان والحاسوب بنات.
وأكد وكيــل محافظة حرضموت 
املساعد لشــؤون الوادي والصحراء 
املهندس هشام السعيدي، أهمية دور 
املعاهد املهنية والتقنية التخصصية 
يف إكساب امللتحقني معارف ومهارات 
ومهن تساعدهم يف الحصول عىل فرص 

عمل تؤمن مصدر دخل معييش آمن. 
اىل ذلك اطلع الوكيل عىل مســتوى 
االعمال الجاريــة يف مرشوع مخطط 
االندلس العقاري بالقطن، مســتمعا 
من مدير املرشوع عــارف بن بدر، اىل 
رشح عن مكونات املرشوع الواقع عىل 
مساحة 350 ألف مرت مربع كمرحلة 
اوىل تضم أرايض ســكنية وتجارية، 
وحدائق عامة وشاالت مياه ونوافري. 

بدأت يف العاصمــة املؤقتة عدن، 
دورة تدريبية لفــرق التحصني حول 
املمارسات الجيدة لحمات التحصني، 
والتي تنظمهــا وزارة الزراعة والري 
والثروة السمكية بالتعاون مع منظمة 

)الفاو( وبتمويل من البنك الدويل.
ويتلقى 42 مشاركا من محافظات 
الضالع ولحــج وشــبوة عىل مدى 
يومني، محارضات نظرية وتطبيقية 
حول االمــراض الوبائية التي تصيب 
الحيوانــات وكيفية االعــداد لحملة 
التحصني الذي ســتنفذ لعدد مليون 

راس من األغنام واملاعز باملحافظات 
املستهدفة. 

وأوضح وكيل وزارة الزراعة والري 
والثروة السمكية املهندس امني باقادر، 
ان الوزارة تــويل اهتماما يف عقد مثل 
هذه الدورات يف املجال البيطري لتأهيل 
وتدريب كــوادر متخصصة لتقديم 
خدمات صحية يســتفيد منها مربو 
املوايش.. مشــيداً بدور االدارة العامة 
لصحة الحيوان والحجر البيطري يف 
تنفيذ الدورات والحمات البيطرية رغم 

قلة اإلمكانيات. 

دشن وزير الصحة العامة والسكان 
الدكتور قاســم بحيبــح، ومحافظ 
حرضموت مبخوت بن مايض، بمدينة 
املكا، العمل باملستشــفى العسكري 

التابع للمنطقة العسكرية الثانية.
وخال فعالية التدشني أعلن الوزير 
واملحافــظ ومعهما قائــد املنطقة 
العســكرية الثانية اللواء ركن طيار 
فائز قحطان التميمي، العمل بقسم 
الطوارئ والعيــادات كمرحلة أوىل، يف 
سياق التجهيز لتشــغيل املستشفى 

بشكل عام.
واطلــع وزير الصحــة ومحافظ 
حرضموت، عىل مكونات املستشفى 
الذي يستوعب 50 رسيراً قابل للزيادة 
عقب تجهيز الدور الثالث، وقد طافا 
بأقسام املستشفى.. مشيدين بجاهزية 
املنشأة، ومطلعني عىل حاجتها لألجهزة 

واملعدات والكادر التخصيص النوعي.
ووجه وزير الصحة بتوفري أجهزة 
أشعة الستقبال املرىض بقسم الطوارئ 

والعيادات.

أجرى املستشفى التخصيص لطب 
وجراحة العيون يف محافظة مأرب، أكثر 
من 50 عملية جراحية مجانية إلزالة 
املياه الزرقاء خــال برنامج الطبيب 
الزائر الذي استمر خمسة ايام، وفحص 
أكثر من 100 مريض للكشف عن املياه 

الزرقاء.
وأوضح املدير الطبي باملستشفى 

الدكتورة ســحر َعلوي أن الربنامج 
هدف إىل فحــص وتقييم مرىض املياه 
الزرقاء وإجــراء العمليات الجراحية 
النوعية التي ال تتوافــر اال يف مراكز 
متخصصة محــدودة يف اليمن أو يف 
الخارج، والتخفيف من معاناة املرىض 
يف محافظة مأرب التي تكتظ بالنازحني 

الذين يعانون من املياه الزرقاء.

شارك وفد شــبابي يمثلون عددا من 
املواقــع االعاميــة املرئية واملســموعة 
واملقروءة يف فعاليات امللتقى االعامي الرابع 
للنادي الدويل لإلعام الريايض الذي اختتم 

أعماله يف مدينة صالة بسلطنة عمان.
وناقش امللتقى الذي شــارك فيه 

70 إعاميا وإعامية من مختلف دول 
العالم عىل مدى ثاثــة أيام عددا من 
املحاور املتنوعة حول تعزيز مهارات 
اإلعاميني واالرتقاء بأدائهم يف مختلف 
املجــاالت ملواكبة متطلبــات املرحلة 

الراهنة خصوصا يف املجال الريايض. 

الوحدة التنفيذية بمأرب تجدد النداء اإلنساني لمساعدة النازحين المنكوبين جراء سيول األمطار
جددت الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات 
النازحني بمحافظة مأرب ندائها االنساني 
ملساعدة املنكوبني يف مخيمات النزوح من 
االمطار والســيول والرياح التي شهدتها 
املحافظة خال يوليو واغسطس املاضيني 
جراء التغريات املناخية واملنخفض الجوي 
حيث ترضرت أكثر من 18 الفا و729 أرسة 

يف 197 مخيما وموقعا للنازحني منها 5974 
أرسة ترضرا كليا ووفاة 11 شخصا منهم 
9 حاالت وفاة بالسيول وحالتني بالصواعق 

الرعدية. 
ودعــت الوحــدة التنفيذيــة إلدارة 
مخيمات النازحــني جميع رشكاء العمل 
االنساني إىل رسعة االستجابة للتخفيف 

من معانــاة االرس املنكوبــة عقب فرتة 
طويلة من تعرضهم للكارثة وانتظار يد 
العون واملســاعدة االنســانية، اىل جانب 
حشد املوارد من أجل توفري بيئة معيشية 
مائمة للنازحني يف املخيمات، وتوســيع 
دائرة االستهداف لتشمل النازحني خارج 

املخيمات للتخفيف من معاناتهم. 

تدشين توزيع 3 آالف حقيبة مدرسية مع 
المستلزمات للنازحين بمخيم الجفينة في مأرب

جامعة إقليم سبأ تحتفي بتخريج دفعة »صدى الحقيقة« 
كوكبة إعالمية تحمل القلم والبندقية دفاعا عن الوطن

تقرير/ جرب صرب
وســط أجواء من الفرحة والبهجة 
احتفى طاب الدفعة الثانية قسم اعام 
وفنون بتخرجهم من جامعة إقليم سبأ 
بمأرب بعد أربع سنوات من الكفاح والجد 
واالجتهاد، والتحصيل العلمي مع التطبيق 

العميل عىل أرض امليدان.
الدفعة الثانية من مخرجات الجامعة 
حديثة النشــأة، والتي تضم 75 طالباً 
وطالبــة أطلــق عليها دفعــة "صدى 
الحقيقة"، هؤالء الطــاب الخريجون 
تخصص إعام من جامعة إقليم ســبأ 
جعلــت منهم الحرب واملعــارك الدائرة 
يف مختلف الجبهــات بني أبطال الجيش 
الوطنــي ومليشــيا الحوثــي نماذج 
لإلعاميني املتمكنني، باعتبار أن املراسل 

الحربي أكثر رصيدا وخــربة عن بقية 
العاملني يف الحقل اإلعامي. 

وعىل مدى أكثر من سبع سنوات من 
الحرب القائمة يف اليمن استطاع البعض 
منهم أن يصقل موهبته وينمي مهاراته 
عىل أرض الواقع، حتى أن البعض منهم 
ألتحق بالدراسة الجامعية يف مجال االعام 

وكان قبلها يمارس املهنة يف امليدان. 
ويف إطار الرشاكــة امليدانية املتعلقة 
بالحرب ضد مليشيا الحوثي وجرائمها 
بحق أبناء الشــعب اليمنــي وخاصة 
فيما يتعلق بجرائم األلغام التي تزرعها 
املليشيا، تلك الرشاكة التي تجمع ما بني 
االعاميني ومرشوع مسام لنزع األلغام 
جعلت املرشوع أن يساهم يف رعاية ودعم 

حفل التخرج.

دشن مكتب الرتبية والتعليم 
يف محافظة مأرب، توزيع 3 آالف 
حقيبة مدرسية مع املستلزمات 
الدراسية عىل الطاب يف مدارس 
بمخيمات النازحني والذي تنفذه 
مؤسسة بناء للتنمية بدعم من 
صندوق التعليــم عرب املجلس 
النرويجــي ضمــن مرشوع 
الوصــول اىل التعليم لألطفال 
املضيف  واملجتمــع  النازحني 

باملحافظة.
واكد نائب مدير عام مكتب 
باملحافظة  والتعليــم  الرتبية 
الباكــري، عىل  عبد العزيــز 
أهمية التدخات لرشكاء العمل 
االنساني يف كتلة التعليم ملساندة 

مكتب الرتبية واالهايل والطاب يف 
تسيري العملية التعليمية وتجاوز 

التحديات واملعوقات.
من جانبــه اشــار رئيس 
املؤسســة الدكتــور عبدربه 
مفتاح، اىل ان املرشوع يستهدف 
دعم 3000 االف طالباً وطالبة 
من النازحني واملجتمع املضيف 
االشد فقراً يف مدارس )صفية، 
الفــاروق، معاذ ابــن جبل( 
بمخيمات نازحني يف مديريتي 
املدينة والوادي، بهدف تخفيف 
اعباء االرس يف توفري املستلزمات 
املدرسية ألبنائهم وتمكينهم من 
االلتحــاق بالتعليم والتحصيل 

العلمي. 

األسيفون:

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


