
قام فخامة الرئيس املشير عبدربه منصور 
ه���ادي رئي���س اجلمهوري���ة القائ���د األعل���ى 
للقوات املس���لحة،أمس األول بزي���ارة رئيس 
هيئ���ة األركان العام���ة الل���واء الرك���ن دكتور 
طاه���ر العقيلي الذي يتلقى الع���اج في احد 
املشافي بالعاصمة الس���عودية الرياض اثر 
تعرضه ومرافقيه حلادث انفجار لغم أرضي 

في محافظة اجلوف
واستمع فخامته من اللواء الركن العقيلي 
الى تفاصيل احلادثة التي تعد سلوكًا ونهجًا 
حوثيًا ايرانيًا في استخدام األلغام والعبوات 
الناسفة حلصد األبرياء وسفك الدماء في اكثر 
م���ن موقع وم���كان في امل���دن واملناطق األهلة 

بالسكان على السواء.
ووج���ه رئي���س اجلمهورية خ���ال الزيارة 
باالهتمام باإلس���عافات واألولوي���ات الطبية 

ف���ي مختل���ف الوح���دات واجلبه���ات وتأمني 
املستش���فيات املتنقل���ة خلدمة حم���اة الوطن 

واملقاومة الشعبية الباسلة..
م���ن جانبه عبر رئي���س هيئ���ة األركان عن 
س���عادته وامتنان���ه لزي���ارة فخام���ة الرئيس 
واالطمئن���ان علي���ه كعادت���ه وفي���ًا ومتابع���ًا 
ألحوال منتس���بي حماة الوطن قيادة وأفراد 

في مختلف املواقف والظروف.
وق���ال العقيل���ي«ان حربنا مع قوى الش���ر 
والظام من عصابات احلوثي االيرانية هدف 
ال من���اص منه حتى تطهي���ر كافة احملافظات 
وتخلي���ص الوطن من أعماله���م االجرامية«..
مؤك���دًا مواصلة النضال والعمل حتت قيادة 
الوطن الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس املشير 

عبدربه منصور هادي 

 

شرعية الشراكة
ل�كل نائم يقض�ة ول�كل غافل صح�وة هكذا 
اقتضت مش�يئة التكوين اإللهي لعنرص الخليقة 
البرشي�ة الذي أوكل إليه الخال�ق بناء الحياة عىل 
منهج س�واء قوام�ه الوح�دة وتغلي�ب املصلحة 
الجمعية عىل املصلحة الفردي�ة التي ل تنتهج الاّ 
مزيداً من التمزق والضع�ف والنحطاط القيمي 
املفيض اىل أس�وأ امل�آيس الجتماعية والسياس�ية 

والقتصادية والثقافية ..
م�ا يعاني�ه ش�عبنا ووطنن�ا من م�آس جراء 
النق�اب الكهنوت�ي الرجع�ي املتخل�ف يفرض 
عىل كل القوى الوطنية الخ�رة وصادقة النتماء 
للوطن العمل معاً من أجل استكمال الخاص من 
قبضة عصابة اجرامية ذات مرشوع سايل طبقي 
تدمري  أهدرت الحقوق وسفحت الكرامة وعاثت 
بكل املقدرات الوطنية تدمراً ونهباً تزجي تمردها 
عىل الوطن والش�عب والنظام الجمهوري والقيم 
األخاقية عقيدة ل تربطها عاقة بأية قيم اسامية 

أو انسانية.
وألنه�ا كذلك وقد اكتوى بناره�ا الجميع دون 
اس�تثناء فإن الواجب الوطني تقتيض أن توضع 
املطام�ع تح�ت أق�دام الجمي�ع ويرتس�م هدف 
الخاص منها أمام أعني الجميع وتتحرك األداءات 
السياسية والعس�كرية والثقافية صوب ساحات 
املواجهة معها حتى القضاء عليها.. اآلن وليس غد 
يقتيض الراهن الذي يعيشه الوطن أن تتوقف كل 
األصوات النشاز التي تحاول أن تشوه روعة جال 
عزف سيمفونية الفداء والتضحية يف كل جبهات 

القتال مع مليشيا التمرد املدعومة من ايران..
األصوات التي تحاول اجرتار أساليب ماضيها 
الذي لم تش�كل س�وى ركام من السيئات يف حق 
الوطن والش�عب والتي أفضت اىل ما حل فيه من 
قتل ونهب وتدمر كنتيجة منطقية لتلك املقدمات 

العبثية التي مورست قبل النقاب البغيض.
إن الرشاكة مبدأ وقيمة وطنية عليا وهي قائمة 
فع�ًا بني كل القوى السياس�ية با اس�تثناء من 
أعىل هرم الس�لطة السياس�ية اىل فروع وأقسام 
حكومته�ا يف كل محافظ�ات الجمهوري�ة وعليه 
فإن الرشاكة املطلوبة اآلن هي الرشاكة يف الهدف 
واملص�ر والتضحي�ة والفداء، رشاكة الس�باق يف 
مضمار إثبات س�امة النوايا ومصداقية النتماء 
وتمثل القي�م الوطنية العليا تح�ت لواء الرشعية 
ممثل�ة بالقائد الوطن�ي الرمز عبدرب�ه منصور 
ه�ادي رئيس الجمهوري�ة القائد األع�ىل للقوات 
املسلحة الذي أثبتت األحداث تباعاً براءته من أي 
حقد أو تلوث ثأري انتقامي منذ توليه قيادة الباد 

وحتى اآلن.
 "ل من�اص ل�كل متش�كك من اليق�ني ولكل 

مرتجف من الثبات وكل طامع

أكثر من 200 قتيل وجريح حوثي خالل اسبوع في مختلف اجلبهات 

األحد: العدد »1795» 18 يولي و2017م
الموافق 24 شوال 1438هـ

أهداف الثورة اليمنية
التح��رر من االس��تبداد واالس��تعمار ومخلفاتهم��ا وإقامة حكم 

جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.
رفع مستوى الشعب اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.

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

احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس��ك بمبدأ 
الحياد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار الس��الم العاملي 

وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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ص��ف��ح��ة

من أقوال الرئيس
 فتحنا ابوابنا لكل من تعرض للتنكيل من 
قبل الحوثي ونعمل بشكل  دؤوب للملمة 
املؤتمر الش��عبي العام والحفاظ عليه فهو 
ح��زب عريق وله رصيد  نضالي وش��عبي 
ونرحب باي جهد يتم تحت إطار الشرعية 

ونرفض اي عمل يتم خارج إطارها.
عبد ربه منصور هادي

رئيس اجلمهورية
القائد األعلى للقوات املسلحة

www.26sep.info

   خاص :
لقي 120 حوثيا عىل األقل مرصعهم عىل أيدي أبطال الجيش 
الوطن�ي خال هذا األس�بوع يف مختلف جبه�ات القتال وأرس 

وجرح عرشات أخرون.
 وبحس�ب مصادر عس�كرية خاصة ل�»26س�بتمرب« فإن 
مليش�يا الحوثي النقابية تلقت هذا األسبوع خسائر كبرة يف 

األرواح والعتاد بجبهات القتال املختلفة.
ففي محافظة البيضاء -بحسب مصادر ميدانية خاصة- لقي 
يوم امس األربع�اء ما ل يقل عن 23 عن�رصا حوثيا مرصعهم 
بينه�م قي�ادات ميدانية خال مع�ارك عنيف�ة خاضتها قوات 
الجيش الوطني مع املليش�يا يف مديرية ناط�ع، وحرر خالها 
أبط�ال الجي�ش الوطن�ي مواقع املنقط�ع، وصبغ، وأعش�ار، 
والرزيمة، وحدير جان .. كما أرست قوات الجيش الوطني أكثر 
من8عنارص من املليشيا الحوثية، ليصل بذلك عدد األرسى من 

املليشيا الحوثية أكثر من120أسرا يف ناطع.
كما لقي ثاثة من عنارص مليشيا الحوثي النقابية مرصعهم، 
ظهر امس  األربعاء، يف عملية نوعية ألبطال املقاومة الش�عبية 

بمديرية القريشية، يف محافظة البيضاء، وسط الباد.
وقالت مصادر ميدانية ل�»سبتمرب نت« : إن أبطال املقاومة 
الش�عبية يف منطق�ة املس�تحيلة، بباد أهل الج�وف، يف جبهة 
قيفة، نفذوا عملية نوعية اس�تهدفت طقما للمليش�يا عىل متنه 

رشاش23.
وبحس�ب ما ذكرت املصادر فان العملية أسفرت عن مقتل 

ثاثة من عنارص املليش�يا الحوثية، إضاف�ة إىل إعطاب وتدمر 
الطقم.

يأتي ذلك، بعد ساعات من استهداف أبطال املقاومة الشعبية 
تجمعا للمليشيا الحوثية بكمني محكم يف منطقة ذي حمار، يف 

ذي مضاحي، التابعة ملديرية الصومعة.
أما يف جبهة الس�احل الغربي فقد ذكرت مصادر يف الجيش 
الوطني بمحور الساحل الغربي أن قوات الجيش الوطني قتلت 
مال يقل عن50 عنرصا حوثيا يف معارك الجيش بمديرية حيس 
بعضه�م قتل بغ�ارات لط�ران التحالف العرب�ي، وأرس أكثر 
من سبعني أخرين واستس�ام القيادي الحوثي إبراهيم عذابو 

وخمسني من اتباعه جنوب حيس.
ويف محافظة الضالع  قتل ما ل يقل عن15عنرصا من املليشيا 
الحوثي�ة بينه�م القيادي امليدان�ي املدعو »أبو رم�اح«، خال 

مواجهات يف جبل الحمام السرتاتيجي.
كما لقي أربعة من عنارص املليش�يا مرصعهم وأصيب اثنان 
آخرون، بانفجار لغم دروع يف منطقة مريس، شمايل محافظة 

الضالع، الثاثاء املايض.
وقال مص�در ميداني ل�»س�بتمرب نت« ان لغ�م دروع من 
مخلفات املليش�يا الحوثية املزروع�ة يف أطراف منطقة يعيس، 
بمريس، انفجر بمجموعة من عنارصها أثناء محاولتها التسلل 

إىل مواقع الجيش الوطني يف موقع الحيايف، شمايل يعيس.
ويف محافظ�ة حجة قت�ل وأصيب عدد من عنارص مليش�يا 
الحوثي النقابية خال اليومني املاضيني بسلسلة غارات جوية 

ملقاتات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة يف 
محافظة حجة، شمايل غرب الباد.

وقال مصدر ميداني ل�”سبتمرب نت” ان مقاتات التحالف 
العربي استهدفت بكثافة مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية يف 

مديريتي ميدي، وحرض الحدوديتني.
وقد حصل “س�بتمرب نت” عىل بعض أس�ماء قتىل املليشيا 
الحوثية جراء الغارات وهم: عبده عيىس محمري، وخليل عبدالله 
املزيقر، وحمزة الرشيف، ومحمد محم�د عبدالله مراد، وعثمان 
عبدالله هرمس، وسامي جابر عيل الحجوري، والقيادي امليداني 

عيل حسن الرشيف.
ويف ذات الس�ياق أحكمت ق�وات الجيش الوطن�ي، الثاثاء 
املايض سيطرتها عىل مواقع متفرقة كانت تتمركز فيها مليشيا 
الحوثي النقابية بمديرية خب الشعف، شمايل رشق محافظة 
الجوف منها منطقة سلبة، وقرى شامان، وجبل شوكان، وجبلة 

عمر.
و تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها امليداني بإتجاه جبل 
حبش الس�رتاتيجي، وس�ط انهيارات وفرار لعنارص املليشيا 
الحوثية بالتزامن، حررت قوات الجيش الوطني عدة مناطق يف 
منطقة الحجا، يف وقت تواصل فيه التقدم بإتجاه سوق الثلوث، 

وتحريره من املليشيا الحوثية.
أما يف محافظة تعز فقد تجددت املواجهات العنيفة بني قوات 
الجيش الوطني من جهة وبني مليشيا الحوثي اإلنقابية من جهة 

أخرى،  يف عدة مناطق بجبهة الضباب، 

رئيس اجلمهورية يهنئ منتسبي اجليش الوطني بتدشني العام التدريبي اجلديد

اجتماع استثنائي ملجلس الوزراء في عدن ملناقشة مستجدات الوضع في البلد

»26 سبتمبر«: وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى لـ
النصاب القانوني اكتمل وانعقاد البرملان بات قريبًا

التحالف العربي : مليشيا احلوثي 
تقوم بتدريب عناصر على استهداف 

السفن وتهديد حركة املالحة
سبتمبرنت:

كشف املتحدث باسم قوات حتالف دعم الشرعية في اليمن 
العقيد تركي املالكي عن وجود أدلة كبيرة على وجود خبراء 

أجانب في اليمن لدعم االنقابيني .

احتجاجا على نهب مليشيا الحوثي لشركات الصرافة:

شركات ومحال الصرافة تغلق 
أبوابها في صنعاء

أغلقت معظم ش���ركات ومح���ال الصرافة ف���ي العاصمة 
صنع���اء أبوابه���ا، امس األربع���اء، احتجاجا عل���ى اعمال 
االقتحام والنهب التي تعرضت له مقرات عشرات شركات 

الصرافة  في صنعاء، ومصادرة مايني من

   خاص: سعيد الصوفي
جت���ري التحضي���رات عل���ى ق���دم 
وس���اق  النعق���اد أول���ى جلس���ات 
البرمل���ان  في العاصم���ة املؤقتة عدن 

خال الفترة  القادمة.
وأكد  وزير الدولة لشؤون مجلسي 
النواب والشورى الشيخ محمد مقبل 
احلميري ف���ي  تصريح خاص ل«26 
س���بتمبر«  ان النصاب القانوني قد 
اكتم���ل، وان موعد انعقاد جلس���ات 

البرملان بات قريبًا.
وأش���ار الوزير احلمي���ري الى  أن 
اللجنة التحضيرية  برئاسة االستاذ 
محمد  الشدادي نائب رئيس املجلس 
وعضوي���ة رؤس���اء الكت���ل البرملانية 
تبذل جهودًا كبيرة في سبيل الترتيب 
واالعداد النعقاد البرملان وفي املوعد 
احملدد وباش���راف مباش���ر م���ن قبل 
فخام���ة  رئي���س اجلمهوري���ة، الذي 
بدوره سيوجه دعوة رسمية ألعضاء 

البرملان بعقد أولى

نائب الرئيس: العمليات 
العسكرية امليدانية تسير 

وفق خطط دقيقة ومزمنة 
أكد نائب رئي���س اجلمهورية الفريق الركن 
علي محسن صالح أن العمليات العسكرية 
امليداني���ة ف���ي اجلبهات تس���ير وفق خطط 
عسكرية دقيقة ومزّمنة مع مراعاة  حتقيق 
االجنازات بأقل قدر من اخلسائر واحلفاظ 

على أرواح املدنيني.
مؤكدا �  في حوار أجرته معه جريدة القدس 
العربي يوم امس وتعيد »26سبتمبر« نشره 
في هذا العدد � أن انتصارات اجليش الوطني 
والهزائم املتتالية التي تاحق االنقابيني في 
ش���بوة والبيضاء والس���احل ونهم واجلوف 
والبقع وغيرها من اجلبهات، كبدت مليشيا 

احلوثي االنقابية خسائر فادحة.
نص الحوار ... ص�)3(

   عدن:
هنأ فخامة الرئيس املشير عبدربه 
منصور ه���ادي رئي���س اجلمهورية 
القائ���د األعل���ى للق���وات املس���لحة 
منتس���بي املنطقة العسكرية األولى 
مبناس���بة تدش���ني الع���ام التدريبي 
اجلدي���د املفع���م بالعم���ل والنش���اط 
التدريبي���ة  العملياتي���ة  وامله���ام 
والقتالية ملواجهة مختلف التحديات 
الت���ي تترب���ص بالوط���ن ومكافح���ة 
التط���ّرف واالره���اب بكاف���ه ص���وره 

واشكاله.
اجلمهوري���ة  رئي���س  وأش���اد 
املاض���ي،  اتصاله،االح���د  خ���ال 
بقائ���د املنطق���ة العس���كرية االول���ى 
اللواء الرك���ن صالح محمد طيمس 
مبس���توى النجاحات احملققة على 
الصعي���د امليدان���ي والعس���كري..
مش���ددًا على ضرورة تعزيز اليقظة 
العسكرية وتفعيل جوانب الضبط 

والربط العس���كري وتعزيز جوانب 
التنس���يق والتعاون مع الس���لطات 
االمنية والعسكرية والتنفيذية في 
إطار محافظ���ة حضرموت.. متمنيًا 
للجميع التوفيق والنجاح في تأدية 

املهام املناطة بهم.
م���ن جانب���ه عب���ر قائ���د املنطق���ة 
امتنان���ه  األولى،ع���ن  العس���كرية 
وتقدي���ره لفخام���ة الرئيس املش���ير 
عبدرب���ه منص���ور ه���ادي رئي���س 
الدائم���ة  ومتابعت���ه  اجلمهوري���ة 
ألوض���اع حماة الوط���ن في مختلف 
املناطق واملواقع والظروف للوقوف 
على اوضاعه���م والتوجيه مبا يلزم 
في إطار املهام واملس���ؤوليات التي 
تضطلع بها تلك الوحدات املرابطة 
في مواقع الشرف والبطولة والذود 

عن حياض الوطن.

   خاص :
 عقد مجلس الوزراء ،امس األربعاء  
في العاصم���ة املؤقتة ع���دن اجتماعًا 
اس���تثنائيًا برئاس���ة الدكت���ور أحم���د 
عبي���د بن دغر رئي���س املجلس وذالك، 
للوق���وف ام���ام التحدي���ات التي تقف 
أمام احلكومة  على الصعيد الداخلي، 
وفي مقدمته���ا التحديات االقتصادية  
واالنتهاكات و املمارس���ات التعسفية 
الت���ي تق���وم به���ا مليش���يا احلوث���ي 
االنقابية بحق املواطنني  في املناطق 

اخلاضعة لسيطرتها.
وناق���ش املجل���س ف���ي اجتماع���ه  

املتعلق���ة  االقتصادي���ة  التحدي���ات 
بتدهور س���عر ص���رف الري���ال مقابل 
الدوالر، واالمكانات التي ميكن لها أن 
متنع من استمرار هذا التدهورمعيدًا 
ذلك إلى تاعب بعض التجار بأسعار 
الص���رف واملضاربة بالريال، وش���راء 

املشتقات النفطية.
واستمع اعضاء املجلس إلى تقرير 
البن���ك املرك���زي و وزارة املالية، حول 
األس���باب التي أدت إلى ارتفاع س���عر 
الصرف، واحلل���ول الفعلية للحد من 
حالة التدهور املس���تمر للريال، الذي 

نتج بسبب تزيد 

ح���ذرت وزارة اخلارجية في احلكومة 
الش���رعية ي���وم أم���س األربع���اء املجتمع 
الدولي من مخاطر التساهل مع تهديدات 
مليش���يا احلوثي االرهابية للماحة في 
البحر االحمر واملمرات الدولية والتي كان 

اخرها ما ورد على لسان رئيس ما يسمى 
باملجل���س السياس���ي للق���وى االنقابية 
املدعو صالح الصماد خال لقائه مع نائب 
مبعوث االمني العام لألمم املتحدة لليمن 

معني شرمي والوفد املرافق له 

وقال���ت ال���وزارة عل���ى لس���ان مص���در 
مسئول فيها � في تصريح لوكالة االنباء 
اليمنية)س���بأ( � أن قي���ادة االنقاب بهذا 
التهدي���د الواض���ح والصري���ح يعلن���ون 
حتديهم للمجتمع الدولي وقرارات االمم 

املتح���دة والقوان���ني واملواثي���ق الدولية 
وينس���فون كل اجلهود املبذولة لتحقيق 
الس���ام كتعبي���ر ع���ن النواي���ا احلقيقية 
للمليشيا احلوثية في حتقيق االجندات 

االيرانية في استهداف

اليمن يحذر املجتمع الدولي من مخاطر التساهل مع تهديدات املليشيا للمالحة

... ص)2(

... ص)2(

... ص)2( ... ص)2(

... ص)2(

... ص)2(

... ص)2(

... ص)2(

... ص)2(

... ص)2(

كل مشروع خارج إطار الشرعية غير مقبول

ال�����رئ�����ي�����س ه�����������ادي ون�����ائ�����ب�����ه ي����ط����م����ئ����ن����ان ع�����ل�����ى ص�����ح�����ة رئ������ي������س ه����ي����ئ����ة األرك�����������ان

أبني �
دش���ن نائب رئيس ال���وزراء وزي���ر الداخلية 
أحمد امليسري وقائد املنطقة العسكرية الرابعة 
اللواء فضل حسن أول أمس الثاثاء مبحافظة 
أبني الع���ام التدريبي 2018م بعرض عس���كري 
للقوات اخلاصة واألمن وقوات احلزام األمني 

عسكري .

وأكد امليس���ري، ح���رص القيادة السياس���ية 
على إجن���اح العام التدريبي للع���ام 2018م في 
العاصمة املؤقتة عدن ومختلف احملافظات مبا 
فيه���ا أبني التي دش���نت اليوم الع���ام التدريبي 
للقوات األمنية والعسكرية، وذلك بعد أيام من 
تدش���ني الع���ام التدريبي في ع���دن ومحافظات 

أخرى.

تدشني العام التدريبي لألجهزة األمنية في أبني
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... تتمات ...
الرئيس هادي ونائبه

رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة حتى االنتصار 
لراية اليمن االحتادي اجلديد.

وفي ذات السياق قام نائب رئيس اجلمهورية الفريق الركن علي 
محس����ن األحمر االثنني املاضي بزيارة الل����واء الركن دكتور طاهر 

العقيلي رئيس هيئة األركان العامة لاطمئنان عليه 
من جانبه عبر اللواء الركن العقيلي عن خالص شكره وتقديره 
وس����عادته  لزيارة نائب الرئيس الذي يحرص دائما على متابعة 

وتفقد أحوال منتسبي قوات اجليش الوطني قيادات وأفراد . 

اجتماع استثنائي
الطلب على العملة األجنبية.

وتدارس مجلس ال����وزراء، الترتيبات التي تعمل عليها اللجنة 
التي ش����كلها رئيس اجلمهورية للتنس����يق مع االشقاء في اململكة 
العربية السعودية لتزويد كهرباء عدن باملشتقات النفطية، ورفد 
خزينة البنك املركزي بالوديعة السعودية للبنك املركزي واملقدرة 

مبلياري دوالر، و إعادة اعمار املناطق احملررة.
م����ن جهة أخ����رى أك����د املجلس عل����ى ض����رورة اس����تمرار تقدمي 
املساعدات االنسانية للنازحني، وتسهيل مرورهم في جميع النقاط 
األمنية ومعاملتهم معاملة حس����نة في جميع احملافظات احملررة، 
استنادًا إلى التوجيهات الصريحة لفخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي، رئيس اجلمهورية التي تقضي بتأمني مرور جميع املواطنني 

دون استثناء.
الفت����ًا الى ضرورة تثبيت األمن واالس����تقرار ، وتفعيل األجهزة 
االستخبارية، وتوحيد مختلف الوحدات األمنية حتت قيادة وزارة 
الداخلي����ة في إطار العمل املؤسس����ي للدول����ة، ومحاربة العناصر 
االرهابي����ة التخريبية ورصد حتركاتها وكش����ف مخططاتها التي 

تطال املصلحة العامة ورجل األمن بدرجة رئيسية.

شرعية الشراكة
من القنوع، لكل متردد من التقدم انطاقًا من قاعدة اليقني أن 
الشرعية ماضية في استكمال النصر واجناز التحول السياسي 
الدميقراطي من خال إقامة الدولة االحتادية بأقاليمها الس���تة، 
والثبات على مبدأ التضحية والفداء الس���تكمال عملية التحرير 
وضرورة نيل شرف املشاركة فيها من قبل اجلميع، والقنوع من 
أنه لم يعد هناك مجال لتحقيق أطماع ومصالح ش���خصية وأنه 
ال مجال س���وى للتقدم نحو اجناز األه���داف الوطنية حتت راية 
الش���رعية حاملة لواء اخلاص والتحرير وبدون تلك التحوالت 
الذاتية أو اجلمعية ال مكان لفرد أو جماعة في أوس���اط األحرار 
األتقي���اء صون���ًا جل���ال التضحي���ات وس���مو األه���داف ومنع���ًا 

حملاوالتهم  اعادة عجلة التقدم الى الوراء.

الخارجية تحذر المجتمع الدولي
 أمن املنطقة والسيطرة على املمرات البحرية وحتقيق االطماع 
التوسعية االيرانية واالضرار بأمن ومصالح اليمن واملنطقة واقاق 
االمن العاملي وهو النهج الذي تتبعه حليفتهم إيران الذي لم يكف 
مس����ئوليها عن التلوي����ح بعرقلة املاحة في مضي����ق هرمز ومياه 
اخلليج العربي وهو ذات النهج الذي تتبعه اجلماعات االرهابية » .
واض����اف« إن حكومة اجلمهوري����ة اليمنية تأخذ ه����ذه التهديد 
بجديه فقد صدر من احد اكبر مسئولي االنقاب وأمام نائب مبعوث 
االمني العام لألمم املتحدة في استهانه وعدم اهتمام بجهود االمم 
املتحدة ودورها وقد سبق للمليشيا االنقابية ان استهدفت عدة 
مرات س����فنًا وبواخر في املمرات الدولية ف����ي مضيق باب املندب 
والبحر االحمر لوال وجود التحالف العربي حلماية املياه االقليمية 
اليمني����ة إضافة إل����ى تعطيلها لوصول 65 س����فينه محملة مبواد 
إغاثية الى ميناء احلديدة وقد سبق وأن حذرت الواليات املتحدة 
وع����دد من دول العالم والتحالف العربي مرارًا من خطر املليش����يا 

املدعومة ايرانيًا على املاحة الدولية ».
وأكد املصدر ان مليشيا احلوثي تتخذ نفس أساليب وتهديدات 
اجلماعات اإلرهابية خاصة انها ومن خال نفس الشخص أعلنت 
وبص����ورة صريحة و واضحة رفضها للس����ام ومتس����كها بخيار 
احلرب وتأكيد االستمرار فيه الى ماال نهاية حتى ولو لم يبق سوى 
مربع واحد أو مديرية واحدة بحوزتهم حسب قوله في ذات اللقاء .
ولف����ت املص����در ال����ى أن ذلك يعك����س أن االنقابي����ني غير ابهني 
بحياة الناس وانه����ار الدماء التي س����فكت واالرواح التي ازهقت 
في س����بيل إرضاء رغباتهم اجلنونية في الدمار واملوت ومن يقف 
خلفهم من قوى الش����ر ورعاة اإلرهاب الدوليني ورفضهم للس����ام 
واحللول السياس����ية والس����لمية ، كاش����فا عن موقف جماعته من 
العملي����ة الس����لمية التي دعت اليه����ا وتناضل من اجله����ا كل قوى 
اخلير والسام في العالم واملجتمع الدولي ممثا باألمم املتحدة 
وأصدقاء الشعب اليمني من الدول والشعوب التواقة لعودة االمن 

واألمان الى اليمن .

وزيرالدولة لشؤون مجلسي
جلساتهم في عدن بعد استكمال  أعمال التحضيرات النهائية .

و أضاف الوزير  »نحن على تواصل مع زمائنا أعضاء املجلس 
، وهناك رسائل ايجابية منهم تؤكد استجابتهم الكاملة للحضور 
واملش����اركة وحتم����ل مس����ؤولياتهم جت����اه الوطن  .. مبين����ا ان كل 
األعضاء يش����عرون ان انعق����اد املجلس في ه����ذه املرحلة احلرجة 
التي مير بها الوطن بس����بب انقاب مليشيا احلوثية على الدولة 

ومؤسس����اتها وفي مقدمتها املؤسسة التشريعية مجلس النواب 
- واج����ب وطن����ي يحتم عل����ى نواب الش����عب القيام ب����ه ليتحملوا 

املسؤولية املناطة بهم«.

تدشين العام التدريبي2018
مشيرا إلى  ان الدولة عازمة على النهوض مبحافظة أبني التي 
م����رت بنكبات وأزمات كثي����رة ومختلفة، كم����ا تعرضت للعبث من 
ِقبل اجلماعات اإلرهابية املارقة، وأش����اد بنجاح أبني في محاربة 
تلك اجلماعات اإلرهابية والقضاء عليها بجهود وتكاتف أبنائها 

ورجالها الشرفاء املخلصني.
 وقد حضر حفل التدشني إلى جانب نائب رئيس الوزراء وزير 
الداخلية وقائد املنطقة العسكرية الرابعة عدد كبير من القيادات 
العس����كرية واألمنية والس����لطة احمللية باحملافظ����ة وفي مقدمتهم 
محافظ أبني اللواء الركن أبوبكر حس����ني، ونائ����ب وزير الداخلية 
اللواء الركن علي ناصر خلشع، ووكاء وزارة الداخلية ومدير عام 
اإلدارة العامة للتوجيه املعنوي والعاقات العامة بوزارة الداخلية 

وعدد من وكاء محافظة أبني.

التحالف العربي
وأكد العقي����د املالكي في مؤمتر صحفي عق����ده -امس األربعاء 
بالري����اض- أن ميليش����يات احلوث����ي تواصل إط����اق الصواريخ 
على املناطق اآلمنة بالسكان، كما أنها تقوم بتدريب عناصر على 

استهداف السفن وتهديد حركة املاحة.
ولفت املتحدث باسم التحالف إلى أن ميناء احلديدة بات منطلقا 
لألعمال اإلرهابية التي تهدد حركة املاحة، وأن مليشيا احلوثي 

االنقابية املاحة اجلوية فوق صنعاء.
وقال العقيد املالكي : إن املنافذ اإلغاثية لليمن مفتوحة أمام الدول 
املانحة واملنظمات إلرسال املساعدات اإلغاثية الى اليمن،مؤكدا أن 

معاناة الشعب اليمني سببتها مليشيات احلوثي االنقابية.
وأض����اف إن حرك����ة دخول ش����حن اإلغاثة وس����فن الوق����ود إلى 
ميناء احلديدة مستمرة وأن التحالف منح 1800 تصريح إلدخال 

مساعدات عبر املنافذ البحرية اليمنية.

شركات ومحال الصرافة
العمات احمللية واألجنبية،  من قبل مليشيا احلوثي

 االنقابية، بدعوى انها اجراءات اتخذتها املليشيا لضبط سعر 
الصرف.

وقّدر صحفي متخصص في القضايا االقتصادية األموال التي 
نهبتها مليشيا احلوثي خال اليومني املاضيني.

وقال  الصحفي فاروق الكرميي: ان االموال التي نهبتها اجلماعة 

من فرع مصرف الكرميي بشارع القيادة- وسط العاصمة صنعاء-  
بنح����و مليار_ريال و200أل����ف دوالر و50 ألف س����عودي، و150 

مليون ريال من فرع لشركة مسعود للصرافة.
واض����اف: ان مبال����غ متفاوت����ة تصل ال����ى 700 ملي����ون نهبتها 

اجلماعة من بقية الشركات ومحال الصرافة.
الى ذلك، قال مسؤولني في القطاع املصرفي، أنها ليست املرة_

األولى، وأن جماعة احلوثي في حمات سابقة صادرت مبالغ كبيرة، 
الجبار الصرافني على االلتزام بسعر الصرف الرسمي.

واثارت اجراءات املليشيا مخاوف لدى ارباب البنوك والشركات 
الصرافة اخلاصة وفي االوساط التجارية ورؤوس االموال.

اكثر من 200 قتيل وأسير
غربي مدينة تعز.

وقالت مصادر ميدانية ل�”سبتمبر نت” ان مواجهات عنيفة دارت 
بني قوات اجليش الوطني واملليشيا احلوثية في جبهة الضباب، 
تركزت ف����ي مناطق اخلط األمامي للجبهة ف����ي منطقة الصياحي، 

وقرية ماتع، وحذران.
كم����ا دارت مع����ارك عنيفة بحس����ب م����ا أفادت املص����ادر في 
محيط تب����ة الكربة، اس����تمرت خمس س����اعات، حقق خالها 
أبط����ال اجليش الوطن����ي تقدما ميدانيا وس����ط فرار لعناصر 

املليشيا احلوثية.
وخلفت املعارك مقتل ما ال يقل عن خمسة من عناصر املليشيا 
احلوثي����ة، وإصاب����ة آخرين.. وف����ي جبهة مقبنة قتل 6 مس����لحني 
حوثيني وج����رح اخرون في مع����ارك للجيش مبناط����ق متفرقة من 

املديرية 
وكانت مدفعية اجليش الوطني في الضباب قد استهدفت مواقع 
وتعزيزات للمليشيا في مناطق حذران، وتبة اخللوة، وجبل املنعم، 
أدت إل����ى تدمي����ر طقم  ومقتل ع����دد من عناصر املليش����يا وإصابة 

آخرين.
وفي محافظة صعدة أكد قائد فرقة االقتحامات في لواء الوحدة 
اش����رف املخافي ملراسل “سبتمبر نت” أن اجليش الوطني متكن 
من حترير تباب أم العظم بعد معارك ضارية مع مليشيا احلوثي 
االنقابية خلفت قتلى وجرحى في صفوف املليش����يا وأس����ر أحد 

عناصر املليشيا.
مش����يرا إلى أن����ه بتحرير تب����اب أم العظم تصب����ح قلب وميمنة 
العليب في مرمى نيران اجليش، كون “أم العظم” تطل على سلسلة 

العليب اجلبلية.
ون����وه املخافي ال����ى أن ق����وات اجليش س����تواصل تقدمها في 
اجلبه����ة حتى رفع العل����م الوطني بجبال مران كم����ا وعد الرئيس 
املش����ير عبدربه منصور ه����ادي رئيس اجلمهوري����ة القائد األعلى 

للقوات املسلحة.

محافظ البيضاء يلتقي بأعيان وإعالمي 
ومثقفي احملافظة

سبتمبر نت /
التقى محافظ البيضاء صالح الرصاص ووكيل اول احملافظة خالد العواضي أول أمس 

الثاثاء  بأعيان و إعامي و مثقفي احملافظة.
وتناول اللقاء قضايا و هموم احملافظة واملس���تجدات ف���ي اجلبهات واالنتصارات التي 
حققه���ا اجليش الوطن���ي واملقاومة مبديرية ناط���ع وبقية اجلبهات في الزاه���ر وذي ناعم 

والصومعة وباد قيفة.
واشاد املجتمعون مبا حققه اجليش الوطني واملقاومة من انتصارات وبالصمود البطولي 
ضد املليشيا احلوثية االنقابية.. داعيا الى مزيد من التاحم ورص الصفوف لكافة ابناء 
البيضاء.. واطلعوا على التجهيزات واالستعدادات التي تكاد تكتمل النطاق عملية حترير 

كافة مديريات محافظة البيضاء.

مأرب �
أك���د علم���اء وخطب���اء ومرش���دون ف���ي 
محافظ���ة م���أرب في لق���اء موس���ع لهم عقد 
يوم امس األربعاء  باحملافظة على توحيد 
اخلطاب لدعم الشرعية واجليش الوطني 
واملقاومة الس���تعادة الدولة والقضاء على 
املشروع االيراني الذي يحمله اإلنقابيون 
ويتهدد اليمن واملنطقة في أمنها وعقيدتها 
وهويته���ا .. داع���ني كاف���ة اليمني���ني ال���ى 
اإلنض���واء حتت مظلة الش���رعية واحلفاظ 
عليها ألنها احلامل للقضية العادلة للشعب 

اليمني.
وشدد اللقاء الذي نظمه مكتب األوقاف 
واإلرش���اد باحملافظ���ة حت���ت ش���عار) نحو 
خطاب جامع موحد لدعم الشرعية ومساندة 
اجلي���ش الوطني(،على تفعيل دور العلماء 
واخلطباء واملرش���دين ورسالة املسجد في 
تعزيز اللحمة املجتمعية وحش���د الطاقات 
ف���ي الوق���وف خل���ف الش���رعية واجلي���ش 
الوطني من أجل استعادة الدولة والهوية 
اليمنية وانهاء االنقاب واملشروع االيراني 

في اليمن واملنطقة .
وأكد املشاركون في اللقاء على املسئولية 
امللق���اة عل���ى عاتقه���م ف���ي حتص���ني األمة 
وتبصيرهم باملفاهي���م الدينية الصحيحة 
ومواجهة ودحض الش���بهات والشائعات 

واالراجيف التي ي���روج لها اإلنقابيون و 
املتحالفون معهم للتضليل املجتمع احمللي 

واخلارجي.
وكان وكي���ل محافظ���ة م���ارب الدكت���ور 
عبدربه مفتاح قد أكد في اجللسة االفتتاحية 
على املس���ئولية الكبيرة امللقاة على عاتق 
العلم���اء والدع���اة واخلطب���اء باعتباره���م 
حصن املجتمع الفك���ري والروحي في ظل 
الظروف االس���تثنائية التي متر بها اليمن 
منذ انقاب امليليش���يا احلوثي���ة االيرانية 
والتي تستهدف الهوية والعقيدة والنسيج 

املجتمعي واالمن واالستقرار .
وثمن الدكتور مفتاح اجلهود التي يبذلها 
العلماء واخلطباء والدعاة في سبيل حشد 
الطاقات املجتمعية للقضاء على امليليشيا 
وكشف وفضح املفاهيم الدينية التي تروج 
لها وتس���تهدف تفتيت العقيدة االسامية 

والهوية الوطنية والقيم واالخاق .
م���ن جانب���ه أكد نائ���ب رئي���س التوجيه 
املعن���وي العمي���د نبي���ل اس���كندر عل���ى أن 
التضحية ه���ي الثمن الواج���ب لإلنتصار 
وه���ذا م���ا يقدم���ه الش���رفاء من أبن���اء هذا 
الوطن وفي مقدمتهم ابناء اجليش الوطني 
واملقاومة الشعبية مبساندة دول التحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية الس���عودية 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة

علماء مأرب يؤكدون على توحيد اخلطاب لدعم 
الشرعية واجليش الوطني الستعادة الدولة

محافظ تعز يؤدي اليمين الدستورية.. ويؤكد على االسراع في استكمال تحرير المحافظة وإعادة مؤسسات الدولة الى العمل

 الرئيس هادي: ساعة النصر قد حانت لتطهير بلدنا من دنس اجلماعات املارقة
ادى اليمني الدستورية امام فخامة الرئيس 
عبدرب����ه منص����ور هادي رئي����س اجلمهورية 
مطلع األسبوع، الدكتور أمني احمد محمود 

مبناسبة تعيينه محافظًا حملافظة تعز.
وعقب اداء اليمني الدستورية، أكد فخامة 
رئيس اجلمهورية على أهمية توحيد العمل 
واجلهود املجتمعي����ة مبحافظة تعز لتتمكن 
من جتاوز املعاناة التي تواجهها املدينة منذ 
س����نوات مضت لصمودها وبس����الة ابناءها 
ومواقفهم املشرفة في مواجهة قوى التمرد 

والطغيان من املليشيا احلوثية اإليرانية.
وقال فخامة الرئيس:«إن ساعة النصر قد 
حانت لتطهير بلدنا من دنس تلك اجلماعات 
املارقة التي أثخنت اجلراح في جسد الوطن 
الطاهر«..الفت����ًا ال����ى أهمي����ة حتدي����د الرؤى 
وتوحيد الص����ف الختزال الوقت في حتقيق 
االنتصارات والغايات املرجوة التي يتطلع 

اليها اجلميع.
واك���د رئي���س اجلمهورية ،عل���ى أهمية 
إياء تعز جل الرعاي���ة واالهتمام ملا متثله 
من أهمية ومكانة في خارطة اليمن وتعزيز 

مساره.
م����ن جانبه عب����ر محافظ تعز عن س����روره 
بالثق����ة التي منحت له..مؤكدًا بانه س����يكون 
جندي في خدم����ة تعز والوط����ن ..معبرًا عن 
اعت����زازه ل����كل توجيه����ات فخام����ة الرئي����س 
واعتباره����ا أولويات مهام����ه وبرنامج عمله 
القادم حتى حتقيق النصر واستعادة مكانة 

تعز في إطار اليمن االحتادي املنشود. 
وأشاد محافظ تعز باجلهود التي يبذلها 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
اجلمهورية لقيادة الوطن واالنتصار له في 

ظل الظروف الراهنة.
وعقب اداء محافظ تعز اليمني الدستورية، 
أعلن عن برنامجه، في رسالة وجهها احملافظ 
للقيادة السياس����ية متضمنة برنامج العمل 
الذي يعتزم تنفيذه.. » 26سبتمبر« تعيد نشر 

نصها:-
ِبْسم الله الرحمن الرحيم

ونحن ندشن عامًا جديدًا نتطلع أن تتحقق 
الكثير من طموحاتنا في التغيير الذي ننشده 
لرفعة بلدنا الغالي وتقدمه وإزدهاره. يعود 
العام وكلي أمل أن تنتهي معاناة الناس من 
أثار االنقاب املليش����اوي الذي دمر مقدرات 
البلد وبدد مؤسساته ونهب ثرواته وصادر 

حريته.
متضي عجلة الزمن دومنا توقف وعلينا 

في ه����ذه املرحل����ة الفارقة من حياة ش����عبنا 
املكافح واملثاب����ر أن نلحق بركب العصر في 
النه����وض بواقعنا املعاش لنضع بلدنا على 
خارطة العالم وقد استعادت الدولة الشرعية 
مؤسس����اتها من براثن امللش����نة ومشروعها 

الرجعي املدمر..
نقف اليوم أمام استحقاقات كبيرة يتوجب 
أن نكون في مس����تواها لننتص����ر حلقنا في 
احلي����اة بكرام����ة حتت س����قف دول����ة النظام 
والقانون.. دولة العدل واملساواة واملواطنة 

غير املنقوصة.
م����ن خ����ال ه����ذه األس����طر الت����ي حملتها 
بع����ض الهم����وم الت����ي راودتن����ي كواحد من 
ابناء الش����عب وبع����د أن كلفت بق����رار رئيس 
اجلمهورية املشير عبده ربه منصور هادي 

محافظًا حملافظة تعز.
أعل����ن انني اق����ف على مس����افة واحدة من 
اجلمي����ع وأمث����ل كل االجتاه����ات الفكري����ة 
واجله����ات اجلغرافي����ة مترفع����ًا ف����وق كل 
االعتب����ارات احلزبي����ة واجلهوي����ة والفئوية 

واملذهبية والطائفية. .
م����ا يجمعن����ا اكثر مم����ا يفرقن����ا ..نختلف 
لنتحاور لنتفق ..نتباين لنتحد في مواجهة 
املخاطر وما يحيط بنا من كوارث تتفاقم يوما 

بعد يوم.
ونظ����رًا ملا تقتضيه املصلح����ة العامة فقد 

تش����رفت بتحم����ل املس����ؤولية ومع����ي انت����م 
ياأبناء تعز الس����ند وامل����دد لتحرير ما تبقى 
من احملافظة واس����تعادة مؤسس����ات الدولة 
ليتسنى لنا النهوض بواجباتنا جتاه بلدنا 
وأقليمنا ومحافظتنا ومدينتنا احلاملة التي 
تستحق أن نتسابق لنبنيها ننتشلها من بني 

الرماد لتعود كطائر العنقاء ..
وق����د رأيت أن أضع ب����ني ايديكم اخلطوط 
العريضة لبرنامج العمل في املرحلة القادمة 

واملتمثل في األتي:
- االسراع في حترير ما تبقى من احملافظة 

ورفع احلصار عن عاصمتها
- إع����ادة بن����اء الوحدات العس����كرية على 

أسس وطنية سليمة .
- إعادة بناء املؤسسة األمنية وتفعيل دور 

الشرطة في حفظ النظام والقانون.
- إعادة مؤسس����ات الدول����ة املدنية للعمل 
وتفعي����ل دور النياب����ة العام����ة والس����لطة 
القضائي����ة وتفعي����ل دور األجه����زة الرقابية 
واحملاس����بية للقي����ام بواجباته����ا مب����ا يكفل 

ممارسة مهامها في نطاق اختصاصها.
- االهتمام باخلدمات االساسية العاجلة 
والطارئ����ة ف����ي انق����اذ احملافظة م����ن األوبئة 
والكوارث البيئية واالهتمام باملستش����فيات 
العامة وانتشال السكان من براثن احلصار 

املدمر.

- االهتم����ام بالتعلي����م باعتب����اره اللبن����ة 
االس����اس في اح����داث نهض����ة ش����املة تلبي 

تطلعات العصر. 
- معاجل����ة أث����ار احلرب وتطبي����ع احلياة 
العامة مبا يكفل احداث قطيعة مع رواس����ب 

املاضي ومأسيه وتبعاته.
- سرعة استكمال صرف رواتب احملافظة 

جلميع القطاعات املدنية والعسكرية.
- العمل م����ع املنظمات املانح����ة والعاملة 
ف����ي امليدان و إعادة ترتيب وتنس����يق العمل 
اإلغاثي والبرامج الطارئة للحد من الظواهر 
املنتش����رة مبا فيها إعادة توط����ني النازحني 

واملشردين واملهجرين..
- العم����ل م����ع منظم����ات املجتم����ع املدني 
واألح����زاب الوطنية على رؤية ش����املة تكفل 
العمل بروح الفريق الواحد النتشال احملافظة 

وريفها املترامي من الوضع الراهن.
س����نحقق أهدافن����ا وس����تعود تع����ز بهي����ة 
شامخة بفضل تعاونكم معنا في استعادتها 
والنه����وض بواقعها لانتق����ال نحو حتقيق 
كل تطلعاتنا للعيش الكرمي..سنبذل أرواحنا 
ونس����خر كل امكاناتنا ولن نغل����ق الباب في 

وجه أحد..
نؤكد على حرية الرأي مبا يكفل ممارسة 
شفافة ال حتجب وال تصادر اآلخر وال تلغيه..
سنولي قضية احلقوق واحلريات العامة 
أولوي����ة مب����ا يكف����ل املمارس����ة الدميقراطية 

اخلاقة ويعزز حقوق اإلنسان..
س����نفتح املزيد من آفاق التواصل اخلاق 
لنحقق الهدف تلو اآلخر حتى نستطيع إيجاد 
أرضية يق����ف عليها اجلمي����ع مترفعني فوق 

الصغائر لنسمو فوق جراحنا.
لن ننس����ى التضحيات الت����ي اعتصرتها 
احملافظ����ة والت����ي فاق����ت حج����م التصورات 

ومازالت تنزف .
اللحظ����ة  نستش����عر  أن  علين����ا  يج����ب 
ونس����توعب العص����ر ومتطلباته..انني على 
ثق����ة أن تعز حاض����رة البلد وبواب����ة العبور 
لليمن االحتادي الذي نناضل جميعنا جلعله 

واقعًا معاشا.
عاش����ت اجلمهوري����ة واملج����د واخلل����ود 
واحلري����ة  للجرح����ى  والش����فاء  للش����هداء 

لألسرى..
وكل عام واجلميع بخير..

محافظ محافظة تعز
رئيس املجلس احمللي

الدكتور/ أمني احمد محمود
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تلق���ى نائ���ب رئي���س اجلمهوري���ة 
الفريق الركن علي محس���ن صالح يوم 
أمس األربعاء برقية ش���كر وتقدير من 
مرك���ز التحالف اإلس���امي العس���كري 
حملاربة اإلرهاب على مشاركته الفاعلة 
في االجتماع األول ملجلس وزراء دفاع 
دول التحال���ف اإلس���امي العس���كري 
حملاربة اإلرهاب وال���ذي انعقد مؤخرًا 

في العاصمة السعودية الرياض
باجله���ود  البرقي���ة  وأش���ادت 
والنجاح���ات التي حققته���ا اليمن في 

محارب���ة واحتواء األنش���طة اإلرهابية 
والفكرية املتطرفة 

الفتة  إلى أهمية استمرار التواصل 
بني بادنا ومركز التحالف اإلس���امي 
مبا يخ���دم ويحقق املصالح املش���تركة 
ولاس���تفادة من اخلبرات واإلمكانات 
املتوفرة عل���ى ضوء البي���ان اخلتامي 
الجتم���اع مجل���س وزراء دف���اع دول 

التحالف.
اجلدي���ر بالذك���ر أن  نائ���ب رئي���س 
اجلمهورية كان قد ترأس وفد اليمن في 
اجتماع مجلس وزراء دفاع التحالف 

اإلسامي حملاربة اإلرهاب الذي انعقد 
نهاي���ة نوفمب���ر م���ن الع���ام املنصرم، 
والذي أكد فيه من خ���ال الكلمة التي 
ألقاها خال جلسة اإلفتتاح بأن حسم 
معركة اإلرهاب هي من أهم األولويات 
الت���ي تتطلب صياغة اس���تراتيجيات 
وتوفير إمكانات ووضع التش���ريعات 
واملرجعيات وخ���وض املعركة في كل 
امليادي���ن الفكري���ة واألمني���ة واملالي���ة 
والعس���كرية وص���وال إل���ى تطويق���ه 
منابع���ه  وجتفي���ف  ومحاصرت���ه 

وتخليص العالم من شره

نائب الرئيس يتلقى برقية شكر من مركز التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب 

ويطلع على سير العمليات العسكرية في اجلوف

املؤمتر الشعبي مبارب يؤكد أن الرئيس 
هادي هو رئيس املؤمتر 
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أك���د املؤمت���ر الش���عبي الع���ام مبحافظة 
مأرب في لقائه التنظيمي املوسع الذي عقد 
الثاثاء املاضي أن الرئيس هادي هو رئيس 

حزب املؤمتر كونه النائب األول املنتخب 
معب���را عن  رفض���ه ملا ص���در عن بعض 
قيادات املؤمتر في العاصمة صنعاء كونها 
ال متث���ل املؤمت���ر وأنها اج���راءات مخالفة  
للنظام الداخل���ي وان االجتم���اع ونتائجه 
وقع حتت الضغط واإلكراه من قبل املليشيا 

االنقابية احلوثية.
ودعا املش���اركون في بيانه���م اخلتامي 
للق���اء التنظيمي املوس���ع ال���ذي عقد حتت 
ش���عار)معا للحفاظ على املؤمتر الش���عبي 
العام.. ونحو اصطفاف وطني شامل ضد 
املليش���يا احلوثية االيرانية( الى متسكهم 
بقي���ادة فخام���ة الرئيس عب���د ربه منصور 
هادي رئيس اجلمهورية رئيس���ًا للمؤمتر 
الشعبي العام وفقًا للنظام الداخلي وكونه 
منتخبًا من املؤمتر العام السابع نائبًا أول 

لرئيس املؤمتر.
وأض���اف البي���ان :« إن موقفن���ا كقي���ادة 
للمؤمت���ر الش���عبي الع���ام مبحافظة مارب 
موقفًا ثابت���ًا ومبدئيا جتاه تلك املليش���يا 
وكان لن���ا الري���ادة والس���بق ف���ي إع���ان 
موقف واض���ح وصريح يرفض املش���اركة 
لتلك املليش���يا وعدم التحال���ف معها عقب 
سيطرتها على العاصمة صنعاء وسعيها 
نح���و الس���يطرة عل���ى محافظ���ة م���ارب 

واحملافظات األخرى«.
الفت���ًا إل���ى أن  األم���ر ال���ذي ف���رض على 
احل���زب تبني ومش���اركة مختلف األطياف 
السياس���ية على مس���توى احملافظة موقفًا 
موح���دًا رافضًا ألي تواجد وس���يطرة لتلك 
املليش���يا عل���ى محافظة م���أرب خصوصًا 

واليمن بشكل عام. 
وأك���د البي���ان أهمي���ة ووح���دة الص���ف 
والثبات التنظيمي ملختلف تكوينات وأطر 
املؤمتر الش���عبي العام لتجاوز التحديات 

الراهنة.

/ 26سبتمبر 
اطلع نائب رئيس اجلمهورية الفريق الركن علي محسن 
صالح األحمر ي���وم أمس األربعاء � خ���ال اتصال هاتفي 
مبحاف���ظ محافظة اجل���وف الل���واء أمني العكيم���ي � على 
سير العمليات العسكرية في محافظة اجلوف وما يحرزه 

األبطال من انتصارات في مناطق احملافظة 
واس���تمع نائ���ب الرئي���س إل���ى املس���تجدات امليداني���ة 

واس���تمرار تقدم أبطال اجليش بهدف استكمال التحرير 
وتطهير أجزاء احملافظة من ميليشيا احلوثي االنقابية.

مشيدا بتضحيات األبطال وماحمهم التي يسطرونها 
في وجه االنقابيني مبا يحقق استعادة الشرعية وحماية 
الهوي���ة اليمني���ة من االس���تهداف اإليراني، مثمن���ًا الدور 
األخوي الصادق ل���دول التحالف بقي���ادة اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
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> األخ نائ�ب الرئيس اله�دف املعلن لكم يف 
الرشعية والتحالف العربي يتمثل يف استعادة 
الرشعية والتخلص من النقاب، ويبدو أنكم 
حتى هذه اللحظة ل�م تحققوا هذا الهدف.. 

أين أنتم اليوم من هذا الهدف؟
احلقيقة أننا قطعنا ش���وطًا كبيرًا في سبيل 
استعادة الدولة، واس���تعادة الشرعية، ولعلك 
ترى أنه ال مجال للمقارنة بني وضع الشرعية 
الي���وم ووضعه���ا قب���ل حوالى ثاث س���نوات، 
وق���د حققن���ا بفض���ل الل���ه، ث���م بدعم أش���قائنا 
ف���ي التحالف العرب���ي بقيادة اململك���ة العربية 
الس���عودية انتصارات كبي���رة أدت إلى تراجع 
االنقابيني من س���واحل عدن إلى أن أصبحت 
قوات الش���رعية اليوم تفصلها ع���ن العاصمة 
صنع���اء كيلومترات مع���دودة، ومؤخرًا حدثت 
انهي���ارات كبيرة في صف���وف احلوثيني الذين 
يعيش���ون ف���ي حال���ة انكس���ار ت���ام عل���ى كل 
اجلبهات، وما حالة بيحان في محافظة شبوة، 
وما حدث للمليش���يا فيها من هزائم إال واحدة 
م���ن ح���االت االنهيار الت���ي تاح���ق احلوثيني 
على ي���د أبط���ال اجلي���ش الوطن���ي واملقاومة، 
ولعلك الحظت كيف س���لم احلوثيون أنفس���هم 
وأسلحتهم للجيش في بيحان، وانهزموا إلى 
محافظ���ة البيض���اء وتابعتهم ق���وات اجليش 
واملقاوم���ة واملع���ارك اليوم ف���ي البيضاء، ومت 

تطهير بعض مديرياتها. 
وما حدث في بيحان حدث كذلك في محافظة 
اجل���وف التي تعرض احلوثي���ون فيها لهزائم 
قاس���ية بخس���ارتهم عددًا كبيرًا م���ن قياداتهم 
ومقاتليه���م هن���اك، وأخيرًا مت تطهي���ر مديرية 
»خ���ب والش���عف«، وه���ي أكب���ر مديري���ة ف���ي 
اجلمهورية وتشكل 82% من مساحة محافظة 
اجلوف، بعد أن تكبدت فيها املليش���يا خسائر 
كبيرة في األرواح، ومت القبض على أعداد منهم، 
وغنيمة الكثير من العتاد العسكري، ومت ما هو 
أهم من ذلك، وهو السيطرة على خطوط تهريب 
احلوثيني للساح برًا من السواحل اجلنوبية 
الش���رقية لليمن، وعبر الصح���راء وصواًل إلى 
صعدة عبر مديرية خب والشعف في اجلوف.

طرد احلوثيني من مناطق استراتيجية
> ولك�ن ما هو م�ردود ه�ذه النتصارات 
التي تحققت يف املي�دان عىل وضع الرشعية 

سياسياً؟
دعن���ي أكم���ل لك في م���ا يتعل���ق بالتقدم 
امليدان���ي احلال���ي، حي���ث مت مؤخ���رًا ف���ي 
محافظ���ة صع���دة تطهي���ر سلس���لة جبلية 
اس���تراتيجية هي سلس���لة جبال أم العظم 
القريبة من اخلط الدولي الرابط بني البقع 
ف���ي صع���دة ومرك���ز احملافظ���ة ف���ي مدينة 
صعدة، وب���ني البقع واليتم���ة في اجلوف، 
بحيث أصبح اخلط الدولي اليوم بني اليمن 
والس���عودية بعيدًا عن سيطرة احلوثيني، 
وكن���ت قد ذكرت لك أن قواتن���ا تقدمت بعد 
حتري���ر بيح���ان ف���ي محافظ���ة ش���بوة إلى 
محافظ���ة البيضاء، ومت طرد املليش���يا من 
عدد م���ن املديري���ات، وفي جبهة الس���احل 
الغرب���ي تقدمت ق���وات اجلي���ش واملقاومة 
بع���د حترير مديرية اخلوخ���ة في محافظة 
احلديدة باجتاه مديرية حيس، حيث متت 
الس���يطرة على أجزاء واس���عة من املديرية 
في طريق الس���يطرة على مين���اء احلديدة، 
وأما ف���ي جبهة نهم ف���ي محافظة صنعاء، 
فق���د متكن���ت قواتن���ا م���ن الس���يطرة عل���ى 

جب���ل القناصني، وتعد الس���يطرة علي���ه تقدمًا 
اس���تراتيجيًا، ألن الطري���ق اآلن أكثر س���هولة 
باجتاه نقيل )جبل( ابن غيان الذي بالسيطرة 
عليه نكون قد سيطرنا ناريًا على جميع مواقع 
احلوثي���ني في صنع���اء، وفوق ذلك ف���إن أغلب 
اجلبال االستراتيجية في نهم متت استعادتها 
من يد املليش���ا، وباملجمل فإن قواتنا في تقدم 

وقوات االنقابيني في انكسار.
> ولكن امللحوظ أن عملي�ة التقدم امليداني 
تس�ر بوترة بطيئة حسبما يرى مراقبون، 

ما هي األسباب؟
لي���س هن���اك أي تباط���ؤ في س���ير العمليات 
امليدانية، نحن نسير وفق خطط عسكرية دقيقة 
ومزّمنة مراع���ني حتقيق االجن���ازات بأقل قدر 
من اخلس���ائر، مع مراعاة احلف���اظ على أرواح 
املدني���ني، ولعلك كذل���ك الحظ���ت أن احلوثيني 
زرع���وا عش���رات اآلالف م���ن األلغ���ام التي يعد 
زرعها جرمي���ة حرب، خاصة األلغ���ام املوجهة 
ضد األفراد، وهذه تعيق عمليات التقدم حرصًا 
منا عل���ى تطهير حقول األلغام قبل التوغل في 

مناطق سيطرة امليليشيا.
بشرى قريبة ألهل تعز

> ماذا ع�ن تعز التي بات�ت تحت الحصار 
والنار ملدة تزيد عىل ثاث سنوات؟

سيس���مع املواطن���ون اليمنيون ف���ي تعز ما 
يسرهم قريبًا.

> هل لك ان تفصل يف ذلك؟
لن نخ���وض ف���ي التفاصيل، ولكن���ي أطمئن 
املواطنني الذي���ن يعانون في تعز بأن مفاجآت 
قريب���ة تنتظ���ر احلوثي���ني الذي���ن يحاص���رون 

املدينة.
> هل تسعون إىل استعادة العاصمة صنعاء 

بالحرب؟
لدينا خطط الس���تعادة الدول���ة كاملة من يد 
املليش���يا، ولدين���ا مرجعي���ات وطني���ة وعربية 
ودولية تدعم موقفنا في استعادة الدولة، وهي 
مرجعيات املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، 
واحل���وار الوطن���ي ومخرجات���ه، والق���رارات 
الدولي���ة، ومش���كلتنا مع احلوثي أن���ه ال يلتزم 
بتلك املرجعيات الثابتة، وهو الذي يدفعنا إلى 
اعتماد احلل العس���كري، ويفرض علينا وعلى 

ق���وات التحالف العربي اخليارات العس���كرية 
التي ال منيل إليها لكلفتها الباهظة على اليمن 
واليمنيني وعلى األش���قاء في التحالف، ولكن 
احلوثي س���د كل أبواب احللول السلمية، بعد 
اس���تنفاد كاف���ة احللول والوس���ائل جللبه إلى 

احلوار.
> ه�ل يعني ه�ذا أن ب�اب الح�وار أصبح 

مسدوداً؟
لألسف الشديد، تلك املليش���يا املدعومة من 

إيران أغلقت كل أبواب احلوار.
> ع�ىل ذك�ر إي�ران.. تتحدث�ون دائماً عن 
الدور اإليراني، يف حني ينفي خصومكم أي 
دور إليران يف دعمهم، ما هي حقيقة الدور 

اإليراني يف دعم الحوثيني؟
)ضاح���كًا( االنقابي���ون ينفون أص���ًا أنهم 
قام���وا بانقاب عل���ى الرغم من أنه���م وضعوا 
الرئي���س الش���رعي املنتخ���ب حت���ت اإلقام���ة 
اجلبري���ة، قب���ل أن يحاول���وا اغتيال���ه في عدن 
بالطائرات، ولذا ل���م يعد أحد يصدق ما يقوله 
احلوثي���ون لكث���رة ما اعتم���دوا على أس���اليب 
الك���ذب واملراوغ���ة، أم���ا الدع���م اإليران���ي فل���م 
يع���د أح���د ينك���ره، وإال ق���ل لي من أي���ن حصل 
احلوثيون على الصواريخ البالس���تية؟؟! التي 

أطلقوا الكثير منه���ا على املدن اليمنية، وعلى 
االراضي السعودية إلى درجة أن بعضها أسقط 
ف���وق العاصمة الري���اض. العالم كل���ه وخبراء 
األسلحة يعرفون أن الصواريخ البالستية التي 
لدى احلوثيني زودتهم بها إيران، واإليرانيون 
أنفسهم تفاخروا عندما دخل احلوثيون صنعاء 
بأن رابع عاصمة عربية قد سقطت في أيديهم، 
فكي���ف يتفاخرون بذل���ك ما لم يكون���وا هم من 
ميول ويدرب ويس���لح احلوثيني ف���ي الداخل، 
وفوق ه���ذا فقد مت ضب���ط ش���حنات كثيرة من 
األس���لحة واملع���دات العس���كرية القادم���ة م���ن 
إيران في طريقها إلى احلوثيني على األراضي 

اليمنية، وفي املمرات والطرق املائية.
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

> ه�ل ل ي�زال تنظي�م القاع�دة يف جزيرة 
العرب يش�كل تهدي�داً، وما ه�ي خططكم 

ملواجهة اإلرهاب؟
نحن -في الشرعية- منذ اليوم األول أعلناها 
واضحة أن هدفنا يتمثل في »محاربة اإلرهاب 
وإس���قاط االنق���اب«، ونحن نس���ير عل���ى هذا 
األساس ملواجهة احلوثيني والقاعدة وغيرها 
م���ن التنظيم���ات اإلرهابي���ة األخ���رى، وكما مت 

تطهي���ر أجزاء واس���عة من الباد من س���يطرة 
اإلرهابي���ني االنقابي���ني، مت كذل���ك وبدع���م من 
التحالف العربي دح���ر اإلرهابيني من القاعدة 
من أماكن تواجدهم في أبني وحضرموت وحلج 
وش���بوة، ومتت ماحقة عناصره���م في مأرب 
والبيضاء، ولن نتوقف عن ماحقة اإلرهابيني 
بالوتي���رة ذاتها التي ناح���ق بها االنقابيني، 
بالتع���اون م���ع األش���قاء ف���ي التحال���ف، وم���ع 

األصدقاء في املجتمع الدولي.
> أحدثت الح�رب يف اليمن دم�اراً كبراً يف 
الباد يحتاج إىل إمكانات هائلة بعد الحرب، 

هل لديكم خطط محددة بهذا الصدد؟
لدى احلكومة خطط طموحة إلعادة اإلعمار، 
وق���د تقدم���ت احلكومة به���ا لألش���قاء في دول 
التحال���ف، وهن���اك اس���تجابة م���ن األش���قاء، 
وس���يكون هناك عمل على حشد الدعم الدولي 
إلع���ادة اإلعم���ار ف���ي إط���ار مجموع���ة أصدقاء 

اليمن.
أحداث صنعاء ومقتل صالح

> ما هو موقفكم كسلطة رشعية من األحداث 
التي شهدتها صنعاء مطلع ديسمرب املايض 
والت�ي انتهت بإع�دام الرئس الس�ابق عيل 

عبدالله صالح عىل يد الحوثيني؟
نح���ن واضح���ون من���ذ الي���وم األول في هذا 
اخلصوص، وقد أدّنا ما قام به احلوثيون، من 
عمل أدى إلى استشهاد الرئيس السابق رحمه 
الل���ه عل���ى أيديهم، وق���د نعاه فخام���ة الرئيس 
هادي ونعيناه للش���عب اليمني، ونحن نعتبر 
أن موق���ف الرئيس الس���ابق األخي���ر، وخطابه 
الذي دع���ا فيه إلى مواجهة املليش���يا يجب أن 
يك���ون برنام���ج عم���ل املؤمت���ر الش���عبي العام 
بعده، ونفتح صدورنا في الشرعية لإلخوة في 
املؤمتر وغيرهم ممن نالهم بطش احلوثي، وقد 
جلأ إلى الش���رعية الكثير من القيادات املدنية 
والعسكرية خال األيام املاضية، واستقبلناهم 
بترحاب وعلى أساس أنهم إخوتنا لهم ما لنا 
وعليه���م ما علينا، ولن نكف ع���ن فتح األبواب 
ل���كل مضطه���دي احلوث���ي، والدع���وة للحفاظ 
على وحدة املؤمتر حتت قيادة الرئيس هادي، 
وكذا الدعوة الصطفاف وطني كبير حتت راية 
الش���رعية،ملواجهةاحلوثي ال���ذي أع���د قه���وة 
س���كبها للكل في اليمن، بحي���ث لم يبق أحد لم 
يش���رب من قهوة احلوثي في الباد، ولكن 
الدور جاء اآلن على احلوثي نفسه، ليشرب 
القهوة التي عليه أن يختارها بالنكهة التي 
يريد، أما هو فسيش���رب من ال���كأس ذاتها 

التي سقاها للكل في اليمن.
> هذا تهديد واضح؟

ه���ذا هو الواق���ع. احلوثي لم يس���لم منه 
أحد في اليمن، ولم يعد أحد يصدقه أو يثق 
به أو يأمن ش���ره، واليمنيون ب���كل فئاتهم 
يتمنون اليوم الذي ينعتقون فيه من قبضة 
تلك املليشيا، ولدينا تواصات مع قطاعات 
مختلفة ف���ي املناطق التي ال يزال يس���يطر 
عليها، والكل ينتظر قدوم الشرعية للثورة 
عل���ى احلوثيني والتخل���ص منهم، وهذا ما 

سيكون إن شاء الله.
وأن���ا الي���وم متفائل ج���دًا إزاء مس���تقبل 
اليم���ن، وواثق من النصر بإذن الله، ونحن 
في نهاية السبع العجاف، وسيكون اليمن 
ف���ي خي���ر وعافي���ة بعده���ا بفضل الل���ه، ثم 
بجه���ود اليمني���ني مدعومني من أش���قائهم 

العرب، وأصدقائهم حول العالم.

اك�د نائ�ب رئيس الجمهورية الفريق الركن عيل محس�ن صالح، ان قوات الرشعية قطعت ش�وطا كبريا يف 
سبيل استعادة الدولة، مستبعداً املقارنة بني وضع الرشعية اليوم ووضعها قبل ثالث سنوات.

وق�ال الفري�ق االحمر: حققنا بفضل الل�ه، ثم بدعم أش�قائنا يف التحالف العربي -بقي�ادة اململكة العربية 
الس�عودية- انتصارات كبرية أدت إىل تراجع االنقالبيني من سواحل عدن إىل أن أصبحت قوات الرشعية اليوم 

تفصلها عن العاصمة صنعاء كيلو مرتات معدودة.
وأش�ار نائ�ب الرئيس اىل االنهي�ارات الكبرية التي حدثت مؤخرا يف صفوف مليش�يا الحوثي والتي تعيش يف 
حال�ة انكس�ار تام عىل كل الجبهات.. مش�يداً باالنتص�ارات التي حققتها قوات الجي�ش الوطني واملقاومة 

الشعبية يف مديريات بيحان بمحافظة شبوة والساحل الغربي ومحافظتي الجوف وصعدة.
ونف�ى نائ�ب رئس الجمهورية ان يكون هناك أي تباطؤ يف س�ري العمليات العس�كرية، مؤكداً أن العمليات 

العسكرية تسري وفق خطط عسكرية دقيقة.
وق�ال الفريق االحمر، يف حوار اج�راه معه الدكتور محمد جميح، ونرشته صحيفة »القدس العربي«، أمس 
االربعاء: ليس هناك أي تباطؤ يف س�ري العمليات امليدانية، نحن نس�ري وفق خطط عس�كرية دقيقة ومزّمنة 
مراع�ني تحقي�ق االنجازات بأق�ل قدر من الخس�ائر، مع مراعاة الحف�اظ عىل أرواح املدني�ني، ولعلك كذلك 
الحظت أن الحوثيني زرعوا عرشات اآلالف من األلغام التي يعد زرعها جريمة حرب، خاصة األلغام املوجهة 
ضد األفراد، وهذه تعيق عمليات التقدم حرصاً منا عىل تطهري حقول األلغام قبل التوغل يف مناطق س�يطرة 

املليشيا.
وفيما تحدث الفريق األحمر عن »قهوة سكبها الحوثي للكل«، وأنه لم يبق أحد يف اليمن لم يرشب من قهوة 
الحوث�ي، وأن الدور اآلن جاء عىل الحوثي نفس�ه، ليرشب القهوة التي علي�ه أن يختارها بالنكهة التي يريد، 
زف نائ�ب رئيس الجمهورية البرشى الس�ارة البناء تعز، وان مفاجآت قريب�ة تنتظر الحوثيني هناك، وقال: 
»سيس�مع املواطنون اليمنيون يف تعز ما يرسهم قريباً«، مضيفاً بأن مفاجآت قريبة تنتظر الحوثيني الذين 

يحارصون املدينة.
وتطرق الحوار اىل قضايا كثرية ومهمة.. صحيفة »26 سبتمرب« تعيد نرش نص الحوار:

} قطعنا شوطًا كبيرًا في سبيل استعادة الشرعية 
والدولة وال مجال للمقارنة بين وضع الشــرعية اليوم 

ووضعها قبل ثالث سنوات
} العمليات العســكرية تسير وفق خطط عسكرية 
دقيقــة ومزمنة نراعي فيهــا تحقيق االنجازات بأقل 

قدر من الخسائر والحفاظ على أرواح المدنيين

أكد أن انهيارات كبيرة تحدث في صفوف الحوثيين وأنهم في حالة انكسار تام على كل الجبهات:

 نائب رئيس اجلمهورية: متفائل إزاء مستقبل اليمن وواثق من النصر.. 
في نهاية السبع العجاف سيكون اليمن في خير وعافية بعدها

} أطمئن املواطنني في تعز بأنهم سيس���معون ما يسرهم 
قريبًا.. ولن أخوض في التفاصيل

} عــدم التــزام الحوثييــن بالمرجعيــات الثابتة يفرض 
علينا وعلى قوات التحالف العربي الخيارات العسكرية

} الدعم اإليراني لم يعد أحد ينكره وخبراء األسلحة يعرفون 
أن الصواريخ البالستية لدى احلوثيني زودتهم بها إيران
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مارب تختنق بالنازحني واخلدمات الصحية أبرز املشاكل
 يوما بعد آخر تختنق محافظة مارب بالس�كان نتيجة النزوح الجماعي 
من مختلف املحافظات اليمنية وآخرها العاصمة صنعاء التي ارسفت جماعة 
الحوث�ي النقابية يف التنكيل بهم وتش�ديد الخناق عليه�م وعىل حرياتهم 
وحرمته�م من كل يشء، حيث تجاوز عدد النازح�ني اىل املحافظة أكثر من 
مليوني نس�مة.. األمر الذي ادى اىل عدم قدرة املحافظة عىل تقديم مختلف 
الخدمات خصوصاً الصحية بالش�كل املطلوب، رغ�م الجهود الكبرة التي 
تبذلها حيث يعاني آلف النازحني سواء من يسكنون يف مخيمات نزوح أو 
يف من�ازل اقاربهم أو منازل باليجار من مش�اكل صحية عديدة تعجز عن 
اس�تيعابها مستش�فيات املدينة مرافقها الطبية ومم�ا زاد من تلك املعاناة 
تعرض أولئك النازحني ملوجات الصقيع والربد الشديدة والتي اصابت مئات 
الطفال بأمراض كثرة ،كما اصابت كبار السن وضاعف من مشاكل اصحاب 

المراض املزمنة.

 تقرير/ هشام املحيا

بحسب أحدث احصائية رسمية كشف عنها مكتب الصحة 
والسكان مبارب ل�»26سبتمبر« بلغ عدد سكان احملافظة أكثر 
من 2 مليون و350 ألف نس���مة، بع���د ان كانوا اليتجاوزون 
348 الف نس���مة قب���ل النزوح، ف���ي الوقت ال���ذي ال تتجاوز 
عدد املرافق الصحية العامل���ة في احملافظة 51 مرفقًا منها 
مستشفيني عامني باملدينة أحدهما مخصص للجرحى و34 
وحدة رعاية صحية أولية ومركز طبي، وذلك من أصل 133 

مرفقًا طبيًا باحملافظة.. 
وكما ان هن���اك نقصًا في عدد املراف���ق الطبية خصوصًا 
املراف���ق املتخصص���ة املوج���ودة تعان���ي م���ن قل���ة ال���كادر 
املتخصص، اذ يبلغ عدد الكادر العامل 1336 عامًا أغلبهم 
بحسب مكتب الصحة غير مؤهل للعمل حيث اليوجد أطباء 
اختصاصيون في كثير من االقسام، فيما االخرى املوجودون 

قليلون.
اختناق سكاني وضعف االمكانات

مدير ع���ام الصحة مبحافظة م���ارب الدكت���ور عبدالعزيز 
الشدادي أوضح في حديث خاص ل�»26سبتمبر« ان محافظة 

مارب تعاني من ضغط كبير على مس���توى تقدمي اخلدمات 
الس���يما اخلدمات الصحية بعد ارتفاع ع���دد النازحني الى 
اكثر من مليوني نسمة، اضافة الى السكان األصليني واملقدر 

أعدادهم بحوالي 350 الف نسمة.
وأوضح الشدادي ان مكتب الصحة مبارب لم يقف مكتوف 
األي���دي أمام م���ا يحتاج���ه املواطن���ون من خدم���ات صحية 
مختلفة، حيث عمل املكتب على تنفيذ برامج وخطط صحية 

استهدفت شريحة واسعة من النازحني.
وأض���اف« كما تعلمون.. ف���إن النازح���ني مبحافظة مارب 
يقعون في ش���قني األول: نازحون يسكنون في منازل سواء 
بااليجار، أو عند اقاربهم، وأغلب هؤالء موظفني، وبالتالي 
فإن املستش���فيات واملراك���ز الصحية والوح���دات الصحية 
تق���وم باحتضانهم.. اما الش���ق الثاني: فه���م النازحون في 
مخيمات النزوح في اكثر من مكان داخل املدينة أو خارجها، 
كمجمع اخلانق ومخيم نزوح صرواح، وهؤالء أغلبهم فقراء، 
وهم من يتم اس���تهدافهم ببرامج وخطط مكتب الصحة في 

الغالب«.

برامج وخطط
أك���د الش���دادي إن مكتب الصح���ة نفذ عش���رات البرامج 
الصحية امليدانية للتخفيف من معاناة النازحني في مختلف 
مواق���ع الن���زوح. وق���ال: »نقوم بإن���زال فرق طبي���ة ميدانية 
متخصص���ة لعاج الكثي���ر من االمراض ف���ي أماكن النزوح 
وتس���تمر تلك الفرق ألش���هر عديدة.. خال العام 2017م مت 
ن���زول 16 فريق���ًا طبيًا اس���تمر ل9 أش���هر والبعض الآلخر 
الشهر اقل، فيما العام 2016م مت تنفيذ نزول ميداني طبي 
الى مواقع النزوح، حيث وصل عدد الفرق الطبية 17 فريقًا 
و11 فريقًا في العام 2015م.. وكل هذه البرامج ساعدت الى 

حد كبير في التخفيف من معاناة النازحني«.
غير ان الشدادي ال يخفي ان ما مت تقدميه لم يلب حاجات 
الناس كاملة، فهم بحاجة الى اكثر من ذلك.. مشيرًا إلى أن 
مكتب الصحة قد اس���تنفذ قدراته،إال انه على الرغم من ذلك 
لن يتوقف -حس���ب قوله- عن تقدمي املس���اعدة للجميع مبا 
فيهم النازحني حديثًا من صنعاء وصعدة التي نزحت منها 

50 أسرة.
ودعا الدكتور الش���دادي املنظمات االنس���انية الى حتمل 
مس���وولياتهم جتاه النازحيني الى مارب حيث لفت الى ان 
محافظ���ة مارب كانت ق���د حصلت على مخص���ص مالي من 
مركز امللك سلمان لاغاثة لغرض االعمال االنسانية مبارب 
قبل عام، ومت تسليمه الى احدى املنظمات الدولية العاملة 

في اليمن غير انه لم يصل حتى اللحظة.
الفقر واملرض

الدكتور رشاد احلاج اختصاصي باطنية بأحدى املراكز 
الطبي���ة أوض���ح ل�»26س���بتمبر« ان املرك���ز يس���تقبل يوميًا 
عش���رات احلاالت من النازحني أغلبهم م���ن الطبقة الفقيرة 
الذي ال ميلكون قيم���ة العاج ،وبعضهم يعاني من امراض 

مزمنة كالقلب والربو ومشاكل في اجلهاز الهضمي.
مشيرًا الى ان املراكز الطبية المتتلك املقومات كاالجهزة 
الطبية احلديثة والكادر االختصاصي كي تتمكن من تقدمي 
العاج الازم للمرضى، وبالتالي في تلك املرافق الصغيرة 
تضطر الى اعطاء مسكنات فقط للكثير من املرضى والذين 
بدوره���م ال ميلك���ون التكالي���ف الت���ي متكنه���م م���ن دخ���ول 
مستش���فيات أو مراك���ز خاصةوبه���ذا ف���إن ه���ؤالء املرضى 

يجدون أنفسهم بني أنياب املرض والفقر.
املواط���ن عبدالباس���ط املطري من أبن���اء محافظة صنعاء 
فر قبل ايام م���ن صنعاء بعد ان اتهم���ه احلوثيون بأنه من 
اتباع صالح فوصل الرجل واسرته املكونة من خمسة افراد 
)اطفاله االربعة وزوجته( ال���ى خيمة نزوح أعدها لهم أحد 
اقربائه يسكن في خيمة مجاورة لها ومنذ وصوله اصيبت 
زوجته و ابنه االصغر تامر مبرض اصاب اجلهاز التنفسي 
لهما ولم يجدا من ميد لهما يد العون سوى ما وجداه بعض 

جيرانه في مخيمهم من مس���كنات لعله���ا تخفف عنهم آآلم 
املرض واملخافة والنزوح في آن واحد،غير ان ذلك لم يحدث 
حيث تضاعفت حالتهم الصحي���ة أكثر، وكحل أخير قرروا 
الذهاب الى وحدة رعاية صحية أولية قريبة لكنها لم حتدث 

فرقًا سوى مسكنات لساعات ثم يعود األلم من جديد.
 بحث عن حلول

مع استمرار جماعة احلوثي االنقابية بارتكاب مختلف 
االنتهاكات بحق السكان الواقعني في املناطق التي تسيطر 
عليه���ا كاالعتق���االت التعس���فية واالخفاء القس���ري والقتل 
املمنه���ج وتضيي���ق احلري���ات ف���إن محافظة م���ارب تعتبر 
ه���ي احملافظة اآلمنة الوحيدة ليلج���ئ إليها الناس من تلك 
احملافظات، وبالتالي فإن ذلك س���يلقي بآثاره على مستوى 
ونوع اخلدمة الصحية املقدمة للس���كان جميعًا السيما في 
ظل قلة الكادر االختصاصي وكذا قلة املرافق الطبية الكبيرة 
كاملستشفيات العامة.. وعليه فإن احملافظة ومعها احلكومة 
الشرعية واملنظمات االغاثية االنسانية مطالبة بوضع خطة 
واسعة وشاملة لتحسني وضع القطاع الصحي باحملافظة 
ب���دءًا بتوفير املس���تلزمات الطبي���ة للمستش���فيات واملراكز 
الصحية ووحدات الصحة األولي���ة املتواجدة مرورًا ببناء 
مسش���تفيات ومراكز طبية متخصص���ة مبختلف االمراض 
السيما االمراض املزمنة واملس���تعصية والوبائية وانتهاء 

بتوفير كادر طبي لكافة التخصصات.

اعالن قضائي
تعلن محكمة م���أرب االبتدائية بأنه 
تق���دم إليه���ا األخ/ خال���د حم���د محمد 
هضي���ان مدعيًا أن���ه وق���ع عليه خطأ 
ف���ي بطاقت���ه الش���خصية وذل���ك بأنهم 
اوردوا لقبه باسم هضيان حتى صار 
خالد حمد محمد هضيان، والصحيح 
العبيدي حتى يكون خالد حمد محمد 

العبيدي، ويطلب اثبات ذلك بحكم.
فم���ن ل���ه أي اعت���راض علي���ه تقدمي 
اعتراضه خال امل���دة القانونية، وهي 
خال شهر من تاريخ نشر هذا اإلعان.

اعالن قضائي
تعلن محكمة م���أرب االبتدائية بأنه 
تق���دم إليها األخ/ مب���ارك ناصر محمد 
س���اقيان العبيدي مدعيا أنه وقع عليه 
خط���أ ف���ي ج���واز س���فره وذل���ك بأنهم 
أس���قطوا لقب العبي���دي ويطلب ذكره 
بحيث يكون االسم مبارك ناصر محمد 
س���اقيان العبيدي، ويطل���ب اثبات ذلك 

بحكم.
فم���ن ل���ه أي اعت���راض علي���ة تقدمي 
اعتراضه خال امل���دة القانونية، وهى 
خال شهر من تاريخ نشر هذا اإلعان.

ئي
ضا

ن ق
عال

تعلن نيابة مأرب االبتدائية بأن على املتهمني:ا
 1- صالح ناصر صالح أبو سعد 
2- عبدالله ناصر صالح أبو سعد

3- عزيز مبارك محمد حليس
ف���ي القضية رقم 39 لس���نة 2017م ج ج نيابة مأرب االبتدائية 
املث���ول أمام محكمة مأرب االبتدائية خال ش���هر م���ن تاريخ هذا 
اإلعان مالم سيتم محاكمتهم طبقًا لنص املادة )285( وما بعدها 
من قانون اإلجراءات اجلزائية باعتبارهم فارين من وجه العدالة.

ئي
ضا

ن ق
عال

تعلن نيابة مأرب االبتدائية بأن على املتهمني:ا
1- سفيان على مقبل الصراري 

2- عصام على ناجي الورقي.
في القضية رقم 37 لس���نة 2017م غ ج نيابة مأرب االبتدائية 
املث���ول أمام محكمة مأرب االبتدائية خال ش���هر من تاريخ هذا 
اإلعان مالم س���يتم محاكمتهم���ا طبقًا لنص امل���ادة )285( وما 
بعدها من قانون اإلجراءات اجلزائية باعتبارهما فارين من وجه 

العدالة.

إعالنات فقدان
ف��ق��دان  ال��ع��س��ل ع���ن  م��ح��م��د س��ع��د  • ي��ع��ل��ن س��ع��د 
االتصال  عليه  وجدها  فمن  الشخصية,  بطاقته 

بالرقم )717502074-772564791(.
ف��ق��دان  م��ح��م��د أح��م��د س��ع��ي��د خ��ال��د ع��ن  • ي��ع��ل��ن 
 )04010322064( رق����م  ال��ش��خ��ص��ي��ة  ب��ط��اق��ت��ه 
2014/2/5م, فعلى من  جهة اإلصدار تعز بتاريخ 

وجدها عليه ايصالها الى أقرب مركز شرطة.
• يعلن هارون علي قاسم صالح عن فقدان بطاقة 
شخصية صادرة من أبني وأخرى عسكرية صادرة 
من  ف��ع��ل��ى   ,)609399( ب��رق��م  ال���دف���اع  وزارة  م��ن 

وجدهما ايصالهما الى أقرب مركز شرطة.

يعل���ن مكت���ب وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة 
والعمل مبحافظة مأرب بأنه وفي يوم )األربعاء( 
املواف���ق2018/1/3م مت تنفي���ذ عق���د االجتماع 
التأسيس���ي األول للمنظم���ة اليمني���ة لألس���رى 
واملختطف���ني وال���ذي مت في���ه مناقش���ة وإق���رار 
مش���روع النظام األساس���ي. ومت تع���ني مجلس 
األمن���اء بالقرار رقم )1( للمنظمة كًا من التالية 

أسماءهم:
أواًل: الفائزون بعضوية مجلس األمناء:

• سمير أحمد حسن الظبياني رئيسًا
• أمني مطهر حسن الثايا أمينًا عامًا

• إبراهيم عل���ى محمود محيي الدين مس���ؤواًل 
ماليًا

• حسان هادي منصر أبو سالم مسؤواًل اعاميًا
• رضوان عبدالله على مسعود مسؤواًل قانونيًا

إعالن مؤسسي

صادق العزاء وعظيم املواسأة نتوجه بهما الى
العقيد/ أحمد يحيى األشول

مساعد رئيس دائرة التوجيه املعنوي في 
اجليش الوطني لشؤون االعداد املعنوي

بوفاة أخيه
)عبدالعظيم(

سائلني املولى العظيم أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة والرضوان وأن يسكنه فسيح 
اجلنان ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

}إنا لله وإنا إليه راجعون{
املعزون:

رئيس دائرة التوجيه املعنوي رئيس حترير صحيفة 26 
سبتمبر وكافة ضباط وصف وجنود الدائرة وصحيفة 

نت» «سبتمبر  االخباري  وموقعها  سبتمبر   26



الخميس : العدد »1806« 26 اكتوبر 2017م
الموافق 6 صفر 1439هـ

الخميس: العدد »1817« 11 يناير 2018م 
5 الموافق 24 ربيع اآلخر 1439هـ منظمات

منذ عدة أسابيع، تفرض مليشيا احلوثي حصارًا خانقًا على 
قرى احليمة في محافظة تعز، أدى إلى نزوح مئات األسر منها 
بفعل القصف العشوائي واحلصار املشدد املتمثل مبنع دخول 
املساعدات اإلنس���انية للمنطقة احملاصرة، حيث تعاني منطقة 
احليم���ة م���ن وضع إنس���اني كارثي في ظ���ل عدم تواف���ر الغذاء 

واملأوى واملستلزمات الطبية الازمة للبقاء على قيد احلياة.
نزوح جماعي

ومنذ بدء احلملة الشرس���ة م���ن قبل املليش���يا احلوثية على 
املدني���ني ف���ي ق���رى احليم���ة، خاص���ة ق���رى الش���قب، واألَكَم���ه، 
والعكد،ودار اجلال، واحلجر، ش���هدت املنطقة نزوحًا جماعيًا 
وتهجيرًا قس���ريًا حلوالي 350 أسرة معظم أفرادها من النساء 
واألطفال وكبار السن يسكنون اآلن في خيام مهترئة في القرى 
املجاورة ويعانون ظروفا قاسية، في ظل منع مليشيا احلوثي 
وصول املس���اعدات الازمة له���م من قبل املنظمات اإلنس���انية، 
خاصة وأن غالبية س���كان منطقة احليمة هم من األسر الفقيرة 

التي تعمل في الزراعة ورعي األغنام.
حصار باأللغام

لم تنته عند هذا احلد بل قامت مليشيا احلوثي بزراعة ألغام 
في اجلبال والطرقات احمليطة باملنطقة، لتمنع دخول وخروج أي 
مواطن، كما قامت املليشيا مبنع إدخال املواد الغذائية، وأعادوا 
س���يارات كانت محملة مب���واد غذائية، وال ش���ك أن ذلك يخالف 
بش���كل واضح وصريح القان���ون الدولي اإلنس���اني واتفاقيات 

جنيف األربع.
وفي 28 ديس���مبر العام املاضي قصفت املليشيا قرية شعب 
عزلة احلميمة بش���كل مروع أدى إلى نزوح جميع سكان القرية 
البالغ عددهم قرابة 500 شخص، وقد توزعوا إلى عدد من أماكن 

النزوح من بينها منطقة احلوبان وقرى مجاورة في احليمة.
تفجير املنازل سمة املليشيا

منظمة »س���ام للحقوق واحلريات« ف���ي تقريرها الصادر يوم 
االثنني املاضي، وبحسب شهود عيان من أبناء املنطقة حتدثوا 
إليها، وقالوا: »إن احلوثيني قاموا بالتسلل إلى قرية شرف في 

احليمة العليا وفجروا منزل الشيخ سعيد احلريبي املكون من 
ثاث���ة أدوار، خرج بعدها الش���يخ إلى خ���ارج املنطقة، وجتمع 
بعض ش���باب القرى للدفاع عن أنفس���هم ومنعوا احلوثيني من 
االستمرار في انتهاكاتهم ما أدى إلى حدوث اشتباكات و متركز 
احلوثيون إثرها في عدة جبال محيطة وقصفوا القرى، ما أدى 

إلى نزوح السكان منها«.
األطفال واملساجد خصوم املليشيا 

وفي السياق نفسه ذكر ش���هود عيان: »أن احلوثيني قنصوا 
بش���كل مباش���ر ثاثة أطفال، أحدهم عمره 11 عام���ًا، مت قنصه 
أثناء حراس���ته ملزرعة للق���ات، فيما ُقنص طفل آخ���ر بينما كان 
يرع���ى األغن���ام، وُقنص الطفل الثال���ث كان ينقل م���اء من البئر 

فوق احلمار«.
وكان احلوثيون قد اقتحموا قرى احليمة عصر األربعاء 27 
ديسمبر2017، وفجروا مسجد قرية احلدالي، كما قاموا بتفجير 

منزل املواطن »عبدالله هزاع ناجي« في القرية نفسها.
جرائم حرب

توفيق احلميدي مس���ؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام 

للحق���وق واحلريات، اس���تنكر اجلرائم التي ترتكبها املليش���يا 
االنقابية ووصفه���ا بجرائم حرب مكتمل���ة االركان، حيث قال: 
»ما متارسه مليشيا احلوثي من قصف عشوائي ملنازل املدنيني 
واستهداف للممتلكات العامة واخلاصة في منطقة احليمة في 
محافظة تعز، يعد جرائم حرب مكتملة األركان يحاس���ب عليها 

القانون الدولي«.
340 انتهاكًا في أسبوع

املركز اليمني للدراس���ات واإلعام اإلنس���اني )اس���كوب( في 
تقريره الصادر في 28 ديس���مبر املاضي ادان االنتهاكات التي 
متارسها مليشيا احلوثي وصنفها كجرائم حرب بحق املدنيني 
في منطقة احليمة مبديرية التعزية في محافظة تعز والتي بلغت 
340 انتهاكًا خال أس���بوع تنوعت بني قتل للمدنيني وإصابات 
بالقذائف العش���وائية وزراعة األلغام وتفجي���ر املنازل وترويع 
الس���كان وتهجيرهم من منازلهم بعد حصار مستمر منذ ثاث 
س���نوات في ظل األوضاع اإلنس���انية املأس���اوية التي تش���هده 
محافظة تعز جراء احلرب التي فرضتها مليش���يا احلوثي منذ 
ثاثة أعوام واحلصار املطبق على املدينة وانعدام األمن الغذائي 

والصحي الذي تشهده محافظة تعز املنكوبة.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا احلوثي قامت باقتحام القرية 
واس���تخدامت كل أنواع األس���لحة إلرضاخ املواطنني ومارست 

ضدهم أبشع أنواع االنتهاكات.
ممارسات بشعة

يذكر أن املليش���يا متركزت ف���ي املناطق املرتفع���ة في منطقة 
احليمة، ونصبت فيها مدافع الهاون والرشاش���ات املتوس���طة 
والثقيل���ة والقناص���ني، ناهي���ك ع���ن الدبابات بغ���رض القصف 
العش���وائي لكل مس���اكن املنطقة، األمر الذي تسبب بقتل ثاثة 
مواطنني من أبناء املنطقة، كما أصيب 13 مواطنًا بينهم امرأة 

و8 أطفال.
كما مارست املليشيا أبشع صور احلصار لهذه املنطقة، والذي 
متثل في منع دخ���ول املواد الغذائية و تقيي���د حركة املواطنني 
داخ���ل القري���ة وإجبارهم على البق���اء في املن���ازل، ومنعهم من 
الصاة في املس���اجد، وإغاق املنطقة بالكامل، ومنع اس���عاف 

اجلرحى وبث الذعر واخلوف بني املواطنني.
ونتيج���ة لقصف املليش���يا للمنطقة تضررت 4 منازل بش���كل 

كلي، إضافة إلى تضرر جزئي للمنازل املجاورة.
اخفاء قسري

كم���ا أن املليش���يا اعتقلت8 أش���خاص من قرية الش���قب، و3 
أش���خاص من قرية الفودعية، و3 أش���خاص من قرية اخلمس، 
و3 أش���خاص م���ن قري���ة وادي عري���ق ليصل املجم���وع الى 20 
شخصًا في حالة اخفاء قسري، حيث ال يعرف أماكن اعتقالهم، 
ولم تقتصر مليش���يا احلوثي على القت���ل والتهجير واالعتقال، 
بل اقدم���ت على تفجير منزلني احدهما للش���يخ س���عد احلربي 
واآلخر ل� محمد احمد س���رحان بواسطة عبوات ناسفة بحسب 

شهود عيان.
تدمير التعليم والصحة

وركزت املليش���يا قصفها على املنشآت الصحية والتعليمية 
في املنطقة، مما تسبب في إحراق الوحدة الصحية في املنطقة 
واتافها بش���كل كامل، إضافة إلى قصف مدرسة عقبة بن نافع 

باألسلحة الثقيلة وتدمير أجزاء منها.
نهب ممتلكات

كم���ا أقدم���ت مليش���يا احلوث���ي على نه���ب ممتل���كات خاصة 
ملواطني���ني م���ن احليم���ة حي���ث مت االس���تياء عل���ى 4 س���يارات 
ودراجتني نارية، واالعتداء على مزارع املواطنني، وقامت بتعطيل 
مضخات مياه الشرب، ولم تكتِف املليشيا بذلك بل قامت بزراعة 
االلغام في املناطق واجلبال والطرقات احمليطة باملنطقة لتمنع 
دخول أو خروج املواطنني من وإلى املنطقة والذي يعد انتهاكًا 

صارخًا للقانون الدولي االنساني واتفاقيات جنيف االربع.

المليشيا االنقالبية في البيضاء..

فرار جماعي وأسرى باملئات وجثث تأكلها السباع

ف�����ي ح��ي����م������ة ت�������ع������ز..
البشر واحلجر خصوم املليشيا االنقالبية

تكبدت مليشيا احلوثي االنقابية خسائر فادحة 
ف���ي االرواح والعتاد خ���ال املع���ارك األخيرة التي 
شهدتها عدة مواقع في محافظة البيضاء، الثاثاء 
املاضي، حيث خاضت قوات اجليش الوطني معارك 
عنيفة مع املليشيا احلوثية في مديرية ناطع، حرر 
خاله���ا أبطال اجلي���ش الوطني مواق���ع )املنقطع، 

وصبغ، ومركوزة(.
العميد/ محمد عل���ي العمري أركان حرب محور 
البيضاء، حتدث في تصريح خاص ل�»26سبتمبر«، 
قائ���ًا: »التقدمات األخي���رة كانت ممت���ازة وحققت 
مكاسبًا إضافية ملا حتقق في األسبوعني املاضيني، 
ولكن بقت هناك بعض اخلايا واجليوب للمليشيا 
احلوثي���ة االنقابي���ة ف���ي بع���ض املواق���ع ج���رى 
متش���يطها هذا األس���بوع وتصفيتها من املليشيا، 
حيث مت تصفية موقع املنقطع بشكل كامل من خايا 
وجيوب املليشيا، وكذلك موقع صبغ الذي كان يشكل 
موقعا مهما للمليشيا، حيث كانت املليشيا تتمركز 
في اجلبال املطلة على املنطقة من هذا املوقع، ومتت 
السيطرة عليه ودحر املليشيا منه، إضافة إلى موقع 
مركوزة والذي يعد أهم موقع عسكري في املديرية«.

املالجم مشنقة املليشيا
كم���ا إن املع���ارك أصبح���ت عل���ى تخ���وم مديرية 
املاج���م -ثالث مديريات البيض���اء- وقطع خطوط 
امداد املليش���يا ب���ات قريبًا، بحس���ب تأكيد العميد 
العم���ري بقول���ه: »أن املع���ارك حالي���ا ت���دور عل���ى 
مش���ارف مديري���ة املاجم، حي���ث تدور ف���ي منطقة 
املثلث، والسيطرة على هذه املنطقة تكون املليشيا 
قد حتاص���رت في مواقعها في اجلب���ال املطلة على 
عقبة القنذع وس���يقضى عليها بسبب انقطاع خط 
امدادها في منطقة فضحة في مديرية املاجم، فضا 
عن فقدانها آخر طرق إمدادها في اخلط الرئيس���ي 

الرابط بني محافظتي صنعاء والبيضاء«.
فرار جماعي

وأك���د العمري: »ان عناصر املليش���يا فرت هاربة 
بأطقمه���ا وغالبيتها ف���رت بأقدامها نح���و مديرية 
املاجم بع���د تلقيها الضربات املوجع���ة من أبطال 
اجليش الوطني واملقاومة الش���عبية، وخس���ارتها 
ألكثر من 40 عنصرًا من أفرادها بني قتلى وجرحى 

وأسرى«.
املباغتة وحنكة األبطال

وأشاد العميد العمري بحنكة املقاتلني في محور 
البيضاء الذين يتقدمون بخطوات متسارعة، قائًا: 
»هذه االنتصارات تدل احلنكة التي تتمتع به القيادة 
العس���كرية ف���ي ميدان املعرك���ة وعلى ع���زم وجدية 
القيادة السياس���ية على حتقيق ذلك«. مش���يرًا إلى 
أن عنصر املباغتة كان له دور مهم في حتقيق النصر 
في مدريتي ناطع ونعمان، حيث أن الضربات التي 
تلقتها املليش���يا بوقت قياس���ي كانت غير متوقعة 

افقدتها توازنها وانهارت سريعًا.
وأش���ار العمري: »أن اختيار القادة العس���كريني 
املتمرسني واملخلصني كان له الدور األبرز في احراز 
النصر، حيث استطاع هؤالء القادة أن يجذبوا أبناء 
احملافظة، إل���ى جانبهم وكذلك أبناء الوطن جميعا 
وعلى رأس���هم القائد املناضل اللواء الركن/ مفرح 
بحيبح، وعدد من قادة األلوية والكتائب في جيشنا 
الوطني واملقاومة الشعبية، وكذلك بعض من كتائب 
النخبة بقيادة العقيد/ صالح املنصوري، الذي كان 

له دور مهم في املعارك األخيرة«.
رجال األرض وصقور اجلو

وأش���اد العمري بجهود أبط���ال اجليش الوطني 
ف���ي محور البيضاء، قائًا: »لقد أثبت املقاتلون في 
محور البيضاء بأن لدينا جيش وطني قوي والؤه 
لله ثم للوطن، ورسالتنا للجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية عموما نقول لهم فيها: سلمت أيدكم ومن 
نصر إلى نصر حتى حترير الوطن كاما بإذن الله«.

وعبر العميد العمري عن شكره للتحالف العربي، 
قائ���ًا: »نش���كر التحال���ف العرب���ي بقي���ادة اململكة 
العربية الس���عودية، مبا قدموه لنا من مس���اعدات 
قتالي���ة من خال مش���اركة مقات���ات التحالف منذ 
انطاق معرك���ة التحرير، وكذا نش���كر ما قاموا به 
م���ن واجب أخوي إل���ى جانب اش���قائهم في وطننا 

الغالي«.
جثث املليشيا في جبال ناطع

كم���ا أف���ادت مصادر عس���كرية أخرى ف���ي محور 
البيضاء ل�»26س���بتمبر« أن مع���ارك عنيفة خاضها 

اجليش الوطني واملقاومة الشعبية بقيادة العقيد 
صالح املنصوري ضد املليشيا احلوثية في مديرية 

ناطع.
وأك���دت املص���ادر أن جثث املليش���يا احلوثية ما 
زال���ت مرمية بجب���ال ووديان اجلملي���ة مبنطقة آل 
العري���ف مبديري���ة ناطع بع���د فرارها منه���ا، حيث 
تكبدت املليشيا خسائر فادحة في األرواح والعتاد 
بعد محاولتها الفاشلة لكسر هجوم اجليش الوطني 

واملقاومة الشعبية على مواقعها في املديرية.
مقاتالت اجلو تساعد األبطال

م���ن جانبها ش���نت مقات���ات التحال���ف العربي 
عدة غارات جوية استهدفت بها جتمعات مليشيا 
احلوث���ي االنقابي���ة مبنطقة آل العري���ف مبديرية 

ناطع مبحافظة البيضاء.
وذك���رت املص���ادر ل�»26س���بتمبر«: أن الغ���ارات 
استهدفت املليشيا مبوقع جبل مركوزة مبنطقة آل 
العريف مبديرية ناطع أسفرت عن سقوط عدد من 

عناصر املليشيا بني قتيل وجريح.
م���ن جهته���ا ش���نت املقاوم���ة الش���عبية هجومًا 
عنيفًا بقذائف الهاون والرشاشات وأسلحة ثقيلة 
ومتوس���طة على مواقع املليشيا احلوثية في انتل 
ذي مضاح���ي مبنطقة املس���حر بجبه���ة احلازمية، 
تكبدت فيه املليش���يا خس���ائر فادحة ف���ي األرواح 
والعتاد، ش���وهدت بعده املليشيا وهي حتمل عدة 
أشخاص من عناصرها بحماالت اإلسعاف، بحسب 

مصادر عسكرية مطلعة.
انسحاب اجباري

كم���ا اندلع���ت اش���تباكات عنيفة األح���د املاضي 
بني اجليش الوطني واملقاومة الش���عبية من جهة 
واملليش���يا االنقابية م���ن جهة أخرى ف���ي مناطق 

متفرقة في محافظة البيضاء.
وأك���دت مص���ادر ميداني���ة ل�»26س���بتمبر«: أن 
اجليش الوطني واملقاومة الش���عبية شنا هجومًا 
على مواقع املليش���يا احلوثية في جبهة احلازمية 
التراج���ع  عل���ى  أجبره���م  الصومع���ة  مبديري���ة 

واالنسحاب من مواقع كانوا قد متركزوا فيها.
جثث ملغمة

وبسبب الضربات املوجعة التي تتلقاها املليشيا 
في محافظة البيضاء، والتي خس���رت فيها العديد 
م���ن أفراده���ا مخلفة جث���ث عناصرها ف���ي املواقع 
واجلبال التي تركتها بعد الهزائم التي تلقتها فيها، 
حيث عثر رجال املقاومة الش���عبية في آل حميقان 
مبديرية الزاه���ر على جثة ألحد عناصر املليش���يا 
في إح���دى الش���عاب الواقعة في خط���وط التماس 
بني مواقع املقاومة الشعبية مبنطقة جلردي و بني 
مواقع املليشيا مبنطقة اجلماجم مبديرية الزاهر.

ويذكر أن املقاومة الشعبية في آل حميقان كانت 
قد طالبت املنظمات الدولية والصليب األحمر لرفع 
جث���ث املليش���يا بعد قيامه���ا بتلغي���م اجلثث التي 

ماتزال مرمية في اجلبال والوديان حتى اآلن.

الرصاص عملية التحرير اقتربت
م���ن جانب���ه التق���ى محاف���ظ البيض���اء صال���ح 
الرصاص ووكي���ل أول احملافظة خال���د العواضي 
الثاث���اء املاض���ي بأعي���ان و إعام���ي و مثقف���ي 

احملافظة. 
احملافظ���ة  وهم���وم  قضاي���ا  اللق���اء  وتن���اول 
واملس���تجدات ف���ي اجلبه���ات واالنتص���ارات التي 
حققه���ا اجليش الوطني واملقاوم���ة مبديرية ناطع 
وبقية اجلبهات ف���ي الزاهر وذي ناعم والصومعة 

وباد قبفة.
وأش���اد املجتمعون مبا حقق���ه اجليش الوطني 
واملقاومة من انتصارات وبالصمود البطولي ضد 
املليش���يات احلوثية االنقابية.. داعني الى مزيدًا 
من التاحم ورص الصفوف لكافة أبناء البيضاء.. 
واطلعوا عل���ى التجهي���زات واالس���تعدادات التي 
تكاد تكتمل النطاق عملي���ة حترير كافة مديريات 

محافظة البيضاء.
وأك���د احملاف���ظ: »أن عملي���ة التحرير س���تنطلق 
ف���ور اكتمال االع���دادات والتي تكاد تش���ارف على 

االنتهاء«. 
من جهته أكد وكيل أول احملافظة: »أن هناك جدية 
واصرار من قبل الشرعية والتحالف النطاق عملية 
حترير بقية مديريات البيضاء وحث اجلميع على 
الوقوف صف���ًا واحدًا الى جانب الس���لطة احمللية 

من أجل سرعة وتسهيل عملية حترير احملافظة«.

 تقرير/ محمد منصور

من�ذ انط�اق معركة تحري�ر محافظ�ة البيضاء من مليش�يا النقاب 
الحوثي�ة خ�ال األس�ابيع املاضية، تس�تمر املواجهات الت�ي يخوضها 
الجيش الوطني واملقاومة الش�عبية ضد املليشيا، حيث دارت اشتباكات 
عنيفة منذ مطلع األسبوع املايض بني الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
من جهة وبني املليش�يا الحوثية من جهة أخرى يف مديرية ناطع أدت إىل 
تحرير آخر املواقع فيها من جيوب امليلشيا النقابية، لتبدأ بعدها مرحلة 
تحري�ر مديري�ة املاج�م )ثالث مديرية بع�د ناطع ونعم�ان(، لتصبح 

املليشيا خارج البيضاء أو بني كماشة الجيش الوطني.

} أركان حرب محور البيضاء: المليشيا ستحاصر في البيضاء وسيقضى عليها
} العميد العمري: مباغتة الجيش الوطني للمليشيا أفقدها توازنها فانهارت

تعاني محافظة تعز من حصار مطبق منذ 
حوايل ثاث س�نوات، إل إن الحصار املش�دد 
الذي شهدته منطقة الحيمة منذ 19 ديسمرب 
املايض كان األش�د، وذلك من خال القصف 
املكثف باألسلحة الثقيلة الذي استهدف منازل 
املدني�ني، واملنش�آت الصحي�ة والتعليمية يف 
املنطقة، فضاً عن انتش�ار قناصة للحوثيني 
قاموا بقتل ما يزيد عن )18( مواطناً من أبناء 
املنطقة وجرح�وا العرشات بحس�ب تقارير 

حقوقية.

 تقرير/محمد التميمي
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وفي فعالية التدشني نقل وزيرالداخلية،  حتايا فخامة الرئيس 
املش���ير الركن / عبدربه منصورهادي رئيس اجلمهورية القائد 
األعلى للقوات املسلحة إلى جميع املشاركني في العرض العسكري 

وتدشني املرحلة التدريبية من العام اجلديد.
وأكد امليسري أن العام اجلديد سيكون عاما للنظام والقانون 
وتثبي���ت األم���ن واالس���تقرار والس���كينة العامة واحلف���اظ على 
املمتلكات العام���ة واخلاص���ة،  وذلك مبوجب النظ���ام والقانون 

وحتت قبة النيابة والقضاء.
وش���دد وزير الداخلية على ضرورة الت���زام اجلميع باألنظمة 
والقوان���ني وال���والء للوط���ن بعيدًا عن السياس���ة والتش���كيات 
املناطقية،  وتأكيد ذلك باملضي قدمًا نحواألمام،  كما أكدأن وزارة 
الداخلية س���تعتمد ف���ي املرحلة املقبل���ة مبدأ الث���واب والعقاب،  
وس���تضرب بي���د م���ن حدي���د كل م���ن تس���ول ل���ه نفس���ه محاولة 
استهداف الوطن واملواطنني واألمن واالستقرار والتصدي بكل 
حزم للمتآمرين واإلرهابيني وستعمل على تطبيق القانون على 

اجلميع دون استثناء.
وثمن الوزير مواقف وجهود ودعم األش���قاء في دول التحالف 
العرب���ي بقي���ادة اململكة العربية الس���عودية واإلم���ارات العربية 
املتحدة الذين جس���دوا لوحة عربية نادرة ف���ي التاريخ احلديث 
م���ن خال التفافه���م وتكاتفهم ف���ي الدفاع عن اليمن والش���رعية 
الدس���تورية وإفشال املشروع اإليراني وقال: إن عدن كسرت ذلك 
املشروع،  وبدأت في حتقيق االنتصارات على املليشيا االنقابية،  
حتى باتت اليوم القوات املسلحة على تخوم صنعاء واحلديدة،  
وق���اب قوس���ني م���ن حتري���ر تعزوتتواجد ف���ي دم���ت والبيضاء 

وصرواح.
ودعا س���كان احملافظات التي مازالت حتت س���يطرة املليشيا 
االنقابية إلى الصبروالصمود والثبات،  كون القوات املس���لحة 
واملقاومة الشعبية الباسلة قادمة وبدعم وإسنادمن قوات التحالف 

العربي لتحريرماتبقى من اليمن.
 وق���ال وزي���ر الداخلي���ة: إن املاح���م البطولية التي يرس���مها 
اجليش الوطني تؤكد بأن اجلميع شركاء في حتقيق االنتصارات 
واإلجنازات والقضاء على املش���روع الفارسي الصفوي واملضي 

نحوالبناء والتنمية.
وأض���اف وزيرالداخلي���ة » يج���ب أن يعي اجلميع ب���أن الدولة 
ومؤسساتها الرسمية هي عنوان املرحلة القادمة،  وأي مشاريع 
خارج نطاق املؤسسات الوطنية التابعة للدولة التعنينا ولن نقبل 
بوجودها« وجدد الوزير امليس���ري التأكيد على أن حتقيق األمن 
واالستقرار والتنمية مسؤولية اجلميع،  وبّشراجلميع بأن العام 
القادم هوعام النهوض والتنمية الش���املة بعيدًا عن املماحكات 
والتجاذبات السياسية التي يسعى من خالها ضعفاء النفوس 
إلى نشرالش���ائعات والضغينة والبغضاء والفرقة من خال بث 

سمومهم في وسائل التواصل االجتماعي.
م���ن جانبه أكد قائد قوات االمن اخلاصة على املضي قدمًا من 
أجل حماية الوطن من الدسائس،  وأن القوات اخلاصة ستكون 

صمام أمان الوطن.
وقدمت وحدات من القوات اخلاصة عروضًا عسكرية ومهارات 
قتالية جسدت ماتتمتع به من تدريب في مجاالت مكافحة اإلرهاب 
والتدخ���ل الس���ريع وحماي���ة الش���خصيات ووح���دات الصاعقة 

والتايكواندو واجلمباز.
حضرالتدشني وكاء وزارة الداخلية وقادةالوحدات واألجهزة 
األمنية بالعاصمة املؤقتة عدن ومحافظات أبني وحلج والضالع.
على ذات الس���ياق دش���نت قي���ادة املنطق���ة العس���كرية األولى 
مبحافظة حضرموت املرحلة األولى من العام التدريبي والقتالي 

اجلديد 2018 .
وف���ي فعالية التدش���ني التي حضرها قائد املنطقة العس���كرية 

األولى  قائداللواء 37 مدرع اللواء الركن/ صالح طيمس.
أوضح أن العام التدريبي والعملياتي والقتالي واإلعداداملعنوي 
بقيادةالل���واء 37 م���درع باخلش���عة يأت���ي بتوجيه���ات القي���ادة 
السياسية والعسكرية التي تهتم وتتابع أبطال اجليش الوطني 

بشكل مستمر.

وخال فعالية التدشني أشاد اللواء طيمس بانضباط الضباط 
والصف واجلنود ف���ي أداءاملهام والواجبات والدفاع عن الوطن 

ومكتسباته واحلفاظ على أمن واستقرار وادي حضرموت.
ونقل قائد املنطقة العسكرية األولى  حتيات القيادة السياسية 
ممثلة باملش���يرالركن /عبدربه منصوره���ادي رئيس اجلمهورية 
القائد األعلى للقوات املسلحة، ونائبه الفريق الركن /علي محسن 
صالح ورئيس هيئة األركان العامة اللواء الدكتور/ طاهر العقيلي 
بالعام التدريبي اجلديد .. مجددًا العهد بأن يكونوا حماة لبناء 
اليم���ن االحتادي اجلديد وترس���يخ دعائم األمن واالس���تقرار في 

ربوع الوطن .
وشهد احلفل عرضا عسكريا رمزيا للوحدات العسكرية باللواء 
وتكرمي الضباط املبرزين في مهامهم العسكرية والقتالية املسندة 

إليهم.
واستمع قائد املنطقة العسكرية األولى والضيوف احلاضرين 
للنقاط الدراسية لنماذج من األسلحة واآلليات واملعدات العسكرية 

باللواء.
وعلى صعيد آخر دش���نت قيادة اجليش الوطني في محافظة 
م���أرب والوحدات األمني���ة ف���ي وزارة الداخلية مطلع االس���بوع 
بعروض عسكرية وقتالية،  مع تخريج دورات تأهيلية نوعية في 
التخصصات املتنوعة عسكت مدى االستفادة القصوى والروح 
القتالية العالية التي يتمت���ع بها أبطال اجليش الوطني ورجال 

األمن األشاوس.
وفي نفس السياق أقامت قوات األمن اخلاصة مبحافظة مأرب 
حفًا خطابيًا وفنيًا وتكرمييًا مبناسبة تخرج دفعات جديدة من 
منتسبيها وتدشني العام التدريبي والقتالي اجلديد2018م لعدد 
م���ن ال���دورات التدريبية وامله���ارات القتالية اخلاص���ة  � مهارات 

االسناد وذلك مبناسبة تدشني العام التدريبي اجلديد.
وفي احلفل ال���ذي حضره وكي���ل وزارة الداخلية لقطاع األمن 
والش���رطة اللواء دكت���ور/ أحمد املوس���اي،  وقائد ق���وات األمن 
اخلاصة العميد/ يحيى اليسري،  وعدد من محافظي احملافظات 

ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح وعدد من القيادات 
األمنية والعسكرية نفذت وحدات أمنية من قوات األمن اخلاصة 
مناورات عسكرية باس���تخدام الذخيرة احلية واملدفعية الثقيلة 
وعمليات اقتحام ملواقع افتراضية للعدو والسيطرة الكاملة عليها 
وتنظيفها من األلغام واملتفجرات والعبوات الناسفة ودحرالعدو 

في العمق.
وأدى اجلن���ود امله���ام املوكل���ة إليه���م باحترافية عالي���ة نالت 
استحسان وإعجاب احلاضرين،  كما متتع اخلريجون بانضباط 
عس���كري وتكتيكي ومه���اري بديع يدل على ق���درة  قيادة القوات 
اخلاص���ة القيادية والتزامها املهني واألمن���ي في اختيار تأهيل 
وتدريب أفرادها مبا يحقق األمن واالستقرار في احملافظة وخدمة 

املجتمع واملواطن.
وف���ي تصريح ل� »26س���بتمبر« قال قائد ق���وات األمن اخلاصة 
العميد /يحيى اليسري: يأتي تخرج هذه الدفعات والتخصصات 
النوعي���ة من منتس���بي ق���وات األم���ن اخلاصة مبحافظ���ة مأرب 

احلضارة والتاريخ تدشينًا للعام التدريبي واملعنوي اجلديد.
مؤك���دًا ان األف���راد اخلريج���ني م���ن ه���ذه ال���دورات النوعي���ة 
والتخصصية قد تلقوا العديد من املهارات والتدريبات القتالية 
اخلاصة برجل األمن لتمكينهم من تأدية مهامهم األمنية والقتالية 

بكل جدارة وإتقان.
من جانبه قال العقيد / عادل الغامني مدير التدريب والتأهيل 
ف���ي الق���وات اخلاصة فرع مأرب ندش���ن الي���وم الع���ام التدريبي 
والقتالي اجلديد2018م بعد أن خضع اخلريجون لدورات تأهيلية 
مكثفة في االستجداد وفي دورات قتال املناطق املفتوحة والقتال 

في املناطق املبنية .
موضحًا أن الهدف من خال هذه الدورات املكثفة ملنتسبي قوات 
األمن اخلاصة هو رفد وتعزيز اجلانب األمني لرجل األمن الذي 
يعول عليه الوطن واملواطن في حمايته وتوفير السكينة العامة له.      
وبحضور محافظ محافظة ذمار اللواء/ علي بن محمد القوسي 
دشنت قيادة اللواء 203 مبحافظة مأرب املرحلة األولى من العام 

التدريبي والقتالي اجلديد باستعراض عسكري مهيب للكتائب 
والوحدات العسكرية القتالية من منتسبي اللواء في إطار املنطقة 
العس���كرية الثالثة الذين ش���اركوا في العرض العسكري املهيب 
والتدريب���ات العملياتي���ة في مختل���ف التخصص���ات والدورات 
املتنوع���ة التي أك���دت في مجملها عل���ى مدى مس���توى املهارات 
واخلب���رات والق���درات القتالية العالية التي وص���ل إليها ضباط 
وصف وجنود اللواء باإلضافة إلى أن هذه العروض العس���كرية 
التي قدمتها الكتائب والوحدات التابعة للواء عكست مدى الروح 
القتالية الت���ي يتمتع بها منتس���بو اللواء واالس���تعداد القتالي 
خل���وض مع���ارك التحرير ضد املليش���يا االنقابي���ة والدفاع عن 
حياض الوطن وأمنه واستقراره،  وتطهير كامل أراضيه من تلك 

املليشيا االجرامية.
وف���ي تصريح���ه ل� » 26س���بتمبر« أك���د محافظ محافظ���ة ذمار 
الل���واء/ علي بن محمد القوس���ي أن تدش���ني املرحل���ة األولى من 
الع���ام التدريبي القتالي واملعنوي 2018يأتي تواصًا مع س���ير 
االنتص���ارات العظيم���ة الت���ي يحققه���ا أبطال اجلي���ش الوطني 
واملقاومة الشعبية الباسلة في مختلف جبهات العزة والكرامة،  
وهم بتضحياتهم وأرواحهم ودمائهم الزكية والطاهرة يخضبون 
تربة الوطن الغالي،  ويلقنون مليشيا اخلراب والدمار واالجرام 
أقس���ى الضربات األليمة الت���ي بفضلها أصحبت تلك املليش���يا 

االنقابية اليوم تلفظ أنفاسها األخيرة.
مشيدًا مبا قدمته الكتائب والوحدات العسكرية من منتسبي 
اللواء من عروٍض عكسرية وقتالية عالية في ميدان العرض،  ومبا 
يتمتع به األبطال امليامني من روح معنوية تعانق الس���ماء وهي 
تتلهف شوقًا في مشاركة إخوانهم في جبهات الكرامة لتحرير ما 
تبقى من أجزاء الوطن التي ترزح حتت وطأة املليشيا االنقابية 

الكهنوتية.
مؤكدًا عزم القيادة السياسية والعسكرية اهتمامها ورعايتها 
ومتابعتها املستمرة ألبطال اجليش الوطني واملقاومة الشعبية 
الباس���لة،  ملا قدم���وه ويقدم���وه في ميادي���ن الش���رف والبطولة 
من تضحي���ات وبطوالت أس���طورية في مقارعة ودحر املليش���يا 
االنقابية م���ن على تربة الوطن الغالي،  س���يخلدها التاريخ في 

أنصع صفحاته،  ويدونها في سجاته بأحرف من نور. 
من جانبه أك���د قائد اللواء 203العمي���د الركن /علي اجلايفي 
ل�«26 سبتمبر« ان تدشني العام التدريبي القتالي واملعنوي ألبطال 
اجليش الوطني من منتسبي اللواء يأتي مواصلة لتنفيذ اخلطط 
القتالية والعملياتية والتدريبية التي تنفذها القيادة العسكرية 
في كافة محاور وألوية ووحدات املنطقة العسكرية الثالثة ورفع 
اجلاهزية القتالية ملنتس���بيها في كاف���ة املجاالت والتخصصات 

املختلفة.
وقال العميد اجلايفي :« ال يس���عني في هذه املناس���بة الغالية 
الت���ي تأتي اليوم وأبط���ال اجليش الوطني واملقاومة الش���عبية 
األبية يسطرون بتضحياتهم العظيمة أروع املاحم البطولية في 
كل اجلبهات ضد املليش���يا االنقابية،  ويضربون أسمى معاني 
احلب والوئام في كيفية االخ���اص للوطن والتضحية من أجله 
بكل غاٍل ورخيص إال أن أرفع آيات الشكر والعرفان إلى قيادتنا 
السياس���ية والعسكرية ممثلة باملش���ير الركن/ عبد ربه منصور 
هادي رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املس���لحة واألمن،  
ونائبه الفريق الركن/ علي محسن صالح،  ورئيس هيئة األركان 
العامة اللواء الدكتور/ طاهر العقيلي،  وال ننسى قيادة التحالف 
العربي وفي مقدمتها اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية على وقوفهم إلى جانب أشقائهم في اليمن ومساندتهم 
بكل االمكانيات املتاحة لدحر املليشيا االنقابية التي تتلقى الدعم 

املباشر من إيران وحزب الله اللبناني«.

حماة الوطن6

»نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية: العام الجديد هو عام النظام والقانون«

قيادة اجليش الوطني تدشن العام التدريبي والقتالي اجلديد 2018م
قائد المنطقة العسكرية األولى: ندشن العام الجديد وأعيننا تتجه صوب تحرير بقية أجزاء الوطن من المليشيا االنقالبية

س�عيا منها إلعادة العتبار ملكانة وهيبة القوات 
املس�لحة واألجهزة األمني�ة يف املناطق واملحافظات 
املحررة،  بعد أن عبثت املليش�يا النقابية املتمردة 
بكل مؤسس�ات ومكتسبات الدولة عامة وعىل وجه 

الخصوص القوات املسلحة مع األجهزة األمنية.
يف العاصمة املؤقتة عدن دشن نائب رئيس الوزراء 
وزيرالداخلية /أحمدامليرسي ومعه نائبه اللواء/عيل 
نارصلخشع وقائد قوات األمن الخاصة بمحافظات 
)عدن - أبني - لحج - الضالع( اللواءالركن/ فضل 
باع�ش، املرحلة التدريبي�ة األوىل للع�ام التدريبي 
والقت�ايل الجديد 2018م بعرض عس�كري مهيب 
واس�تعراض اآللي�ات القتالي�ة ووس�ائل النق�ل 

والخدمات التابعة لألجهزة األمنية.

   تغطية/ رفيق السامعي

}  العميد الجايفي: يأتي تدشين هذا العام وأبطال الجيش الوطني على مقربة من النصر المبين
}  أبطال الجيش الوطني: هدفنا مواصلة عملية التحرير من خالل التدريب والتأهيل



الخميس: العدد »1817« 11 يناير 2018م 
7 الموافق 24 ربيع اآلخر 1439هـ تقارير

قائد املنطقة الرابعة يشهد حفل تدشني العام التدريبي اجلديد باللواء 103 في محافظة أبني 
   أبني/ خاص :

ش���هد قائد املنطقة العسكرية الرابعة اللواء/ 
فضل حسن العمري العرض العسكري اخلاص 
بتدش���ني العام التدريبي اجلدي���د للعام 2018م 
والذي أقيم باللواء 103 مشاة في محافظة أبني.
وخ���ال احلف���ل ال���ذي ب���دأ بالق���ران الك���رمي 
والس���ام الوطني والذي حض���ره مدير القاعدة 
اإلداري���ة العمي���د رك���ن/ علي الك���ود  أك���د قائد 
املنطق���ة العس���كرية الرابع���ة »ان تدش���ني العام 
التدريب���ي  للع���ام اجلديد 2018م الذي تش���هده 
جمي���ع الوحدات العس���كرية واألمنية يكتس���ب 
أهمية كبيرة وقوات اجليش الوطني واملقاومة 
الش���عبية حتقق انتص���ارات عظيم���ة مبختلف 
جبهات القتال ضد مليشيا احلوثي االنقابية.

وقال إننا وباسم كل ابطال املنطقة العسكرية 
الرابع���ة ن���زف التهان���ي والتبري���كات للقي���ادة 
السياس���ية ممثل���ة بفخام���ة الرئي���س عبدرب���ه 
منصور هادي وذلك مبناس���بة الع���ام التدريبي 
اجلديد ومبناس���بة االنتص���ارات املتتالية التي 
يحققه���ا اجلي���ش الوطن���ي،  معب���را عن ش���كره 
وتقديره لقي���ادات دول التحالف العربي بقيادة 
اململك���ة العربي���ة الس���عودية ودول���ة اإلم���ارات 
العربية املتح���دة وذلك ملا لهم من مواقف عربية 
في دعم الش���رعية اليمنية املش���اركة  في معركة 
التحرير وإعادة ترتيب املؤسسة العسكرية في 

املناطق احملررة.
واضاف« ان قيادة املنطقة العسكرية الرابعة 
وكل منتس���بيها حريص���ون عل���ى حتقيق األمن 
واالس���تقرار لتل���ك املناط���ق وفق���ا لتوجيه���ات 

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، مش���يدا 
بالدور املتميز ال���ذي لعبه اللواء 103 مع قوات 
احلزام األمني بتطهير محافظة أبني من العناصر 
التخريبية املرتبطة مبليشيا احلوثي التي عاثت 

في األرض فسادا لصالح أجندة خارجية.
وف���ي الكلمة الترحبية قال قائ���د اللواء 103 

العميد الركن علي القملي »أن عملية التدش���ني 
التدريب���ي للع���ام التدريب���ي اجلدي���د تأتي في 
إطار االحتف���االت التي تش���هدها كل الوحدات 
العسكرية مبناس���بة العام اجلديد وما تشهده 
املؤسس���ة العس���كرية من تأهي���ل وتدريب بعد 
احل���رب الت���ي ش���نها االنقاب���ني عل���ى كاف���ة 

مؤسسات الدولة. 
معبرا عن نفسه ونيابة عن كل منتسبي اللواء 
103 بالشكر والتقدير لقيادة املنطقة العسكرية 
الرابعة التي تب���ذل جهودًا وطنية في اجلوانب 
القتالية والفنية مبختلف االلوية وفي مقدمتها 
الل���واء 103 مش���اة الذي س���يظل وفي���ا للقيادة 

السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي 
قائد القوات املسلحة واألمن. 

هذا وقد ش���هد احلفل  الذي ش���اركت فيه 10 
س���رايا رمزية من الل���واء 103 عرضا عس���كريا 
عكس مدى التدريب  والتأهيل الذي تلقاه األفراد 

خال الفترة املاضية.

حوار الفرسان.. مرزاح السدعي:

قدمنا اجسادنا فداًء للوطن وقريبًا
سننتصر على مليشيا االنقالب

املدرعات والدور الكبير 
كان فارس���نا البطل من أوائل من اسس���وا اجليش 
الوطني واملنطقة العس���كرية السادسة بعد ان التحق 
بها فور انضمامه للشرعية مبنطقة الرويك، التي كانت 
املنطلق األول لتحرير محافظتي مارب و اجلوف، ومت 
– توزيعه- على س���رية املدرعات كتيبة الدبابات لواء 
النصر مبقره في جبهة صبرين مبحافظة اجلوف، كان 
جلميع افراد سرية املدرعات دور كبير وفعال في جميع 
اجلبهات واملواقع  وهم أول من يتم اس���تدعائهم ألي 
هجوم او تغطي���ة او إخاء، وهم الوحيدون القادرون 
على الدخول إلى وسط خط النار وقت إشتداد املعركة 

واحتدام املواجهة.

الغيل واملليشيا
 يق���ول األخ/ م���رزاح بع���د حتري���ر مح���ور محافظة 
اجلوف ودحر املليش���يا إلى اط���راف احملافظة، كانت 
مديرية الغيل منطقة اإلس���تماتة للمليشيا فقد ضحت 
املليش���يا مبئات القتل���ى واملصابني في س���بيل البقاء 

حتت سيطرتها.
كن���ت في مقر عملي في جبه���ة صبرين، وكان هناك 
هجوم ألبطال جيشنا الوطني في منطقة الغيل، وبعد 
عدة هجمات متتالية لقواتنا متكن االبطال من إستعادة 
وتثبيت العديد من املواقع، واستشهد ثاثة من الزماء 
وجرح آخرون عندما واجه االبطال صعوبة الوصول 
اليه���م لتثبيت مواقعهم، فتم اس���تدعائي من قبل االخ 
قائد املنطقة اللواء الركن / امني الوائلي، ألقوم بعملية 
اإلخاء وفور وصولي إل���ى منطقة احلدث مت إباغي 
أن املنطقة خط���رة وأن اجلرحى واجلثث حتت مرمى 

نيران العدو .

اجلندي وواجب املخاطرة
بعد ان وصلت إلى املكان املطلوب نزلت من العربة 
وجلست احتدث مع الزماء، فسمعت صوتًا من خلفي 
وإذ به االخ قائد املنطقة العس���كرية السادس���ة اللواء 
الركن / أمني الوائلي يقول: »اليوم يومك يا مرزاح أنا 
معتمد عليك أشتيك تخرج اجلرحى وجثث  الشهداء 

وتنزل أف���راد يثبتون املوقع بداًل عنه���م أنا عارف إنك 
قدها وقدود«.

رفعت تلك الكلمات من معنوياتي وتوكلت على الله 
وانطلقت مع األفراد، سرنا حتى دخلنا وسط السائلة 
بحذر شديد حتى متكنا من رؤيتهم، قام العدو بإطاق 

النيران علينا بكثافة ولم يصبنا مكروه.
بفض���ل الله-  وصلنا إليهم وقمن���ا بالتعاون معهم 
ساعدناهم وصعدوا على منت العربة وجلس اآلخرون 
ليثبتوا املوقع، فأنطلقت بهم وسط النيران ومتكنا من 

التجاوزبهم إلى موقع اإلسعاف.
وبع���د ان قمت بإخاء اجلرحى والش���هداء، أمرني 
قائدي املباشر بالعودة إلى مكاني لكي اقوم بالتغطية 
وأحمي املوقع من االلتفاف، فقامت املليشيا باستهدافي 
مع العرب���ة بصاروخ ح���راري فاحترق���ت العربة وانا 
بداخله���ا ومتكن الزم���اء بإطفائه���ا وإخراجي  منها 
بصعوبة بالغة وإسعافي إلى مستشفى اجلوف العام.
عمل االطباء الازم وقرروا ترحيلي إلى مأرب كون 
إصابتي بالغة، ولم يس���تطع االطب���اء في مأرب أيضًا 
من أجراء بع���ض العمليات الصعبة خصوصا لعيني 
وانف���ي وقدمي التي تفت���ت عظامها بش���كل كبيرفقرر 
االطباء س���فري للخارج، س���افرت إلى اململكة العربية 
الس���عودية وقاموا بإجراء بع���ض العمليات، وقرروا 
س���فري أيضا إل���ى جمهورية مصر، واج���روا لي عدة 
عمليات جراحية واحلمد لله جنحت، ومقرر لي عودة 

اخرى. 
رسالة جريح 
هل من رسالة تود إن توصلها وملن؟

 اوال : حتية وشكر لكل جندي مقاتل جسور مناضل 
فذ في ميادين العزة والكرامة، وحتية لكل قائد يتقدم 
الصفوف األمامية، وحتية  لكل من يعمل ليًا نهارأ من 
أج���ل بناء هذا الوطن، وحتية لكل االطباء واملمرضني 
في س���كن النص���ر للجرح���ى وهيئة مستش���فى مأرب 
الذي���ن يبذلون قصار جهدهم م���ن أجل راحة اجلرحى 
وإسعادهم واالعتناء بهم، وفي األخير أشكر صحيفة« 
26 س���بتمبر«على اهتمامه���ا باجلرح���ى ومش���اركة 

همومهم وقصصهم ورفع معنوياتهم.

  من وحي البسالة والقدام إىل روح العزيمة والرصار من عمق التضحية واملخاطرة إىل همة 
الجندية وتحمل املسؤولية، من مهمة النقاذ إىل واجب التضحية، نقف يف هذة األسطرمع فارس 
من فرسان الجيش الوطني الذين حملوا عىل عاتقهم همالوطن فضحوا بأنفسهم وأجسادهم 
رخيصة ألجله، ومن س�خونة جراحهم يس�تمد الوطن دفء  لياليه ومن لغة ساحهم سجل 
املجد أنشودة النرص واكتملت معانيه ومن سواعدهم السمر وجباههم الشامخة وعطر دمائهم 

الطاهرة ننر مشعاً، ونرفع رايات الكربياء فوق جبال الوطن وروابيه.
إنه البطل املقاتل الجسور قائد ومهندس العربات / مرزاح فتح السدعي، من أبناء مديرية 

وصاب الباسلة احد افراد كتيبة الدبابات لواء النرص املنطقة العسكرية السادسة.

   محمد عبدالقدوس عمران 

محمود علي احلميدي 

ها هو جيش���نا الوطن���ي يحمل ش���علة املجد 
والعلياء والفخر والشموخ والنصر والتضحيات 
م���ن أج���ل ال���ذود ع���ن حي���اض الوط���ن وأمن���ه 
واستقراره واستعادة شرعيته من أيدي مليشيا 
االنقاب احلوثية التي عاثت في األرض فس���ادا 
وقتل���ت األبري���اء وهدم���ت دور العب���ادة ومنازل 
املواطنني وشردت أس���رهم في كل املدن والعزل 

التي دنستها.
أبط���ال اجلي���ش الوطن���ي وه���و يق���دم أغل���ى 
التضحيات يسير اليوم بشموخ وكبرياء والنصر 
امل���ؤزر الى حترير م���ا تبقى من أوكار املليش���يا 
احلوثي���ة في مختل���ف جبهات القت���ال صانعني 
لوحة عظيمة زاهية باملواقف البطولية الرائعة 

املجسدة لكل معاني الوالء لألرض واالنسان .
عندم���ا نتحدث ع���ن اجلي���ش الوطن���ي فإننا 
نتحدث بكل أمانة عن الرجولة في أبهى صورها 
وعن البطول���ة والتضحية والش���هادة في أعلى 
مراتبها وهي حكاية مينية خالصة ومش���رفة ال 
يفهمه���ا إال اليمني���ني الذين ال تخلو أس���رة  من 
أس���رهم إال وكان ألحد أبنائها ش���رف االنتساب 
واالنضم���ام ال���ى صفوف ه���ذا اجلي���ش املغوار 

للدف���اع عن الوط���ن وكرامته وقيمت���ه ودينه من 
مليشيا ايران االجرامية.

اجلي���ش الوطن���ي صم���ام أم���ان الوطن،هم 
األبط���ال املخلص���ون واملؤمن���ون والصادقون 
والصاب���رون في قم���م اجلبال وبط���ون األودية 
وقف���ار الصح���ارى يس���طرون أروع املاح���م 
البطولية يلقون الع���دو الهزمية تلوى األخرى 
، لقد جربتهم املعارك وخبرتهم احلروب فكانوا 
اسودا وفهودا ال يشق لهم غبار ، ينقضون على 
أعدائهم  كالبرق اخلاطف وكالصاعقة اخلارقة 
فقه���روا الع���دو وحطم���وا مش���روعه اخلبي���ث 

ومرغوا أنفه بالتراب.
لق���د رع���ت الش���رعية اليمنية ممثل���ة بفخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية 
القائد األعلى للقوات املسلحة  وكذا رئاسة  هيئة 
األركان العامة – هذا اجليش واهتموا به تنظيما 
وتدريبا وتسليحا ، وبات يحظى  باهتمام كبير 
ورعاية مباشرة وفقا لإلمكانات املتاحة واملتوفرة 
في مثل هذه الظ���روف التي متر بها بادنا ، وال 
ينكر أحد على هذا اجليش دوره وقوته وشجاعة 
منتس���بيه  وما يتمتع به من قدرة وكفاءة عالية 
وجاهزية مطلقة واحترافية مميزة واعتزاز وفخر 
ومحب���ة للوط���ن أرضا وانس���انا .. وط���ن العدل 
واألمان واحلرية والنهوض.. وطن املساواة في 

احلق���وق والواجب���ات وليس وطن الس���يد الرب 
والس���يد املصطفى عن غيره من البشر .. وليس 
وطن الس���يد والعب���د ووطن النهب والش���عوذة 
واخلرافة الذي تريده مليشيا احلوثي االجرامي 
التي حولت األرض الى محرقة لإلنسان اليمني 
الى موطن للدموع  والقهر واإلذالل .. نعم هذا هو 
احلال الذي آل إليه الوطن ، حيث كان جليش���نا 
الوطني املوقف الراف���ض والبطولي إزائه وكان 
الق���ادر الوحي���د بعد الل���ه تعالى عل���ى تخليص 
الوطن من عبث وانتهازية وفوضوية املليش���يا 
اإلجرامي���ة  ومتكن من إحل���اق الهزائم بها، ولم 
يعد غير القليل حتى جتتث هذه العصابة ويتم 
إنهاء مشاريعها املناطقية واملذهبية املتطرفة من 

كامل الوطن.
أبط���ال اجلي���ش الوطن���ي ماح���م وأس���اطير 
بطولي���ة س���يخلدها التاري���خ احلدي���ث وه���م 
يتصدون أللة حرب دولة مسلوبة بكل إمكانياتها 
التس���ليحية ، وم���ع ذلك لم حت���ول دون االحلاق 
بالعدو اخلزي والعار في كل املواقع واجلبهات .
عش���تم يا أبطالنا املغاوير وعاشت أمجادكم 
واملج���د واخللود للش���هداء األب���رار  الذين رووا 
األرض اليمنية بدمائهم الزكية .. أنتم تاج على 
رأس كل ميني ح���ر يؤمن بالوطن والذين بعزته 

وكرامته واستقراره ومستقبله.

أبطال اجليش الوطني .. السياج األمني للوطن

محافظ اجلوف : اجليش الوطني حقق انتصارات كبيرة في مديرية خب الشعف
/ 26سبتمبر 

قال محافظ محافظة اجلوف اللواء أمني العكيمي أول أمس 
الثاثاء:  ان قوات اجليش الوطني باحملافظة حقق خال األيام 

املاضية انتصارات كبيرة في مديرية خب الشعف 
وأوض���ح احملافظ أن قوات اجليش متكنت من الس���يطرة 
على سلسلة جبال احلصينات، ووادي سرحان، غربي مديرية 

خب والشعب.
الفت���ا إل���ى أن العملي���ة العس���كرية باحملافظ���ة  ناجح���ة 

ومستمرة لتحرير ما تبقى منها.
وأوض���ح اللواء العكيم���ي أن قوات اجليش الوطن���ي وصلت أولى 
مناط���ق مديرية برط العن���ان، وتوغلت في جبال عف���ي، وجبال حبش، 

في املديرية.
وكانت قوات اجليش متكنت من حترير  مواقع كان تتمركز 
فيها مليشيا احلوثي االنقابية في منطقة الشعف، مبديرية 
خب والشعف ومنطقة عفي، مبديرية برط العنان، حيث متكن 
اجليش الوطني من حترير موقع قرن بن شامان وجبل شوكان 
وجبلة عمر ويقترب من جبل حبش اإلستراتيجي مبنطقة عفي 

مبديرية برط العنان.
وف���ي الوق���ت ذاته، ح���رر اجلي���ش الوطني مواق���ع قرون 
احلصينات بالكامل  وهي سلس���لة جبلي���ة وجبل املخروق 
والوعير مبنطقة احلجا جنوب املهاشمة متجاوزين اخلط 

الدولي غربًا مبديرية خب والشعف .
إلى ذلك، ذك���رت مصادر متطابقة ان قوات األمن اخلاصة 
مبحافظة اجل���وف، أحبطت عملية تهري���ب حملة كبيرة من 
الذخائر والقذائف واالسلحة كانت في طريقها الى احلوثيني 

في صعدة.
وطبقا ملا ذكرت���ه املصادر فان نقطة احملورالتابعة  لألمن 
اخلاص ألقت القبض على سيارة نوع هيلوكس حتمل العديد 
من الذخائر والقذائف املتنوعة واألسلحة في نقطة احملور في 
اجلوف ، حيث كانت الذخائر والقذائف محملة داخل كراتني 

عصيرات وبسكويت.
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الي���وم،  وبينما مليش���يا احلوثي تعيش انفاس���ها 
االخيرة،  تس���ارع االمم املتحدة بارس���ال حقنة اممية 
جديدة،  وابتك���رت الداء هذه املهم���ة،  منصبا لم يكن 
موج���ودا من قب���ل،  واس���مته بنائب املبع���وث الدولي 
الى اليمن،  اس���ماعيل ولد الش���يخ احمد،  وليس ألن 
االخي���ر ل���م ينفع له���ذه املهمة ولك���ن تعي���ني نائب له،  
جاء اس���تجابة ملطالبة مليش���يا احلوثي التي رفضت 
استقبال ولد الشيخ،  وقالت إنه »شخص غير مرغوب 

فيه كونه يتلقى أوامره من دول التحالف العربي«..
 وه���ذا بالطب���ع مبرر غي���ر منطقي واته���ام من قبل 
املليش���يا ال اس���اس له على ارض الواقع،  الن الواقع 
يخالف هذا،  بل ان ما قدمه ولد الشيخ ملليشيا احلوثي 
طوال الثاث الس���نوات املاضية من خدمات تفوق ما 
قدمه س���لفه بن عمر الذي س���هل ملليش���يا احلوثي في 
الزحف م���ن محافظة صع���دة نحو العاصم���ة صنعاء 
والس���يطرة عليها في ال21س���بتمبر/ ايل���ول2014م،  
واجتي���اح كل احملافظ���ات اليمني���ة،  ومه���د ملليش���يا 
احلوثي في اش���عال هذه احلرب التي يعيش���ها اليمن 

منذ ثاثة سنوات.
مهمة شرمي في صنعاء

وخدم���ات املبعوث اس���ماعيل ولد الش���يخ ملليش���يا 
االنقاب من دعم ومساندة هي التي مكنت املليشيا من. 
اشعال احلرب ضد الشعب اليمني وشرعيته الدستورية 
والتحالف العربي،  واستمرارها الكثر من ثاث سنوات 
في متردها وانقابها على الشرعتني اليمنية والدولية،  
بإصرارها وتعنتها ورفضها االنصياع لقرارات امللزمة 
ملجلس االمن الدولي وعلى رأسها القرار)2216( الصادر 

حتت الفصل السابع من ميثاق االمم املتحدة.
تبرير مليشيا احلوثي الشيعية االنقابية املتمردة،  
ورفضها استقبال املبعوث االممي ولد الشيخ،  لم يكن 
منطقيا باملرة،  الن حقائ���ق الواقع وانواع الدعم الذي 
قدمه ولد الشيخ لها يثبت عكس ذلك متاما.. الن التبرير 
املنطقي لتعيني معني شرمي نائبا للمبعوث الدولي ولد 
الشيخ،  هو ان هذا االخير قد صار كرتًا محروقًا وورقة 
مكشوفة،  ولذلك البد من العب جديد ذي طاقة وحيوية 
ونش���اط وط���رق جديدة لدعم مليش���يا احلوث���ي،  لكنه 
يتش���به بصورة مبعوث دولي مثال���ي.. والبد ان يكون 
هذا الاعب من افراد عناصر التابعني للهال الشيعي 
االيران���ي ممن مت���ت زراعتهم داخل املؤسس���ة الدولية 
ومنظماته���ا،  فوق���ع االختي���ار على معني ش���رمي الذي 
توافرت فيه شروط املسؤول االممي الذي تتطلب املهمة 
ومرحلتها،  ألن مليش���يا ايران في اليمن قد كانت قاب 
قوسني أو أدنى من التمكني،  لكنها تكاد ان تقع وتخسر 
كل هذا االجناز واجلهود املبذولة من قبل االمم املتحدة،  
لذلك فهي بحاجة الى دعم اللولوبي االممي ألنقاذها من 

الهزمية وانقاذ املشروع االيراني.
واملوظفون الدوليون الذين يت���م تعيينهم على امللف 
اليمن���ي،  جميعه���م معني���ون مبس���اندة ودع���م جماعة 
احلوثي الش���يعية االيرانية،  ب���ل كل واحد منهم معني 
بتنفي���ذ مرحل���ة معينة وايص���ال مليش���يا احلوثي الى 
مكان���ة معينة،  فمثا بن عمر س���اعد املليش���يا احلوثي 
على الس���يطرة على اليمن واشعال احلرب،  واسماعيل 
ولد الشيخ ساعدها على الصمود واستمرارها في احلرب 
واالنقاب والتفرد بسلطة االمر الواقع بعد القضاء على 
حليفها في االنقاب صالح وحزبه) املؤمتر الشعبي العام 
(،  واملبعوث الدولي اجلديد،  معني شرمي- أو باالصح- 
معني شليم نسبة الصوله اليهودية- معني مبهمة دعم 
للمليش���يا في مرحلة جدي���دة تبدو من خ���ال مامحها 
إعادة الغطاء السياسي للمليشيا االنقابية الذي فقدته 
عقب انقابها على شريكها في االنقاب- صالح وحزبه 
املؤمتر- وال���ذي مبقتله واملئات م���ن قياداته في الرابع 
من ديسمبر املاضي- فقدت املليشيا االرهابية احلوثية 

الغطاء السياسي الذي كانت حتمي انقابها خلفه..
وهذا بإعتراف اجلميع مبا في ذلك االمني العام لامم 
املتحدة ومس���ؤولني كبار في املنظمة الدولية.. فمهمة 
املبع���وث مع���ني ش���ليم،  تتركز عل���ى التوس���ط و إلزام 
بقاي���ا القي���ادة املؤمترية في جناح صال���ح،  لكي يعود 
الغطاء السياس���ي الذي ميكن هذه املليش���يا االرهابية 
االنقابية الذهاب الى مفاوضات مكاكوية جديدة إلطالة 
امد احلرب في اليمن واحلفاظ على مصدر دخل لامم 
املتح���دة وباب مت���ارس من خاله ه���ذه املنظمة عملية 
ابت���زاز لدول التحالف والش���رعية اليمني���ة- اي ان كل 
املس���ؤولني الدولي���ني ينبط���ق عليه���م املثال الش���عبي 

القائل:« عز الدين أ..... من اخيه«.
وس���يناريو مهم���ة املبع���وث االممي اجلدي���د القدمي 
معني ش���رمي ) شليم(،  هي ستر عورة مليشيا احلوثي 
االنقابية التي انكش���فت س���واءتها بعد قتلها لصالح 
وعدد من قيادات حزب املؤمتر،  في محاولة منه اعادة 
الغطاء السياسي لهذه املليشيا وفرضها كقوى ساسية 
حاكمة ال ميكن جتاوزها واالعتراف بشرعيتها كسلطة 
امر واقع،  كانت فقدته اجلماعة بإنقابها على حليفها 
صالح وقتله مع املئات واعتقال اآلالف من قيادات حزب 
املؤمتر الشعبي العام،  الذي حتول فور وصول املسؤول 
االممي الى العاصمة،  الى ) املؤمتر« الش���يعي« العام( 

يتبع مليشيا احلوثي االيرانية.

انقاذ املشروع االيراني من الهزمية
ونتيجة فقدان جماعة احلوثيني االنقابية االيرانية،  
الغطاء السياسي،  واالنهيارات الكبيرة التي تعانيها 
اجلماعة في مختلف جبهات القتال ملليش���يا احلوثي،  
ام���ام قوات اجليش الوطني واملقاومة الش���عبية،  منذ 
ان قتلت اجلماعة صالح،  وهي تعيش انهيارات كبيرة 
وبصورة متسارعة،  في وقت تواجه اجلماعة احلوثية 
ازم���ة في املقاتلني بع���د تراجع زعم���اء القبائل املوالية 
لصالح عن رف���د اجلبهات باملقاتلني،  خش���ية ان تلقى 
مصير صالح الذي سلم لها معسكرات ومخازن اسلحة 
الدول���ة، لكن املليش���يا كافأته مبكافأة اعظ���م من جزاء 

»سنمار« وقتلته في نهاية املطاف مع املئات من قيادات 
جناح حزب املؤمتر،  ونكلت بأسرته واقاربه بصورة لم 

يسبق لها مثيل في التاريخ السياسي اليمني. 
فضا الى االعداد الكبيرة من مقاتلي موالني لصالح،  
تسليم انفسهم لقوات اجليش،  خاصة في محور جبهة 
الس���احل الغرب���ي الى جان���ب الرفض القبل���ي في رفد 
اجلبهات باملقاتلني،  أدى باجلماعة السالية الى الدفع 
بقياداتها ومقاتلني من عناصرها احملسوبة ساليا الى 
الهاشمية السياسية،  والذي نتج عنه مقتل املئات من 

تلك القيادات خال اقل من شهر.

دالئل انهيار املليشيا
وحس���ب رس���الة القي���ادي ف���ي 
جماعة احلوثي ما يسمى »املجلس 
السياس���ي األعلى« صالح الصماد،  
أقر فيها،  باالنهيارات الكبيرة التي 
حلقت بصفوفها في الفترة األخيرة،  
إث���ر االنتص���ارات املتتالية للجيش 
الوطن���ي ف���ي محافظ���ات اجل���وف 

والبيضاء وشبوة.
وكشف الصماد في رسالة وجهها 
إل���ى رئي���س م���ا يس���مى ب�»اللجنة 
الثوري���ة« محمد عل���ي احلوثي،  أن 
امليليشيا منيت بانهيارات متتالية 
ف���ي جبه���ات القت���ال خصوصا في 
جبهة الس���احل الغرب���ي واجلوف،  
بس���بب الغ���ارات املكثف���ة ملقاتات 

التحالف العربي والتحشيد املستمر لقوات الشرعية،  
مطالب���ًا إي���اه بف���رض التجني���د اإلجباري عل���ى طاب 

املدارس واجلامعات واستقطابهم للجبهات.
وألح الصماد في الرسالة املسربة،  على ضرورة إنزال 
جلان خاصة من املشرفني للمدارس واجلامعات وحث 
املعلمني على تش���جيعهم على االلتحاق بامليليش���يات 
لقاء راتب ش���هري،  ملواجهة قوات الشرعية والتصدي 

لزحفها.
وكان استسلم 51 مسلحًا حوثيًا بينهم قائد املليشيا 
في الساحل الغربي مبحافظة احلديدة،  حمير إبراهيم 
عري���ك،  املع���روف باس���م »إبراهيم عذاب���و« ملركز قيادة 

اجليش الوطني في مديرية املخا.
وأكد مصدر عسكري ميني أن »عذابو« الذي أطلقته 
ميليش���يا احلوثي قب���ل عام م���ن الس���جن املركزي في 
صنعاء مقابل قيادة اجلبهة في الساحل الغربي لليمن 
سلم نفسه وخمسني مس���لحًا،  مشيرا إلى أن »عذابو« 

عرفبارتكابه ممارسات بشعة لصالح املتمردين.
وتأتي رس���الة الصماد بع���د ان اتخذت كل وس���ائل 
الترغيب والترهيب للحصول على مقاتلني الرسالهم الى 
جبهات القتال احملتدمة-حيث اكدت مصادر في صنعاء 
ل«26سبتمبر«،  ان مليشيا  احلوثي اعتمدت مبلغ 200 

الف ريال لكل عاقل حارة عن كل 20 شخص يتم جتنيده،  
وكذلك اعتم���دت مبالغ للمش���ائخ في مديري���ات ارياف 

احملافظات اخلاضعة لسيطرتها.
واجتمع���ت قي���ادة اجلماعة ف���ي صنعاء قب���ل ثاثة 
اسابيع بخطباء مساجد العاصمة صنعاء،  الى اجتماع 
في وزارة االوقاف ووبخت خطباء املساجد وونعتتهم 
بنعوت وصفات واطلقت الكلم���ات والعبارات البذيئة 
لفشلهم وعدم قدرتهم في حث املواطنني واقناعهم برفد 
اجلبهات باملقاتلني والدفع بأبنائهم الى جبهات القتال.

وكانت دش���نت مليش���يا احلوث���ي االنقابي���ة حملة 
)انفروا خفافا وثقاال( الهادفة الى جتنيد الشباب وطاب 
املدارس من األطفال في عموم احملافظات التي تسيطر 
عليها بعد أن فقدت ما يقرب من 2000 من افرادها فقط 
في شهر ديسمبر املاضي باالضافة الى آالف اجلرحى 
ومئات املقبوض عليهم من قبل قوات اجليش الوطني 

واملقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال. 
وهذه كله���ا أدلة تؤكدحال���ة االنهيار الت���ي تعانيها 
ميشيا احلوثي االيرانية في اجلبهات،  وما كام حسن 
نصر وحديثه عن استعداد احلوثيني- املقاومة- ارسال 
االف املقاتلني الى جبهات املقاومة في لبنان- ما هو إال 
لرفع معنويات مليش���ياتهم في اليمن،  بسبب الرفض 

الشعبي وفقدانهم لعناصرهم املسلحة.
شرمي يلزم بقايا املؤمتر على التحالف مع احلوثيني:

 وبهدف انقاذ مليشيا احلوثي من حالة االنهيار الذي 
تعيشه،  سارع املسؤول االممي ) معني شرمي(،  املتخلق 
بهيئ���ة املبعوث الدول���ي،  الى تنفيذ خطة االس���تجابة 
العاجلة النقاذ املليشيا،  وهاهو قد بدأ دوره التمثيلي 
املسرحي كا كمبارس اممي في منح السام لليمن وهو 
ال ميلكه،  بدأ مهمة الانسانية في الضغط على ضرورة 
ان يجتمع فل���ول صالح الذين اليزالون محتجزين لدى 

جماعة احلوثي في العاصمة صنعاء،  وتس���مية قيادة 
جديدة منها بإسم احلزب املقتول ليكون عونا للمليشيا 
احلوثي االيرانية في انقابها،  وهذا ما مت بأن يجتمع 
خمسة اش���خاص من 74 عضوا يشكلون قوام اعضاء 
اللجنة العامة- املكتب السياسي- حلزب املؤمتر حتى 
ع���ام 2014م- قب���ل تعرض احلزب لانش���قاق على اثر 
حتال���ف صالح مع مليش���يا احلوثيني لتنفي���ذ انقاب 
عسكري على السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه 
منصور هادي الذي كان يش���غل منص���ب النائب االول 
لرئيس احلزب وأمينه العام خال فترة حكم 
رئيس احلزب صال���ح،  وأصبح هادي بعد 
انتقال السلطة اليه وفقا للتسوية السياسية 
واملب���ادرة اخلليجي���ة وانتخاب���ه رئيس���ا 
للجمهورية،  موقع رئي���س احلزب)املؤمتر 
الش���عبي العام( من سلطات الرئيس هادي 

وفقا للنظام الداخلي لتنظيم املؤمتر.
اجتماع البقايا حتت تهديد السالح:

فضيحة املسؤول االممي- نائب املبعوث 
الدول���ي ول���د الش���يخ- ب���دت واضح���ة في 
اجتم���اع بقايا قي���ادة جناح صال���ح،  الذي 
حض���ره 16 م���ن اعضاء م���ن بقاي���ا اللجنة 
العام���ة لصالح. بينما غ���اب 19 من البقايا 
ع���ن احلض���ور بينهم واقعني حت���ت قبضة 
املليش���يا االنقابي���ة واخري���ن متكن���وا من 

مغادرة صنعاء عقب مقتل صالح.
وحس���ب املص���ادر ان جماع���ة احلوث���ي 
حاول���ت ان تغطي النق���ص الكبير من اعض���اء اللجنة 
العامة بعناصره���ا،  منهم القيادي في اجلماعة محمد 
املقال���ح- عضو اللجن���ة الثورية العليا التي يترأس���ها 
القيادي في اجلماعة محمد علي احلوثي،  وكذلك طارق 
الشامي الذي اعترف قبلها بيومني بأنها قياديا في حزب 
املؤمتر ممثا جلماعة احلوثي وزعيمها عبدامللك صالح.

بل ان القاعة التي احتضنت اجتماع من باعوا صالح،  
ف���ي فندق تاج س���بأ بصنعاء،  ولم تس���مح لهم جماعة 
احلوثي بعقد اجتماعهم في مقر املؤمتر الشعبي العام- 
اللجنة الدائمة التي كانت ضمن املقرات واملنازل التي 
اقتحمتها املليش���يا احلوثية اثن���اء وبعد مقتل صالح 

مطلع ديسمبر املاضي.
و وفق الصورة التي نش���رت الجتم���اع بقايا جناح 
صال���ح في فن���دق تاج س���بأ بصنعاء،  تظه���ر الصورة 
عناصر مسلحة تقف على رؤوس املجتمعني املؤمترين 
وتلزمهم بالتوقيع على كشف احلضور وتسمية صادق 
امني اب���و راس رئيس���ا لبقايا احلزب،  لك���ي تقدم هذا 
الكش���ف وقرار االجتم���اع لنائب املبع���وث الدولي الى 
اليمن،  الذي ينتظر على حر من اجلمر الجناز اخلطوة 
االولى من مهمته في اعاد الغطاء السياسي لانقابيني.

وفي الصورة يظهر املرافق الشخصي لصالح الصماد 

هو املشرف على اجتماع بقايا املؤمتريني في صنعاء،  
وهو من كان يقف على رؤوس املجتمعني وميرر الكشف 

على املجتمعني للتوقيع حتت تهديد الساح.
ويكفي لتوضيح،  ما جرى في صنعاء االحد املاضي 
باش���راف املبعوث االمم���ي،  معني ش���ليم،  ردود افعال  
قي���ادات مؤمترية من جن���اح صالح،  كان���ت قد متكنت 
االفات من قبضة جماعة احلوثيني ومغادرة العاصمة 

الى خارج اليمن.
ماذا قال املؤمتريون:

اذ أن القي���ادات املؤمترية هاجمت اجتم���اع البقايا 
والبيان الص���ادر عنهم،  الذي لم يته���م اجلماعة بقتل 
زعيمهم صالح واإلش���ارة اليه،  بل ان بيان البقايا أيد 
إجراءات مليشيا احلوثي في تصفية صالح وامني عام 
املؤمتر عارف الزوكا،  بإعتباره موقفًا وطنيًا لوأد الفتنة 

التي حاول صالح اثارتها وشق اجلبهة الداخلية.
اذ قال السكرتير الصحفي لصالح،  نبيل الصوفي: ان 
بيان اجتماع صنعاء تبنى وجهة نظر عبدامللك احلوثي 

وأدان علي عبدالله صالح وعارف الزوكا.
واض���اف الصوفي في تعليقه عل���ى اجتماع قيادات 
املؤمتر ف���ي صنعاء : كأن حض���ور االجتماع املؤمتري 
يقولون لكل القوى التي خارج صنعاء: نحن محتاجون 
لكم.. ال نستطيع أن نتحدث بانتمائنا ورأينا وصنعاء 
حتت س���لطة عبدامللك وقهره.. مؤك���دا ان البيان دعوة 

ملزيد من اصاح جبهة مقاومة احلوثي.
بينم���ا الصحفي املقرب م���ن صالح،  س���ام الغباري 
قال: ال وجود ألعضاء اجلنة العامة في اجتماع »بعض« 
قيادات املؤمتر الشعبي العام بصنعاء،  اغلبهم ينتمون 
ال���ى احزاب اخرى،  ومنهم صادق امني ابو راس الذي 
كان يصفه # صالح بأنه ممثل احتاد القوى الشعبية في 
املؤمتر الشعبي منذ متى كان محمد املقالح مؤمترًيا !،  

انها مهزلة الزمن الرديء،  زمن حسني حازب.
وقال الصحف���ي املؤمتري كامل اخلوذاني: ال خاف 
على صادق امني ابو راس اخلاف على اخلونة التافهني 
امثال حسني حازب من ثبتت خيانتهم ويريدون حزبًا 

مبقاس مصاحلهم.
ويرى مراقبون سياسيون أن دافع اجلهود األممية في 
انقاذ مليشيا احلوثي االيرانية من االنهيار،  ومتضي 
االمم املتحدة في تنفيذ خطة االستجابة ملهمتها بدعوى 
حتريك مسار السام في هذا التوقيت هو محاولة منها 
الحتواء تقدم قوات اجليش الوطني والتحالف العربي 
املتسارع في جبهة الساحل الغربي وجبهات البيضاء 
واجلوف وصعدة معقل الرئيس���ي للمليشيا احلوثية،  

وكذا في جبهة نهم،  قرب العاصمة صنعاء. 
وحس���ب تقاري���ر إعامي���ة إن وس���طاء غربي���ني من 
الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا شجعوا 
على إرسال وفد أممي إلى صنعاء للقاء احلوثيني حول 
خطة سام تتضمن إجراءات لبناء الثقة وحتييد ميناء 
احلدي���دة،  متهي���دا ملفاوضات س���ام تفضي ملش���اركة 
جماعة احلوثي في حكومة وحدة وطنية مقابل تسليم 

أسلحتها البالستية لطرف محايد. 
وحت���اول االمم املتحدة مترير خطتها هذه من خال 
تضمني اخلطة إلزام جماعة احلوثي تسليم الصواريخ 
الباليس���تية،  بهدف ارضاء دول التحالف العربي على 
اعتبار أنها ترى أن الصواريخ الباليستية هي ما تثير 
مخاوف دول التحالف و تهديد امنها القومي هو بقاء 
الس���اح االس���تراتيجي- الصواريخ الباليستية- بيد 
جماعة احلوثي،  لذلك حرصت االمم املتحدة على دس 
السم بالعسل،  فضمنت خطتها تسليم جماعة احلوثي 
الصواريخ الباليستية،  لتبرز جماعة احلوثي فهلوتها 
السياس���ية خال مرحلة املفاوض���ات،  وإثبات قدرتها 
في الرد على هذا الش���رط بالقول: ان مخزون ترس���انة 
الصواريخ الباليستية نفدت من خال ما مت اطلقناها 
وما مت تدميرها في قصف التحالف العربي طوال الثاث 

السنوات املاضية من احلرب.
وألج���ل ان تعق���د جول���ة مفاوض���ات س���ام جديدة،  
اضطرت االمم املتحدة أن تقوم بعدد من اخلطوات قبل 
اللولوج في أي  مفاوضاوت من ش���أنها اعادة الغطاء 
السياس���ي جلماعة احلوثي االرهابية،  وذلك من خال 
اع���ادة تش���كيل بقايا جن���اح صالح في ح���زب املؤمتر،  
واعادتهما- جناح صالح في املؤمتر وجماعة احلوثي- 
الى طاولة املفاوضات تشرف عليه االمم املتحدة،  والتي 
تخطط لها املنظمة االممية ان تبدأ من حيث انتهت آخر 
جولة مفاوضات بني وفد احلكومة الشرعية وبني حلف 

االنقابيني.
بحيث تبدأ باتفاق طرفي التفاوض على خطة سام 
معدل���ة تبدأ بإج���راءات لبن���اء الثقة وتس���هيل وصول 
املساعدات اإلنسانية،  وحتييد ميناء احلديدة ومطار 
صنعاء،  وتسليم الرواتب،  وهو املطلب الذي باشرت 
به جماعة احلوثيني نائب املبعوث االممي فور وصوله 
العاصمة صنع���اء،  والعودة للج���ان التهدئة،  ووضع 

الباد على طريق انتخابات. 
وباشرت جماعة احلوثي فور وصول نائب املبعوث 
الدول���ي ال���ى اليم���ن،  معني ش���رمي،  مبطالبته���ا االمم 
املتح���دة بدفع روات���ب املوظفني- جاء ذلك في منش���ور 
للقيادي في اجلماعة رئيس ما يسمى باللجنة الثورية 

احلوثية،  محمد علي احلوثي.
يعني املس���اعي الدولي���ة واخلطة االممي���ة،  الهدف 
والغاية منهما ف���ي حتركات األمم املتح���دة،  هو إنقاذ 
للمليشيا احلوثي االنقابية ومشروع ايران في اليمن 
واملنطقة من الهزمية العسكرية،  وإبقاء جماعة احلوثي 
االرهابية مس���تمرة ف���ي انقابها واحتفاظها بس���اح 
ومؤسسات الدولة الشرعية الى بعد االنتخابات التي 
تخطط االمم املتحدة إلشراك جماعة احلوثي االنقابية 
متحالف���ة مع بقايا جناح صالح في حزب املؤمتر الذي 
س���يكون كمبارس���ًا انتخابيًا ومطي���ة جلماعة احلوثي 
لفرض النتائج التي تريدها وحتقق لها غايتها بحصد 
االصوات لصاحلها في املناطق اخلاضعة لسيطرتها.

مبعوث دولي في صنعاء إلعادة الغطاء السياسي لالنقالب

«املافيا» األممية تسارع مرة اخرى إلنقاذ املليشيا احلوثية من الهزمية العسكرية
»عصبة املافيا الدولية«،  هي ما عربت عنها ممارسة واعمال 
املنظم�ة الممية ودعمها الكبر لجماعة القتل والدمار،  والتي 
اثبت�ت انها لعاقة لها بالرشعية الدولية- المم املتحدة،  التي 

انبثقة من عصبة المم،  عقب الحرب العاملية الثانية. 
املافي�ا الدولي�ة او املافيا الممية،  هي حقيق�ة ما آلت اليها 
عصبة المم املس�ماة ب�»المم املتح�دة«،  التي تواصل عملها 
القذر يف تدمر الدول وقتل الشعوب من خال اشعال الحروب 
ودعمها الامحدود للجماعات الرهابية واملليش�ياوية الدموية 

املدمنة عىل القتل يف العراق ولبنان وسوريا واليمن.
فف�ي اليم�ن تعلن ب�أن جماعة الحوث�ي جماع�ة انقابية 
ومتم�ردة عىل قراراته�ا- قرارات الرشعي�ة الدولية- لكنها يف 
نفس الوقت تدعمها بش�تى الوس�ائل من اجل بق�اء انقابها 
وتمردها ع�ىل الرشعية اليمنية والعالم.. كلما تهاوت مليش�يا 
الحوث�ي نحو النهيار س�ارعت ما تس�مى الم�م املتحدة اىل 
انقاذه�ا،  وتمنيجه�ا بحقن كس�ب املناعة الت�ي تمكنها من 

الصمود امام قوات الجيش الوطني والتحالف العربي.

    منصور أحمد

  مـــن هــو معين شــريــم...؟!!!
معني ش���رمي) ش���ليم(- فلسطيني اجلنس���ية.. له 

عاقة قوية مع املخابرات االسرائيلية.
وشغل معني شرمي،  قبل تعيينه نائبًا لولد الشيخ،  
منصب رئيس القسم السياسي للبعثة األممية للدعم 
في ليبيا،  التي يترأس���ها غس���ان سامة الذي تردد 
طرح اس���مه ضمن املرشحني خلافة ولد الشيخ في 
مهمت���ه باليم���ن،  ويوصف بأنه- معني ش���رمي- هو 
رجل الظ���ل والرئي���س الفعلي لبعث���ة االمم املتحدة 

للدعم في ليبيا،  وليس غسان سامة. 
 ومت ابعاد) ش���رمي( من رئاس���ة القسم السياسي 
في البعثة االممية بليبيا،  بناء على شكاوى رفعها 
مسؤولون ليبيون،  الى االمم املتحدة عن سوء إدارة 

معني شرمي. للحوار الليبي- الليبي.
وكان عدد م���ن الش���خصيات السياس���ية الليبية 
تقدمت بطل���ب إلى املبعوث األممي غس���ان س���امة 
ف���ي 9 أغس���طس املاض���ي،  طالبواخال���ه بإبع���اد 
أربع���ة موظفني في بعث���ة األمم املتحدة بليبيا،  هم: 
شرمي،  وسليم رعد مسؤول القسم األمني،  وماجدة 
السنوس���ي مدي���رة مكت���ب وح���دة متك���ني امل���رأة،  
وكاودي���و كاردون���ي رئيس مكتب حقوق اإلنس���ان 
لدورهم السيء،  وجميعهم،  من دول الشام الواقعة 

حتت االحتال االسرائيلي وفي محيطه.
اال ان إعام  ملليش���يا دافع عن ش���رمي وبرر سبب 
قرار ابعاد شرمي من البعثة األممية للدعم في ليبيا 

ونقله إلى اليمن،  وصفته باالجراء الروتيني.
وشرمي ال يحب الظهور عبر وسائل االعام،  وهو 
قلي���ل التحدث معه���م،  وميتلك ش���خصية غامضة- 

بحسب مقربني منه.
ولهذا السبب فان املعلومات عن هذه الشخصية 
االممية شحيحة جدا،  الن معني شرمي يحمل موقفًا 
من وسائل االعام،  وال يفشي اي معلومات تتناول 

حياته العملية،  بحسب ما قال مقربون منه.
وفي أول تصريح عقب تعينه في ش���هر ديس���مبر 
نائ���ب املبع���وث االمم���ي الى اليم���ن،  كش���ف معني 
شرمي عن اعتزامهم فتح مكتب للمبعوث االممي في 
العاصمة املؤقتة عدن،  وانه سيتولى هو ادارة هذا 

املكتب.
لكنه لم يف شرمي بتصريحه،  هذا فلم يفتح مكتب 
للمبعوث االممي ولد الشيخ في عدن،  وكذا لم يذهب 
الى عدن لاقامة هن���اك وادارة املكتب،  وامنا ذهب 

الى حض���ن مليش���يا ايران ف���ي صنع���اء اخلاضعة 
لسيطرة مليشيا احلوثي االنقابية االيرانية.

وم���ن خال ذل���ك يب���دو ان تراجع نائ���ب املبعوث 
الدول���ي ال���ى اليم���ن،  ع���ن خطت���ه ف���ي فت���ح مكتب 
للمبعوث ولد الش���يخ في ع���دن وتولى ادارته،  جاء 
عقب اوامر وتوجيهات من مليشيا احلوثي،  ليحول 

وجهته عن عدن الى صنعاء.

اإلمام أحمد بطل عملية )بساط الريح(
وبالعودة الى البحث في الس���يرة الذاتية لنائب 
املبعوث الدولي إلى اليمن،  معني ش���رمي- او معني 
شليم- يرجح انه يعود الى أصول يهودية استوطن 

في فلسطني بعد أن هاجر من اليمن الى فلسطني.
إذ ب���دأت ب���وادر هج���رة اليه���ود م���ن اليم���ن إلى 
فلس���طني منذ أمد بعيد يعود إل���ى الثمانينيات من 
القرن التاسع عشر. ففي عام 1881 خرجت عائلتان 
من صنعاء،  وبعد أن وصلتا بسام تشجعت عائات 
أخرى عل���ى الهجرة فخرجت قافلة تضم 15 أس���رة 

وتبعتها مجموعات،  حيث يعتب���ر عام 1882 عامًا 
مصيريًا في تاريخ الهج���رة اجلماعية ليهود اليمن 
إل���ى فلس���طني،  فخرجت قافل���ة تض���م حوالي 150 
ف���ردا من مديرية س���اقني وحي���دان ومران- مس���قط 
رأس زعي���م جماع���ة احلوثي���ني عبداملل���ك احلوثي- 
مبحافظ���ة صع���دة،  فتوجهت إلى فلس���طني بعد أن 
وصلتهم إش���اعات بأن يهوديًا ثريًا يدعى روتشيلد 
اش���ترى أراضي ليس���توطن به���ا اليه���ود ويتحقق 
خاص فلسطني،  ليصل مع نهاية عام 1882 أعداد 
اليمن في القدس إلى حوالي 450 فردا،  وكانت هذه 
الهج���رة من صنعاء وم���ا حولها،  ف���كان والد معني 
شليم- نائب املبعوث الدولي اليمن- الذى ولد هناك 

في القدس وعرب اسم والده الى شرمي.
وخال عامي1949 و1950 من القرن املاضي،  في 
عملية اعادة اليهود من اليمن اسرائيل- فلسطني- 
اطلق عليها) عملية) بس���اط الريح(،  رعتها الوكالة 
اليهودية الدولية لتوطني اليهود في ارض فلسطني،  
بالتنس���يق مع جد عبدامللك احلوثي زعيم اجلماعة 
املدعوم���ة م���ن اي���ران،  اإلم���ام أحمد- إم���ام اليمن- 
ف���ي ذلك الوق���ت وال���ذي كان له دور لوجيس���تي في 
العملي���ة وتقدمي العون والدع���م لتجميع اليهود من 
عموم احملافظ���ات واملناطق اليمنية الى مدينة عدن 

بالتنسيق مع املخابرات البريطانية واالمريكية.
 واحلديث عن،  عملية البساط السحري أو بساط 
الريح او كم���ا يطلق عليها الغرب عملية على جناح 
النس���ر،  هي عملية مت خالها تهجير سري نفذتها 
الوكال���ة اليهودي���ة لترحي���ل نحو 49 أل���ف يهودي 
من يهود اليمن إلى إس���رائيل ف���ي الفترة من يونيو 
1949 إلى سبتمبر 1950،  على منت طائرات أمريكية 
وبريطانية عبر عدن. فيما يقارب 380 رحلة س���رية 
من اليمن إلى إسرائيل ولم يتم االعان عنها اال بعد 
عدة أشهر من انتهائها،  وبلغت تكاليف هذه العملية 

حوالي 425 مليون دوالر.

الشركاء احملليون في العملية:
كان لإلم���ام أحمد إمام اليم���ن في ذلك الوقت دور 
لوجيستي في العملية عندما قدم العون للتاجر أحمد 
القريطي املكلف من قب���ل الوكالة اليهودية لتجميع 
يهود اليمن الى مدينة عدن و تسوية بيع ممتلكاتهم.

اجتماع بقايا جناح صالح بارشاف القتلة

معين شريم يهودي هاجر من 
اليمن الى فلسطين يعود اليوم الى 

صنعاء لرد الجميل الحفاد منفذ 
عملية »بساط الريح« االمام احمد
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وبهذه العملية التحمت قوات اجليش الوطني 
القادم���ة من مح���ور اليتم���ة مع محور األجاش���ر 
كم���ا التح���م مح���ور اليتمة م���ع محور املهاش���مة 
واستطاعت قوات اجليش الوطني بقيادة اللواء/ 
أمني العكيمي من تأم���ني اخلط الدولي من البقع 

وحتى املهاشمة.
وح���ول اجلبه���ة والعملي���ة العس���كرية حتدث 
إلينا محاف���ظ احملافظ���ة اللواء/ أم���ني العكيمي 
قائ���د لواء النص���ر »إن اجليش ح���دد الهدف قبل 
انطاق العملية واستطاع بلوغه كما كان مخطط 
له واس���تطاع حترير منطقة اليتم���ة الرابطة بني 
صعدة وم���أرب وبني صعدة وحضرموت، اضافة 
ال���ى كونها ترتبط مع البقع ف���ي صعدة ومديرية 
برط باجلوف، وكذلك مع منفذ الوديعة وعاصمة 
احملافظ���ة، وي���رى محاف���ظ محافظة اجل���وف أنه 
بتحرير اليتمة ستفتح افاقًا اقتصادية وسياسية 
وعسكريًا تعود بالفائدة على احملافظة التي تعتبر 
مفتاح السيطرة على صعدة وعمران والعاصمة 

صنعاء«.
ويضيف: »أن تاري���خ 2018/1/1م والذي فيه 
مت اخراج املليشيا من اليتمة هو نهاية املليشيا 
ف���ي محافظة اجل���وف والذي مت حتريها بنس���بة 
85%، واصبحن���ا اآلن مس���يطرين عل���ى مس���افة 
250 كيلومت���را من حدود اجلوف مع الس���عودية 
طواًل ومبساحة 250 كيلو في عمق احملافظة، هذه 

املنطقة بالكامل لم يعد للحوثيني وجود فيها«.
وح���ول احمل���اور ومباغت���ة الع���دو م���ن ثاث���ة 
اجتاهات يتحدث قائًا: »محور اليتمة مر باجتاه 
الرملة من اجلهة الشرقية واستطاع حترير عشة 
آل هضب���ان وموق���ع الفهود آل النيل وأم اش���داد 
وجب���ل جام���ع والعرف���اء واملهير والق���دم والهرم 
وسويقه وس���وق ومجمع اليتمة فيما كان محور 
املهاشمة الذي حترك من اخلنجر قد حرر املهاشمة 
بالكامل اضافة الى بعض املواقع التي تقع بجانب 
املهاشمة كذلك حتركت قوة من االجاشر لتحرير 
املواق���ع التي كان���ت تفصل اليتمة عن االجاش���ر 
ويرى بأن ه���ذه االنتصارات فتح���ت آفاقًا كبيرة 

أمام اجليش للتقدم وحترير احملافظة«. 
ويق���ول: »مت���ت محاص���رة عناص���ر املليش���يا 
احلوثية االيرانية في مكان ال ميكن اخلروج منه 
وأصب���ح اجلي���ش الوطن���ي اآلن ياحقه���م داخل 
بعض اجلي���وب املتبقية في احملافظة، وكل أبناء 
احملافظة تدع���م حتركات اجليش الوطني اضافة 
الى أن اجليش الوطن���ي الذي يقاتل ويحرر هذه 

املناطق هو من اغلب محافظات اجلمهورية«.
ويصف الل���واء العكيمي املعركة بالقوية حيث 
اس���تطاع اجليش الوطني من أسر نحو خمسني 
عنصرًا من عناصر املليش���يا اضاف���ة الى اغتنام 

اس���لحة ومعدات ثقيلة وخفيفة ومتوسطة كانت 
املليشيا قد سلبتها من مخازن الدولة.

ونوه اللواء العكيمي أن املعركة ماتزال جارية 
ف���ي ما تبقى م���ن مديرية خب والش���عف وحتدث 
حول تقدم اجليش الوطني باجتاه سوق الثاثاء 
)الثلوث( في مديرية خب والشعف والسيطرة على 
سلس���لة جبال احلصينات ووادي س���رحان غرب 
مديري���ة خب والش���عف وكذلك الدخ���ول في برط 
العنان وه���ي اجلبهة التي افتتح���ت مؤخرًا ومت 

التوغل في جبال عفي وجبال حبش.
مشيرًا جناح العملية العسكرية وفقًا لألهداف 
املرس���ومة بحس���ب اخلطط احملددة من قبل قادة 

املعركة.

محاف���ظ محافظة اجل���وف الذي يق���ود املعركة 
من امليدان ش���كر التحالف العربي بقيادة اململكة 
العربية الس���عودية على دعمها السخي للجيش 
الوطني واملعركة التي يخوضها في اجلوف كما 
شكر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 

اجلمهورية على اهتمامه باجلوف.
قائد ل���واء الفت���ح العميد/ عرفج ب���ن هضبان 
حتدث حول استكمال حترير مديرية خب والشعف 
بالقول:« بالنسبة ملديرية خب والشعف نعتبرها 
بأنها طه���رت بالكامل باس���تثناء بعض اجليوب 
املتمثل���ة بس���وق الثل���وث وعزه يعن���ي 15% من 
املديرية واألمر بات اسهل من أي وقت مضى في 

ظل عزمية املقاتلني العالية واملرتفعة«.

وأض���اف »وجهتن���ا القادم���ة هي تطهي���ر كافة 
مديريات احملافظ���ة من املليش���يا احلوثية كبرط 
العنان وبرط رجوزه واملراشي ومنها الى سفيان 
ومن ثم اجلبل األسود على طريق عمران والدخول 
الى صنعاء، هذا الذي في نفوس اجلميع من قادة 

ومقاتلني وسننفذه مهما كانت التضحيات«.
ش���اكرًا ق���وات اجليش عل���ى نظاله���م من أجل 
التحري���ر كم���ا ش���كر دول التحال���ف العربي على 

دعمها للجيش الوطني.
قائ���د اللواء 101مش���اة العميد/ علي محس���ن 
الهدي ارس���ل برس���الة للمغ���رر بهم قائ���ًا: »هذا 
ه���و جيش وطن���ي لكل اليم���ن وعلى م���ن التحق 
باملليش���يا ان يعود الى رش���ده ووعيه فمن خال 

املعارك التي خضناها الس���ابقة أو احلالية جند 
أن املليشيا تترك عناصرها جرحى في الصحاري 
والشعاب وعلى من تبقى ضمن صفوف املليشيا 
أن يتع���ض من رمي زمائهم بذلك الش���كل املهني 
لكرامة االنس���ان لكنا نحرص على اعطائهم املاء 
واألكل ومعاجلة اجلرحى كوننا جيش وطني لكل 
اليمن، ونقول للمغرر بهم اذا كانت املليشيا تقاتل 
على حق فليأتون���ا مبحمد علي احلوثي وصالح 
الصماد كما اتينا نحن مبحافظ احملافظة اللواء 
أم���ني العكيم���ي وق���ادة األلوية الذي���ن يقفون في 
مقدمة الصفوف على األباء أن يسحبوا ابناءهم 

من اجلبهات ألننا لن نتوقف عن التحرير«.
وأضاف »حتدثن���ا قبل هذه العملي���ة بأن العد 
التنازل���ي قد بدأ فل���ن يقف الع���داد اآلن ابدًا بعد 
انتصارات اخلوخة وبيحان واليتمة واملهاشمة 

فمعركة التحرير مستمرة ولن تتوقف«.
مشيرًا الى أن حترير اليتمة مثل ضربة قاصمة 
للعدو بن���اء على موقعه���ا االس���تراتيجي كونها 

واقعة على اخلط الدولي.
وحول خسائر املليشيا احلوثية االيرانية يقول 
العميد الهدي: »خسائر املليش���يا كبيرة جدًا في 
العت���اد واألرواح جثثه���م متناثرة ف���ي الصحراء 
ومخ���ازن اس���لحة اغتنمناها من بع���ض املواقع 
فيما كبار مشرفيهم الذوا بالفرار من امام ابطال 

اجليش الوطني وضرباتهم القاضية«.
الشيخ وجه اخلير بن هضبان قال: »احلمدلله 
رب العامل���ني بعدمعارك شرس���ة مت تطهير منطقة 
اليتمة بالكامل حتى حبش وبرط العنان والتحمت 
الثاث اجلبهات وسنواصل املعركة حتى تطهير 
كامل االراض���ي اليمنية فاملليش���يا اآلن متقهقرة 
وجثث قتاهم في الصح���اري متناثرة وعتادهم 
اصبح في قبضة اجليش الوطني وهو االن يوجه 
على املليشيا في االماكن املتبقية حتت وطأتها«.
قائد اللواء األول ح���رس حدود العميد/ هيكل 
حنتف حتدث بالقول: »بعد انتهاء املهام السابقة 
بتحقي���ق االه���داف املرس���مومة وجن���اح اخلطط 
املع���دة س���لفًا اس���تطعنا اآلن فت���ح جبه���ة اخرى 
في برط العنان مواصل���ة ملعركة تطهير محافظة 
اجل���وف والتوغل ف���ي منطقة »عف���ي« وهذا ياتي 
ضمن خطة حترير احملافظة من املليشيا احلوثية 

االيرانية«.
وح���ول املعارك الس���ابقة قال: »بداي���ة العملية 
كان���ت بالتحرك نح���و »طيبة االس���م« وكان هناك 
ح���زام امني للعدو في موقع األبت���ر وهناك دارت 
أش���رس املعارك واجهها اللواء منذ بداية املهمة 
واس���تمرت املعركة ما يقارب خمس ساعات ومت 
تلقينه درس���ًا في املعارك وكسره والسيطرة على 
االبتر وعندها حتركت القوة باجتاه اليتمة دون 
أي مقاومة تذكر ومت التحام قواتنا بالقوات التي 
حررت سوق التيمة وبإذن الله سنعمل سويًا في 

قادم املعارك حتى اكتمال النصر«.
العقيد/ علي الغامن���ي نائب قائد اللواء األول 
حرس حدود حتدث ح���ول حترير اليتمة بالقول: 
»حترير اليتمة يعتبر فتحًا ملديرية خب والشعف 
وال���ذي من خالها س���ننطلق لتحرير ماتبقى من 

مديريات احملافظة«.
وأضاف: »احيي ابط���ال اجليش الوطني على 
بطوالتهم التي يسطرونها في امليادين بكل بسالة 
وش���جاعة لتطهي���ر وحترير الوطن من املليش���يا 

احلوثية االيرانية«.
العقي���د عبدالل���ه األش���رف الناط���ق الرس���مي 
باسم املنطقة السادسة قال: »حترير مديرية خب 
والشعف ليس النهاية بل هو البداية وسيكون لنا 
حترك باجتاه العقبة وحتريرها ومن ثم الوصول 

الى باقي احملافظة«.

تحرير اليتمة مفتاح لتحرير المحافظة

اجليش الوطني يقترب من حترير كامل مديرية خب الشعب ويفتح جبهة جديدة في برط العنان

} اللواء العكيمي: العملية العسكرية تحقق نجاحها وفق االهداف المرسومة سلفًا
} وجه الخير بن هضبان: المليشيا متقهقرة وجثث قتالها متناثرة بالصحاري 
} العميد هضبان: ســيتم تطهير ماتبقى من جيوب المليشــيا في المحافظة وســننطلق نحو عمران وصنعاء وصعدة
} العميد الهدي: تحرير اليتمة مثل ضربة قاصمة للمليشيا نظرًا لموقعها االستراتيجي

} العميد حنتف: خالل خمس ساعات انهينا اشرس معركة والتحمت قواتنا بمحور اليتمة

سيطر الجيش الوطني عىل معظم مساحة مديرية خب والشعف مؤخراً وتعترب 
ه�ذه املديرية اكرب مديريات املحافظة وتقدر مس�احتها ب�75% من مس�احة 
الجوف تحاذي اململكة العربية السعودية من الجهة الشمالية ومحافظة صعدة 

معقل الحوثيني من الجهة الغربية.
السيطرة عىل نحو 90% من ثاني اكرب مديريات الجمهورية من حيث املساحة 
جاء بعملية عس�كرية انطلقت م�ن ثاثة محاور، املحور الش�مايل من منطقة 
األج�ارش املحاذية للبقع بمحافظة صعدة والذي ح�رر فيه املناطق املمتدة عىل 
طول الخط الدويل حتى اليتمة، املحور الثاني »محور اليتمة«من الجهة الرشقية، 
تحديداً انطلق من املناطق الصحراوية وصولً اىل اليتمة الواقعة يف قلب املديرية، 
املحور الثالث كان من معس�كر الخنجر جنوب املديري�ة والذي انطلق لتحرير 

منطقة املهاشمة بالكامل.

 تقرير/ طارق رزاز
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يف إطار التنوع الجتماعي الذي يعد سمة من 
س�مات التعايش يف معظم م�دن العالم، توجد 
تكتات سياس�ية وثقافية وفكرية واجتماعية 
تنشئ داخل املجتمعات لتحقيق أهداف معينة، 
سواء كانت أهداف دائمة أو مؤقتة، طويلة املدى 
أو قصرة املدى، ولكن الروابط الجتماعية تبقى 
هي أقوى الروابط عىل اإلطاق، كونها تكتنف 
يف طياتها بقية الروابط السياسية والتنظيمية 
والفكرية والثقافية، وتجمع الطبقات كلها تحت 

مظلة واحدة.
ومحافظة تعز تعد أكرب محافظة يمنية من 
حيث عدد الس�كان، والذي يبلغ عدد س�كانها 
أكثر من 6 مايني نسمة، ويعيش أبناؤها يف كل 
املحافظات اليمنية، يتوزعون يف مجالت علمية 
عدي�دة، فمنه�م الطبيب واملهن�دس والدكتور 
الجامعي واملعلم والداري والقائد العس�كري 
والجندي والطالب، فضا عن املجالت العملية 
واملهنية الت�ي ل تحىص، من زراع�ة وصناعة 

وخدمات وغرها، يف داخل الوطن وخارجه.
كانت محافظة تعز هي السباقة يف الثورات 
ومناهض�ة الظلم والطغي�ان منذ زم�ن، بدءاً 
م�ن ث�ورة 26 س�بتمرب 1962، و14 اكتوبر 
1963 وحتى ثورة 11 فرباير 2011، وصولً 
إىل مقاومتها لانقاب ع�ىل الحكومة الرشعية 
ونهب مؤسسات الدولة من قبل مليشيا النقاب 
الحوثي�ة يف 21 س�بتمرب 2014، وال�ذي دفع 
أبناء هذه املحافظ�ة للدفاع عن الرشعية يف كل 
املحافظ�ات املقاوم�ة لانق�اب الحوثي، ويف 
ظل األوضاع التي تش�هدها اليمن منذ إنقاب 
املليش�يا عىل الحكوم�ة الرشعي�ة ومخرجات 
الحوار الوطني وأبن�اء تعز يخوضون املعارك 
ضد املليش�يا وفكرها الكهنوتي وممارس�اتها 
القمعية وقتلها ل�كل من يخالفه�ا الرأي، كل 
ذل�ك دفع بأبناء تع�ز ملواجهة املليش�يا دفاعا 
عن الجمهورية والكرامة والحرية، فعمل أبناء 
املحافظ�ة بكل أطيافهم عىل ب�ذل جهودهم يف 
س�بيل الحفاظ ع�ىل الجمهورية م�ن أعدائها 
النقابني، فس�اهم يف ذل�ك الطبيب واملهندس 
واملعلم والصحفي والعسكري، كل من موقعه 
ومجاله، ولكن وجود معظم مؤسسات الدولة يف 
محافظة مأرب -املحافظة التي حضنت معظم 
أبناء الوطن من جميع املحافظات- دفع بأبناء 
تعز لإلنتقال إليه�ا كونها تمثل عاصمة إلقليم 
س�بأ أحد أقاليم الدول�ة اإلتحادية املنش�ودة، 
واملنصوص عليها يف مخرجات الحوار الوطني.
وكم�ا ذكرنا آنف�ا أن أبن�اء تعز يعيش�ون 
ويعملون يف معظم محافظات الوطن منذ عقود 
وقرون، ولكن يف هذه املرحلة صارت محافظة 
مارب من أهم املحافظات التي يتواجدون فيها 
بأعداد هائلة، حيث أن معظ�م أبناء املحافظة 

من موظفني وأكاديميني ورجال أعمال وضباط 
وجنود وغرهم، ممن كانوا يف العاصمة صنعاء 
وغرها م�ن املحافظ�ات الخاضعة لس�يطرة 
املليشيا الحوثية النقابية، قد انتقلوا إىل مأرب 
وغرها م�ن املحافظات املح�ررة واملحافظات 
التي يجري تحريرها، ونخص هنا مأرب كونها 
تحتضن العدد األكرب منه�م، ومن هذا املنطلق 
عم�ل أبن�اء محافظة تع�ز عىل تش�كيل كيان 
اجتماع�ي لهم يف مأرب تحت مس�مى »ملتقى 
تعز الجتماعي التنموي يف إقليم سبأ«، بهدف 
تجميع جه�ود أبن�اء املحافظ�ة وابرازها بما 
ينسجم مع األهداف العامة للحكومة الرشعية 
والقيادة السياس�ية، وكذل�ك معالجة أوضاع 
وحالت النازحني من أبناء املحافظة بالتنسيق 
مع املنظمات اإلنسانياّة الفاعلة، وللعمل والسعي 
لحل املشاكل املتعلقة بأبناء املحافظة من شهداء 
وجرحى ومواطن�ني وغرهم، ومعالجتها وفقا 
للقوانيني النافذة بالتعاون مع الجهات املعنية.

تض�ع محافظة تعز بصماتها أينما س�ارت 
ودارت، فهي عاصمة الثقافة اليمنية، والثقافة 
هي هدف اإلنس�ان املع�ارص ملواكب�ة العرص 
وتطلع�ات العالم، وه�ذا ما يميز تع�ز داخل 
الوطن وخارجه، فأبناؤها س�باقون يف التعليم 
والحضارة من�ذ القدم، وما نراه ونلحظه ليس 
إل نتاج�ا لرتاكم�ات املايض، وأم�ا لتطلعات 

املستقبل.
أبن�اء تعز رغ�م معاناتهم ل يع�رف اليأس 
طريقا إليهم، ورغم نكد عيش�هم ترى التفاؤل 
ساحهم الذي ل يفارقهم، فهم يقهرون الفقر 
بالكفاح والنض�ال، ويقتلون الكهنوتية بالعلم 
والثقاف�ة، فاإلنس�انية ش�عارهم، والتعاي�ش 
س�متهم، والظلم والستبداد والتخلف عدوهم، 
فهم ل يحبون إل العمل ول يقدس�ون س�وى 
العل�م والثقاف�ة، وينش�دون دوم�ا الع�دل 

واملساواة.
وس�عيا من أبناء تع�ز لتحقي�ق أهدافهم 
املنش�ودة وغاياتهم املرموقة يفتحون قنوات 
اتصالهم مع املجتمع والعالم، ويشقون دروب 
التنمية أمامهم بجهودهم وتعاونهم وعاقاتهم 
مع من حولهم، فمن يتابع للمنظمات الغاثية 
والنسانية سيجدهم، ومن يبحث عن الحقوق 
والحريات س�راهم يف املؤتم�رات واملنظمات 
ذات الصلة بذلك، وحب محافظتهم يعد جزء 
أصيل من حبهم لوطنهم وللعالم واإلنس�انية 

جمعاء.
وما نراه يف محافظة مأرب عاصمة إقليم سبأ 
خر دليل عىل ما يحمله أبناء تعز من أهداف 
وطنية وإنسانية نبيلة، فقد بادروا إىل تكوين 
ملتقى يجمعهم ويعالج مش�اكلهم ويس�عى 
لتخفي�ف املعان�اة عنهم، فج�اءت ولدة هذا 

امللتقى بعد جهد حثيث بذله عدد من املفكرين 
واملهتمني من األكاديميني واملتخصصني يف عدة 
مجالت، وولدته يف هذه املرحلة العصيبة بعث 
اآلمال يف نفوس أبن�اء املحافظة، وفتح أمامهم 

أبواب املستقبل.
»ملتقى تع�ز الجتماعى التنم�وي يف إقليم 
س�بأ« هو املولود الذي ولدت�ه عاصمة الثقافة 
يف عاصمة الحضارة والتاريخ، فهذا امللتقى لن 
يحقق تطلعات أبناء تعز بجهودهم الفردية أو 
اعتمادهم عىل أبناء املحافظة وحدههم، ولكنه 
يمثل حلقة وصل بني أبناء املحافظة فيما بينهم 
أول، وبينهم وبني املحافظات األخرى والحكومة 
ثاني�ا، وكذلك بينه�م وبني املنظم�ات املحلية 
والدولية املهتمة بالشؤون اإلنسانية والجتماعية 
والتنموية، ومن خاله يوصل صوتهم للداخل 
والخ�ارج، وعربه ترى معاناته�م، وهدفه حل 
مش�كاتهم ومعالجتها وفق�اً للقوانني النافذة 

محلياً ودولياً.
ما يري�ده أبناء تعز من امللتق�ى هو إيصال 
رس�الة للعالم ب�أن تعز لن تم�وت ولن تقهر، 
وان تتخ�ىل عن ثقافته�ا وحضارتها، فحقوق 
أبناءها ستأخذه بالقانون، وظروفهم ستعالجها 
بالطرق الرشعية؛ ألن ه�دف تعز وأبناؤها هو 
الحف�اظ عىل التعايش وحب الس�ام، واحرتام 
الدولة الرشعياّة بشكل خاص، واملجتمع الدويل 

بشكل عام.
الجدير بالذك�ر أن امللتقى يض�م أبناء تعز 
بكل أطيافهم، ول يعمل ملصلحة أية جهة سواء 
كانت حزبية سياس�ية أو فكرية أو ما ش�ابه، 
عمله ينحرص يف خدم�ة أبناء املحافظة بجميع 
توجهاته�م وانتماءاته�م، وش�عاره »نلتق�ي 
لنرت�ق.. ونختلف لنتفق«، وحده هذا الش�عار 

يعد تعريفا شاما بامللتقى. 
نأمل م�ن كل الجهات املعني�ة التعاون مع 
امللتقى، بما يف ذل�ك املنظمات املحلية والدولية 
داخل اليمن، ونأمل من أبناء املحافظة أن يعملوا 
عىل انجاحه، وأن يس�تغلوا هذه املنحة املقدمة 

لهم عىل طبق من ذهب.
يعول الكث�ر من أبن�اء املحافظ�ة عىل هذا 
امللتقى ويعلقون عليه آماله�م، ومثلهم انتظر 
العديد م�ن الكاديميني والفاعلني وقادة الرأي 
من أبناء املحافظة هذه اللحظة -اشهار امللتقى- 
التي س�تلم الش�مل وتزيح اله�م واملعاناة عن 
املحافظة، فضا عن الدفع بالتنمية وتأهيل أبناء 

املحافظة مما يسهم يف خدمة املجتمع.
أملنا كب�ر يف أبناء تع�ز الحبيب�ة، ويف هذا 
امللتقى، الذي نتوسم من خاله الخر، ونتمنى 

أن يكون كذلك.

محمد التميمي

تعز في إقليم سبأ

نظام »الماللي« على 
وشك السقوط..

الش�عب اإليراني ينتفض يف وجه نظ�ام املايل ويرفع 
ش�عار »املوت ل��خامنئي«، هذا حدث يس�تحق املتابعة 

والهتمام، حدث انتظرناه بفارغ الصرب..
النظام اإليراني صنع من دولته بعبعاً ضخماً لنكتشف 
اليوم، بالنظ�ر إىل مطالب املتظاهري�ن، أن إيران ُتعاني 

أزمات داخلية عميقة وخانقة..
يف حني ش�عبه ُيعاني الجوع والفقر والبطالة، يحواّل 
النظام اإليراني ثروات بلده إىل اآلت موت ودمار ُيصداّرها 
إىل األقليات يف الوطن العربي يف س�بيل تصدير مشاريع 

القبح الفارسية..
، الش�ارع اإليراني وصل إىل نقطة الاعودة،  دون شكاّ
بعد أن بلغ السيل الزبى، ووصل الصرب منتهاه، ولذا من 
املستبعد أن يرتاجع الش�عب املقهور، القابع تحت رحى 
نظام املايل، لس�يما أن عدًدا م�ن املتظاهرين قتلوا عىل 

أيدي باطجة النظام..
بالنس�بة لن�ا نحن الش�عوب املترضرة من السياس�ة 
اإليراني�ة- نظام ولية الفقيه- ف�إن التصعيد ضد نظام 
امل�ايل يص�ب يف مصلحتن�ا، فه�و نظ�ام همج�ي، يده 
الخارجية أحدث�ت عبثاً مقززاً يف أوطانن�ا، جعل دماءنا 

تسيل كسيوٍل غاشمة..
خلق النتفاضة يف العمق اإليراني انجاز يخترص معظم 

.. مشاكل الوطن العربي وُيقربها نحو الحلاّ
نقل املعركة إىل داخل األرايض اإليرانية سيسبب لسياسة 
إيران الخارجية الشلل التام وسُيصيب أذرعها يف مقتل..
يا قوم، انتهت الغريزة التوسعية لسلطة الويل الفقيه..
عرش الفاش�ية الدينية اإليرانية يف خط�ر، هو اآلن يف 
مرحل�ة الرتجاف منتظرًا الس�قوط امل�دواّي، أليس بيت 

الظالم خراب؟!!
التظاه�رات تنترش يف أرج�اء إيران، انتش�ار النار يف 
الهشيم، األمر الذي سُيسيل لعاب العصابات الفاشية التي 
تتغذى من مش�يمة إيران )الحوثيون املربدقون، شبيحة 
بشار، حزب حس�ن زميطة( كون ذلك سيسبب انقطاع 

الدعم عنها، وستبدو عارية، أوهن من بيت العنكبوت..
يجب أن ُتس�خر كل وسائل اإلعام لتغطية ما يدور يف 
إيران، علينا أن نقف إىل جانب املتظاهرين هناك، ُنصفق 
له�م ونحثاّهم ع�ىل تطوير مطالبه�م لتتح�ول إىل واقع 

ملموس، يرتجمه اجتثاث نظام املايل..

عامر دعكم

أبطال في سفوح الجبال

الجن�ود البواس�ل صناع املج�د حماة 
الجمهورية فرس�ان الليل وأسود النهار 
هممه�م س�قفها الس�ماء ومعنوياتهم 
راس�خة رس�وخ الجب�ال والتب�اب التي 
حرروها ال ترهبهم شبكات األلغام التي 
زرعته�ا املليش�يا الحوثي�ة وال تفزعهم 
قذائ�ف الهاون�ات وال تعيقه�م وع�ورة 

الهضاب.
 اس�تمع لجنود ع�ادوا م�ن الجبهات 
أتس�مر أمامه�م وه�م ي�رسدون بعض 
االنتص�ارات الت�ي حققوه�ا ووصولهم 
اىل متارس وخن�ادق االنقالبيني املحصنة 
وكأن�ي أق�رأ يف كتب الس�رية.. س�معت 
منهم مشاهد بطولية ووقائع كأني اتابع 

مسلسالً أو قصة من الخيال.
ما الذي دفع هؤالء وبعضهم لم يحمل 
س�الحاً ولم يطل�ق رصاص�ة ولم يصرب 
عىل حرارة الش�مس ويعيش�ون اليوم يف 
الصحاري والجب�ال والوديان ويحققون 
بط�والت أم�ام جن�ود وضب�اط وخرباء 
مدربني لعرشات السنني.. ال أساوي أمام 
عزائم أولئ�ك األحرار نع�ل جريح مزقته 
الجبال أو بيادة ش�هيد فتتها لغم نعم ال 

أساوي يشء أمام نضالهم وبسالتهم..
الجن�ود األش�اوس مهم�ا كتب�ت عن 
نضالك�م ع�ن رجولتك�م تض�ل كلماتي 

ركيكة وأحريف مبعث�رة وجميل مجتزأة.. 
أكت�ب ع�ن تضحياتك�م بح�ربي وأنت�م 
تعبدون طريقي بدمائكم أنرش بطوالتكم 
بصفحتي وأنتم تقدمون أرواحكم ألجيل.. 
أصيغ الكلم�ات وأنا ملتح�ف ببطانيتي 
من الربد وأنتم ت�ذودون عني تحت الربد 

والصقيع يف قمم الجبال.
 ي�ا لجبني أمام بس�التكم أيها الجنود 
والضب�اط األحرار.. ألنك�م وطننا حلمنا 
الكبري نبض قلوبنا حدق�ات عيوننا أنتم 
ضمرينا الح�ي وأملن�ا الواع�د تقدمون 

أنفسكم من أجل أن نعيش.
تغيب�ون عن زوجاتك�م واوالدكم لكي 
نسعد مع أهلنا.. تقاتلون اإلنقالبيني بال 
مقابل ونحن نبحث عن املال.. تواجهون 
رصاص املجوس ونحن نلهث وراء الرتب 
واملرتب�ات.. تتس�ابقون ع�ىل املت�ارس 
والخن�ادق ونحن نتس�ابق عىل الش�قق 
والفن�ادق.. تنصبون الخيام يف س�فوح 
الجب�ال وتنام�ون تحت أزي�ز الرصاص 
والربد الق�ارس ونحن نبح�ث عن فتحة 
نسدها حتى ال يدخل منها الربد والهواء.

ومع كل هذا لم اسمع هؤالء يتذمرون 
من الحكومة ملا لم ترصف مرتباتهم؟ كما 
يفعل املفس�بكون وأصح�اب الصفحات 
املس�مومة واالنتق�ادات الهابطة لهؤالء 

أق�ول ال ف�رق ب�ني مثبط ومخ�ذل وبني 
مليش�يا تجاوزت من اإلج�رام ما الله به 

عليم.
 لهؤالء أقول: ال فرق بني من يزرع لغما 
وبني م�ن يصنع ش�بهة.. له�ؤالء أقول: 
الفرق بني املليش�يا االنقالبية التي تطلق 
الصواريخ عىل املدنيني وبني من يقذفون 
القيادة واملجاهدين بالتهم والشائعات.. 
لهؤالء أقول: ال فرق بني املليشيا الحوثية 
وبني م�ن يتهجمون عىل جنودنا امليامني 
عن تأخرهم يف الجبهات وهم يتسكعون 
يف األسواق يسيئون اىل الرئيس والحكومة 
وقادة الجيش الوطني ويهرعون الستالم 
مرتباته�م.. ياه�ؤالء ألجم�وا أفواهك�م 
والزموا دياركم.. املرجفون يف املدينة كثر 
واملخذلون واملش�ككون كذلك ولن تنالوا 
م�ن قيادتنا وجنودنا ل�ن ترضونا بيشء 
ل�ن تعيقوا تقدم الجي�ش نحو العاصمة 

صنعاء.
وأخ�ريا أق�ول له�ؤالء انت�م تبحث�ون 
عن الوه�م ونحن نبحث ع�ن الحقيقة.. 
تبحثون عن السلبيات وتصطادون يف املاء 
العكر بنرش األكاذيب والتضليل والتدليس 
وتش�ويه القيادة كما تزعمون وجيشنا 
العظيم يطرق أبواب العاصمة الستعادة 

الدولة من قبضة املجوس.

مثل شعبي قديم طاملا تردد عىل الكثري سمعه مع 
كل حادثة ظلم ووقاحة يقوم بها معتدي بحق أخر 

معتدى عليه.
حكاية صديق يمن�ي يف مرص اعادت هذا املثل اىل 

ذهني.
ش�اب يمني حمريي نهمي طاملا عش�ق صنعاء 
وعش�قته وامتلكها وتملكته رقص�ة الربع كثرياً يف 

شوارعها والبسته صنعاء عسيبها والجنبية.
النهمي الذي اليعرف اال حقيقة واحدة عن صنعاء, 

هي أنه�ا أرض قحطان وحمري لم يكن يتخيل يوماً 
أن يأتي سالليون من خارج الزمان واملكان ليسلبوا 

منه صنعاء ليجد نفسه منفيا يف القاهرة.
لم تش�غل صديقنا حف�الت األوب�را املرصية عن 
مقيل أي�وب ط�ارش والس�نيدار ، يف كل صباحات 
القاهرة ال ي�رى يف األهرامات اال طريمانات صنعاء 

القديمة.
يراسلني كل يوم .. هل وصل الرئيس اىل التحرير 
كي يمنحني جواز عودة؟ ويعقب بس�ؤال آخر هل 

اليزال الس�الليون يحجبون القل�وب من الهبوط يف 
مطار صنعاء؟

س�يدي الرئيس س�تجد ع�ىل مكتب�ك كل صباح 
رسالتني األوىل من قاهرة املعز من املنفيني ينتظرون 
منك إذن العودة وأخرى من قاهرة املظفر أرس�لها 
لك أنا أخربك أن الغاصبني اليزالون عىل أطراف تعز، 
ويف قلب صنعاء، وأننا توجهه نحو هذا الدخيل كي 
نجتمع ب�ك يف باب اليم�ن عند أول عي�د.. يمانيون 

جمهوريون.

قايد العجي

رفيق السامعي

ما قبل السقوط
الخس�ائر املتتالي�ة الت�ي تتكبده�ا املليش�يا النقابية 
يف مختل�ف الجبه�ات عىل أي�دي أبطال الجي�ش الوطني 
واملقاومة الشعبية الباسلة الذين نذروا حياتهم وأرواحهم 
ودمائهم الزكية والطاهرة فداًء لرتبة الوطن تتجىل اليوم تلك 
الخسائر الكبرة يف صفوف املليشيا النقابية الكهنوتية بكل 
صورها ومامحها وأبجدياتها املتنوعة من خال النهيارات 
والتصدع�ات التي فكك�ت العصابة الجرامي�ة التي تلفظ 
أنفاس�ها األخرة، ول يوجد أمامها س�وى النتحار واملوت 

املحكوم عليها مسبقاً. 
األمر الذي أصاب مليش�يا الكهوف والكهنوت الرهابية 
بحالة هس�ترية لرت�كاب املزيد م�ن الجرائم النس�انية 
وإقدامه�ا عىل اختطاف واعتقال وتعذي�ب وقتل مناويئها 
يف املناط�ق واملحافظات الخاضعة لس�يطرتها، إضافًة إىل 
العدام�ات املتكررة التي نش�اهدها ونس�مع به�ا كل يوم 
بحق مقاتليها عندما يحاولون النس�حاب من الجبهات أو 
النضمام إىل صفوف الجيش الوطني واللتحاق بالرشعية, 
وكذا قيام تلك املليش�يا النقابية بحملة اعتقالت تعسفية 
يومية واس�عة للقيادات السياسية والعسكرية والناشطني 
والصحفيني الذين كانوا متحالفني معها يف الفرتة السابقة 
خوفاً من التحاقهم بركب الرشعية والتخيل عن أفكار وأوهام 

وطاسم تلك املليشيا النقابية الجرامية.
 املليش�يا املارقة تم�ر بفرتة عصيبة خ�ال فرتة ما قبل 
س�قوطها املخ�زي وامللطخ بال�دم والج�رام القبيح الذي 

اقرتفته خال الفرتة السابقة.
فها هو جنونه�ا دفع به�ا إىل إصدارأوامرها إىل عبيدها 
وقناديله�ا بف�رض التجني�د الجب�اري لط�اب املدارس 
والجامع�ات تحت تهديد الس�اح -ومن ثم ال�زج بهم يف 
جبهات القتال- بعد أن مُنيت بالخس�ائر الكبرة يف العتاد 

واألرواح يف مختلف جبهات القتال.
فاألعم�ال الجرامية والوحش�ية التي ترتكبها مليش�يا 
الخراب والدمار والجرام يف املناطق الخاضعة لس�يطرتها 
من نه�ٍب وبطٍش وقم�ٍع وترشيد عىل مدار الس�اعة ألبناء 
املجتمع يقودها بكل إمعان وتمكن إىل حبل املش�نقة الذي 
ينث�ر تطريزه بكل إخ�اٍص وتفاٍن من أقس�موا ألاّ يعودو 
من أرض الرب�اط والجهاد إل وهم حامل�ني رايات النرص 
والتمكني، واس�تئصال ذاك الرسطان الخبيث الذي أصيب 
به الوطن طيلة الثاث الس�نوات املاضية واكتوى الش�عب 

اليمني بظلم وجربوت تلك املليشيا النقابية.
ل شك أن جرائم املليشيا تعجل يف زوالها خصوصاُ بعد 
أن أصبح�ت طائع الجي�ش الوطني واملقاومة الش�عبية 
األبية يطوقون أس�وار العاصمة صنعاء م�ن عدة محاور 
رئيسية وفرعية، وأضحى وكر رأس األفعى زعيمها يرتنح 
يمنًة ويرسة، وبات بني فكي كماشة األبطال امليامني الذين 
سيقطعون ذاك الرأس املثخن بسموم العنرصية والطائفية 
واملناطقية النتنة الذي حاول بكل السبل أن يبثه ويسمم بها 

عقول أبناء الشعب اليمني. 
هاهم الي�وم أبطال الجيش الوطني واملقاومة الش�عبية 
الباسلة يحققون النتصارات املتسارعة عىل طول وعرض 
األرايض اليمنية ويس�طرون بدمائهم وتضحياتهم املاحم 
األس�طورية ضد تلك املليش�يا النقابية،لتخليص الوطن 
واملواطن من رسطانها الخبيث، وسيدون التاريخ تلك املاحم 
البطولية للميام�ني يف مختلف الثغور واألودية والس�هول 
بأحرف من نور، وس�تدون تل�ك البط�ولت والتضحيات 

الجسام دروساًً لاجيال القادمة.

ياسني سعيد نعمان*

ظ�ل نظ�ام إي�ران ط�وال العق�ود الثاثة 
املاضية يعمل بقوة عىل إيقاظ الفتنة الطائفية 
يف املنطق�ة كتعبر عن طبيعت�ه التي مزق بها 
النسيج الوطني لشعبه لتحكمه أقلية انعزالية 

متنفذة. 
أراد تصدير ه�ذا النمط من أنواع الحكم إىل 
عموم دول املنطق�ة، فأيقظ الفتن�ة الطائفية 
ورشع يف تعبئة وتس�ليح بعض فئات شعوب 
املنطق�ة بعناوين طائفية تم اس�تدعاؤها من 
ثنايا تاريخ مفعم برصاع تعمق بغياب الدولة 

الوطنية.
كان اله�دف هو إحداث فوىض ش�املة يتم 
فيها تخري�ب كل الجهد الوطني يف بناء الدولة 
الوطنية الت�ي ترعى مصال�ح كل أبنائها عىل 
الس�واء، وبعد أن يت�م لها تحقي�ق ذلك تقوم 
بإع�ادة بناء ه�ذه الدول طائفي�اً مما يجعلها 
عرضة لحروب ورصاعات داخلية، وتظل بذلك 
حارضة يف شئونها الداخلية عرب مخالبها التي 

جندتها لهذا الغرض.

ظل النظام اليراني يحمي نفسه يف مواجهة 
شعبه بتصدير مرشوعه إىل خارج إيران وخلق 
معارك وهمية بهدف قمع الحتجاجات الشعبية 
من منطلق أن إيران تتعرض ملخاطر خارجية 
تربر مثل هذا القمع، يف حني يعرف الجميع أنه 
ل خطر عىل الشعب اليراني إل من النظام الذي 
فرض نفسه بالقوة عليه، وذهب يبدد ثرواته يف 
استقطابات إقليمية تهدد أمن شعوب املنطقة 

بحروب أكلت األخرض واليابس.
النظام اليران�ي، الذي أهمل التزاماته تجاه 
شعبه وراح ينفق ثرواته إليقاظ الفتنة يف دول 
اإلقلي�م، نيس أن تصدير املش�اكل الداخلية اىل 
الخارج ل يشكل أي حل حقيقي ملشكلة الجوع 
والفقر والتماي�ز الجتماعي، فق�د يعبئ ذلك 
الناس لفرتة معينة يجعلهم يتناس�ون الوضع 
البائس الذي يحش�دهم في�ه النظام ملرشوعه 
املضل�ل، لكن�ه ل يمك�ن أن يمن�ع التفاعات 
الجتماعي�ة والسياس�ية م�ن الرتاك�م لتنتج 
تعبراتها عىل الرض بروح التحدي الذي يتطلع 

إىل الحرية والسام والحياة الكريمة.
الش�عب اليراني من الش�عوب الحية التي 
تس�تطيع أن تس�تعيد دورها يف إع�ادة انتاج 
مكانتها التاريخية يف لحظة التحدي والستجابة 
التي لطامل�ا عرف بها هذا الش�عب يف تاريخه 
الطويل قبل أن تقمعه أنظمة الفساد التي كانت 
س�ببا يف فرز هذا النظام النعزايل الذي أدخل 
إيران يف دوامة رصاعات بددت ثرواته ووضعت 
اإلقليم كله يف مواجهات عبثية، آن األوان لوضع 

حد لها، حتى تنشغل شعوب املنطقة بمواجهة 
تحديات البناء وما تفرزه التغرات الكونية من 

مخاطر أمام الجميع.
ما يحدث يف إيران اليوم ليس بسبب األعداء 
الخارجيني، كما يدعي ق�ادة النظام اليراني، 
لكنه حصاد السياس�ات الخاطئة التي أفقرت 
الش�عب، والت�ي أخ�ذت تقمع وتفق�ر الناس 
داخلي�اً وتبحث عن حماية النظ�ام يف الخارج 

عرب التدخل يف الشؤون الداخلية لآلخرين.
قد يقمع النظام هذه املظاهرات والحتجاجات 
الس�لمية، لكنها يف كل األحوال رسالة واضحة 
املعاني لكل الذين خدعوا بهذا النظام النعزايل، 
وعليهم أن يعي�دوا بناء أوضاعهم السياس�ية 
واملجتمعية يف إطار أوطانهم بعيداً عن الشطط 
الطائفي الذي استولد بوهم قوة نظام خائب لم 
يس�تطع يف اللحظة املناسبة أن يرد عىل سؤال 

مواطن إيراني بسيط: أين ثروة إيران؟؟

 * سفر اليمن لدى اململكة املتحدة.

باب النجار مخلع

عكيبر الجبل اخرج عكيبر البيت..
خولة احمد
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}  نجحنا في مديرية الشمايتين ولنا 
تواجد خفيف في المدينة إذ نتواجد 

في 3 منشآت فقط
}  لدينا خطة أمنيــة بدأت مالمحها 
بالظهــور،  مــن خــالل انتشــارأمني 
بالتعاون مع األجهزة األمنية األخرى 
}  ال يمكن أن نرتقي بتعز إال إذا حققنا 

األمن في كل المديريات المحررة 

قبل ستة أش�هر تنفس املواطنون -يف املديريات املحررة من محافظة تعز- الصعداء 
بعد مش�اهدتهم للبزة العس�كرية تعود مرة أخرى عىل طول الطريق من مدينة الرتبة 
حت�ى مدينة تعز،  اس�تبرشوا كثراً بأن األمن س�يتحقق وعىل يد أبن�اء املحافظة،  من 
منتس�بي جهاز األمن الخاص،  الذي يعمل قائده العميد جميل عقان بأن يكون أكثر 

تميزاً وجاهزية ويقظة،  ألن تكون تعز أفضل مما كانت عليه.
األمن الخاص نجح يف مهام أمنية مختلفة،  وينتظر منه املواطن نجاحاً أكثر يف مهام ل 
شك بأنها مستعجلة باتت تؤرقه،  وتؤرق كل من أوكلت إليه مهمة األمن يف تعز،  التي 
تح�اول التنفس يف حضن الدولة كما هو عهدها،  الدولة ومؤسس�اتها التي اختطفتها 
مليشيا الحوثي النقابية وعملت عىل تغييبها،  وجعلها شيئاً مستحياً ل يمكن للناس 
معايش�ته،  يف ظل حرب وحصار تنال من املحافظة التي قدمت التضحيات،  وتنتظر 
اللتفات إليها ويف كل املجالت،  القصة كاملة مع العميد جميل عقان يف حوار مفتوح 
مع »26 س�بتمرب« يتحدث فيه عن البدايات الصعبة إلعادة تش�كيل القوات الخاصة،  
وم�ا رافقه�ا من إنج�ازات وإخفاقات،  وما ال�ذي يطمح إليه الجه�از األمني يف األيام 

القادمة،  ملدينة تعز،  واملديريات األخرى،  فإىل الحوار..

:»  « قائد قوات األمن الخاصة بتعز لـ

ان�����ت�����ه�����ازي�����ًا ال  م����ه����ن����ي����ًا  ي������ك������ون  أن  الب���������د  األم�����������ن  رج���������ل 
حلظ���ة أول  م���ن  مهامن���ا  أداء  ف���ي  خدمن���ا  املجتمع���ي  التفاع���ل 

مديرية الشمايتني البداية
ق���وات األمن اخلاصة بتعز والتي مت تش���كيلها 
في وقت متأخر هل ممكن تعطينا صورة عن بداية 

تشكيلكم لهذا اجلهاز األمني املهم..؟
بدأت القوات اخلاصة عملها في تعز في شهر 6 
من العام املاضي )2017م( طبعًا كان بداية انتشاره 
ف���ي املنطقة في مديرية الش���مايتني وكانت مهمته 
األولى حماية املجمع احلكومي،  إضافة إلى إقامة 
نقاط أمني���ة في مداخ���ل مدينة الترب���ة،  ثم غطت 
مدين���ة التربة حتى الصافية،  قامت بالقبض على 
مطلوبني ف���ي عدة قضاي���ا،  حوال���ى 16 مطلوبًا،  

وصادرت قطع أسلحة متعددة.
يف بداية التش�كيل ما هي الجه�ات التي عملت 

عىل دعمكم..؟
في البداي���ة حني بدأنا في مديرية الش���مايتني،  
كان هناك تنسيق ممتاز جدًا مع اللواء 35 مدرع،  
من االستخبارات العسكرية،  والسلطة احمللية في 
املديرية،  تلقينا دعمًا حس���ب اإلمكانات املوجودة 
لديهم،  وخدمنا التفاعل املجتمعي الذي أفادنا جدًا 
في أداء مهامنا من أول حلظة،  فاالنتش���ار األمني 
مه���م جدًا ولكل الن���اس إضافة إلى انتش���ار البزة 
العسكرية،  التي بدأت في االختفاء حينها وظهور 
مجموعات مس���لحة تتربص باألمن واالس���تقرار،  
فمن أول يوم تواجدنا في���ه في تعز،  كان تركيزنا 
على الزي العسكري،  فهو مظهر الفت لوجود األمن 
داخ���ل املديري���ة،  خصوصًا بعد انتش���ار املدنيني 
املسلحني انتشارًا كبيرًا،  فكان هناك انزعاج ألنه 
ال أحد يستطيع مييز بني من هو مع الفوضى ومن 

هو مع األمن واالستقرار.
معيار االستيعاب

هناك قضية مثارة بأنكم اس�توعبتم املنتسبني 
لق�وات األم�ن الخاصة القدامى فق�ط هل هذا 

صحيح وما هو املعيار لهذا الستيعاب..؟ 
نحن اس���توعبنا القدامى ألن في كل احملافظات 
احمل���ررة كانت هن���اك توجيهات لقيام ق���وات أمن 
خاصة،  وأنشأوا معسكرات جديدة،  ومت استيعاب 
مجندين ج���دد،  ونتيجة لتأخر إنش���اء قوات أمن 
خاصة بتعز،  مت إعداد ترتيبها بقرار من ش���قني،  
األول م���ن منتس���بي الق���وات اخلاص���ة املؤيدي���ن 
للشرعية ومن أبناء احملافظة،  وهم من املتواجدين 
في كل الفروع بأنحاء اجلمهورية،  والشق الثاني 
على أساس اس���تيعاب 1500 مجند،  ولعدم توفر 
اإلمكانات حتى اآلن مثل معسكر استقبال وتدريب،  
إضافة إلى مصروفات ذلك،  لم يتم بعد استيعابهم.

كم هي القوة الفعلية..؟
ف���ي الق���رار علين���ا أن نس���توعب 3500 مجن���د 
النص���ف منهم م���ن القدامى والنص���ف اآلخر على 

األساس يكونوا من املنتسبني اجلدد.
تواجد ضئيل 

أفهم م���ن كام���ك أن القوات اخلاص���ة ال تغطي 
حتى اللحظة كل املديريات احملررة..؟ 

إذا أتينا إلى مديريات تعز بشكل عام ستغطيها 
ق���وات بقوام 6500 جندي،  لكن نحن بدأنا بخطة 
تب���دأ أواًل في مديرية الش���مايتني ث���م املعافر وقد 

جنحنا في ذلك،  ثم في داخل مدينة تعز نفسها.

هل تتواجدون يف املدينة..؟
التواجد خفي���ف جدًا نحن نتواج���د في املدينة 
في 3 أماكن أو منشآت..  في اجلامعة وفي السجن 

املركزي وفي اجلوازات.
املخا في خانة االنتظار

مديرية املخا حررت بشكل كامل هل تم التنسيق 
معكم إلعادة تش�كيل كتيبة الق�وات الخاصة 

هناك..؟
طبع���ًا من املع���روف أن املخا كان���ت توجد فيها 
كتيب���ة،  قبل احل���رب،  وهي اليوم م���ا زالت حتت 
مس���رح العملي���ات احلربية،  وكانت معنا دراس���ة 
ف���ي أول م���ا ش���كلنا ق���وات األم���ن اخلاص���ة،  كنا 
في ع���دن وكنا على بدء اس���تدعاء لتش���كيلها لكن 
لنق���ص اإلمكانات مت تأجيل ذل���ك،  على الرغم من 
أننا اس���تدعينا املنتسبني من أبناء املخا وأدخلنا 
من أبناءمديريتي م���وزع والوازعية ومن املناطق 
الساحلية بشكل عام،  من أجل التهيئة لذلك،  وقد 
عملنا على تكليف أح���د الضباط هناك،  لكن لعدم 

وجود اإلمكانيات آخرنا العمل حتى تتوفر.
خطة أمنية

املواطن الي�وم خصوصاً يف مدين�ة تعزينتظر 
تدخلكم القوي إلنهاء بعض الختالت األمنية 
وإيق�اف الغتي�الت الت�ي تحدث ب�ني الحني 
واآلخر،  ناهيك عن الحوادث األمنية التي تكرر 

بشكل ملحوظ. أين دوركم حتى اللحظة..؟
تعز كانت حتتاج خلطة أمنية تشترك فيها عدة 

جهات،  وهي اجلهات األمنية واجلهات العسكرية 
والقضائي���ة واإلع���ام والس���لطة احمللي���ة،  وهي 
اخلط���ة التي بدأت مامحه���ا بالظهور،  من خال  
التنس���يق بني مختلف االجهزة االمنية في عملية 
اإلنتش���ار األمني بالتع���اون بني األجه���زة األمنية 
خصوص���ًا ق���وات األم���ن الع���ام واألم���ن اخل���اص 
والشرطة العسكرية،  وهو ما يحتم على منتسبي 
اجليش االنس���حاب من املدينة إلى جبهات القتال 
إلس���تكمال عملي���ة حتري���ر احملافظ���ة،  فكثي���ر من 

االختاالت حتدث النتشار املسلحني،  لذا ال بد من 
إنسحاب إلى الثكنات العسكرية،واجلبهات إضافة 
إلى ضرورة انتهاء الصراع بني الفصائل املختلفة،  
واإلسراع إلى تواجد قوات األمن العام وهي أقسام 
الشرطة والبحث اجلنائي ثم يأتي دورنا في األمن 
اخل���اص ألن���ه دور تعزيزي،  ونح���ن مرتبني خطة 
متكامل���ة لهذا املوض���وع املهم،  وندعو للتنس���يق 
احلقيقي بني األجهزة العس���كرية،  كما ندعو إلى 
توفير كل اإلمكانات للعمل من أجل حفظ األمن في 

املناطق احملررة.
احلزام األمني

مل�اذا ل ناحظ التكام�ل بينكم وب�ني األجهزة 
األمنية األخرى إضافة إىل الجيش..؟

اجلي���ش دوره كبي���ر،  ويكم���ن دوره األكب���ر في 
اللحظة التي نعيشها فهم في اجلبهات كما أن لهم 
حزام أمني خلف اجلبهات،  نحن تكمن أهميتنا في 
املدينة،   أما بعد التحرير الكامل فاجليش بالطبع 
س���يكون في ثكناته ونحن بالتع���اون مع األجهزة 

األمنية سنكلف بكل املهام األمنية.
ممارسات 

يف البداي�ة عىل ما أتذكر كان هن�اك تقبل كبر 

من املواطنني لبداية انتش�اركم،  هل التقبل ما 
زلتم تعايشونه حتى اللحظة،  بوضوح هل هناك 
ممارس�ات جعلت من املواطن ينفر مجدداً من 

وجود قوات خاصة..؟
بالعكس تقب���ل املواطنني أراه ي���زداد يومًا بعد 
آخر وهو يرتكز على مدى حس���ن التعامل من قبل 
منتس���بي جهاز األمن اخلاص كل ما كان التعامل 
أفضل كان املواطن له تقبل أكبر،  وهو يعتمد على 

حتقيق وتنفيذ امله���ام،  فعلى رجل األمن أن يكون 
مهنيًا ال انتهازيًا أو غيره،  أيضًا اإلعام كل ما كان 
صادقًا في شرح املوقف وفي إعطاء صورة حقيقية 
للواقع سواء باإليجاب أو السلب،  ونترك للمجتمع 
احلكم والتقييم،  فأنا أقول إن هناك ارتباطًا وثيقًا 
فكل ما كان التنس���يق ممتاز ب���ني األجهزة األمنية 
والقضائية والسلطة احمللية ثم اإلعام في إخراج 
ص���ورة طيب���ة لألمن واالس���تقرار أنا أؤك���د لك أن 
النتائج ستكون ممتازة جدًا،  فمديرية الشمايتني 
كأمنوذج أتوقع النجاح بش���كل كبير فخال شهر 
شهرين سنصل إلى مرحلة أفضل بكثير بالتعاون 
مع الس���لطة احمللي���ة،  أيضًا األمر يش���مل مديرية 
املعافر،  فهاتان املديريتان تشكان العمود الفقري 
لألم���ن في تعز،  فاآلن عاقة األمن تعززت أكثر مع 
الس���لطة احمللية مع األخ مدير املديرية عبدالعزيز 
الشيباني ثانيًا رئيس احملكمة والنيابة،  فوجود 
االنس���جام مع ه���ذه االجهزة ال ش���ك س���يولد أمنًا 

واستقرارًا.
إعاقة 

أنت تتحدث عن هاتني املديريتني )الش�مايتني 
واملعافر( بتفاؤل ورضا كبر لكن من املاحظ 

أن هن�اك عن�ارص معروف�ة تأت�ي إليهما من 
مديريات أخرى أو من املدينة وتعمل عىل إقاق 
الس�كينة،  وتجعل من نفسها أحياناً بدياً عن 
األجهزة األمني�ة يف القبض أو غره ما تعليقكم 

عىل ذلك..؟
أواًل علين���ا االعتراف بأن هذه العناصر ش���ّكلت 
إعاقة كبيرة في استقرار الوضع األمني،  من قبل 
أفراد يتبعون بعض الفصائل ويتعاملون لألسف 
بطريقة رس���مية،  مس���تغلني غياب القرار وتداخل 

االختصاص احلاصل،  وعلينا أن ال نس���تبعد من 
يقلقون األمن من أجل نواحي مادية بحتة،  أي من 
أجل »التكسب« أو عاقات شخصية زمالة،  كل هذا 
نضعه في طاولة األلوية العسكرية مبنع منتسبيها 
من اخلروج،  وعليهم إعطاء أوامر للنقاط األمنية 
في تعز مبنع أي مس���لح من اخلروج،  وأعتقد أن 
كل هذه االختاالت في طريقها لانتهاء خصوصًا 
بعد حدوث عدد من القضايا،  س���تعمل على إنهاء 

كل ذلك..
تداخل اختصاصات

قادة األلوية العسكرية من املفرتض أن يكونوا 
متفهمني لطبيعة عملكم ويسهلون لكم ذلك..؟

القيادات العسكرية متفهمة لهذا املوضوع،  لكن 
البعض منهم غير قادر على ضبط أفراده والسيطرة 
على تصرفاتهم ضعيفة،  لكن أريد توضيح شيء،  
هناك إعام طبعًا هو يخدمنا،  فهو ينقل الصورة 
احلقيقية،  يهاجم األفعال والتصرفات التي تسيء،  
ويكشف السلبيات كل ذلك يعزز من املوقف األمني 
مما يجعلنا نخطو خطوات صحيحة،  إضافة إلى 
أن هن���اك بعض األجهزة تقوم بأعمال في املديرية 
ال تخ���دم االمن إمنا تخ���دم مماح���كات وصراعات 

وتشويه وغير ذلك.
مراقبة مجتمعية

ممكن توضح أكثر..؟
م���ع تواجد اجله���از األمني 
بشقيه العام واخلاص وتواجد 
القضاء والسلطة احمللية،  في 
مديرية الش���مايتني،  فالفريق 
هن���ا اكتم���ل،  ل���ذا ندع���و كل 
جهة للقي���ام بدورها بالش���كل 
املطل���وب،  ونعم���ل بتكام���ل،  
ونطم���ح لتكوي���ن مجموعتني،  
مجموعة مجتمعية،  قد تكون 
من خمس���ة أف���راد،  واقترحت 
م���ن قب���ل أن يكون���وا م���ن 20 
ف���ردًا،  وتعم���ل عل���ى مراقب���ة 
األجه���زة،  والثاني���ة تكون من 
إعامي���ني ينقل���وا احلقائ���ق،  
وينقل���ون الص���ورة كم���ا هي،  
فعلين���ا االعت���راف ب���أن األمن 

ه���و العمود الفق���ري للباد،  ول���ن يصلح أي عمل 
إال بوج���ود جه���از أمني متخصص ش���ريف عنده 
اخلبرة،  باختصار نحن نريد جهاز أمني قضائي 
وجهاز إعام���ي ال بد من توافر كل هذه األش���ياء،  
لتحقي���ق كل ما نصبو إليه،  فمديرية الش���مايتني 
نريد منها أن تكون منوذج���ًا يحتذى به في األيام 

القادمة على مستوى احملافظة ككل.
دور املحافظ السابق لتعز عيل املعمري هل كان 
عىل تواصل معكم ومتابعة مجريات عملكم..؟

عاقتن���ا م���ع احملاف���ظ الس���ابق كان���ت جي���دة 
ج���دًا،  فعلينا أن نعترف بأن عل���ي املعمري وضع 
األساس���ات ملا نعمل عليه اليوم،  كان له دور كبير 
ف���ي ذلك،  فه���و وضع اللبن���ات األساس���ية في كل 
املرافق،  سواء كانت في اجلانب األمني أو اجلانب 
العسكري،  فأكثر من له دور في ترقيم اجليش كان 
هو احملافظ الس���ابق،  كذلك القضاء هو من سعى 
ألن يك���ون حاضرًا في محافظ���ة تعز،  فالعمل اآلن 
هو إدارة كل ما مت إجنازه في الفترة املاضية،  من 

أجهزة إدارتها وتطويرها.

احملافظ اجلديد والهم األمني
املحافظ أمني محمود املعني حديثاً هل تواصل 
معك�م باعتباركم عىل رأس أكرب جهاز أمني يف 

املحافظة..؟
ل���م يتواصل معن���ا إل���ى اللحظة،  لك���ن كان لي 
تواصل مع شخصيات كبيرة في الدولة أكدت لنا 
بأن احملافظ اجلديد س���يكون همه األساسي،  هو 
اجلانب األمني،  وكل من يتحدث عن احملافظ يقول 
عن���ه بأنه جيد،  وس���تكون له قف���زات نوعية بتعز 
وف���ي كل املجاالت،  وأول مج���ال بالطبع األمن ألن 
اجلهاز األمني ليس مزاج أحد،  إمنا هو مؤسسة 
ونح���ن ال ميكن أن نرتقي بتعز إال إذا حققنا األمن 

في املديريات احملررة.
شحنة األلغام 

قضية األلغام التي س�معنا عنها مؤخراً بأنكم 
يف ق�وات األمن الخاصة اس�تطعتم أن تحبطوا 
محاولة تهريب ش�حنة كبرة م�ن األلغام،  يف 

إحدى النقاط األمنية ما تعليقكم عىل ذلك..؟
أواًل أشكر الله سبحانه وتعالى بأننا استطعنا 
ضبط هذه الش���حنة،  ثم أش���كر كل م���ن له يد في 
ضبط هذه الش���حنة كما أن ش���كري موصول إلى 
اجلنود ممن كان لها شرف القبض على الشاحنة 
وإيصالها إلى مقر املنطقة األمنية، أما عن الشحنة 
والشاحنة مت التحفظ عليهما، وجتري التحقيقات 
ملعرفة كل املابسات في هذه القضية التي شغلت 
األجهزة األمنية والرأي العام،  وأرى أن الشاحنة 
الت���ي كانت حتم���ل أكثر من 90 لغم���ًا ومضادات 
دبابات،  بأن املقصود هو الشرعية، خصوصًا بعد 
التوجهات األخيرة لقيادة الشرعية واجليش في 
التحرير الكامل حملافظة تع���ز،  فاملعركة القادمة 
س���يدخل فيها عنص���ر الدبابات،  وه���و ما يدخل 
الش���ك بأنها كانت في طريقها ملليشيا احلوثيني 

في الكدحة.
هل نعترب هذه املهمة نجاحاً للقوات الخاصة..؟

طبعًا النجاح لنا بدرجة رئيسية،  وأنا اعتبرها 
مهم���ة وقوية لقوات األم���ن اخلاصة التي واجهت 
الكثير من االتهامات والشائعات التي حاولت أن 
تنال من مهام تشكيل قوات األمن اخلاصة،  ونحن 
حققنا الكثير من النجاحات،  لكن هذه أخذت صدى 
إعاميًا كبيرًا،  باعتبار خطورتها،  فنحن جنحنا 
ف���ي قضاي���ا أمنية منه���ا القبض عل���ى ومطلوبني 
أمنيًا.هل ألقيتم القبض على خايا تتبع املليشيا 
االنقابية..؟نع���م،  ألقين���ا عل���ى عناص���ر،  وه���ي 
موج���ودة،  ونتحفظ عليها،  وهذه العناصر كانت 
تقدم دعمًا لوجس���تيًا للمليش���يا،  كنق���ل أخبار أو 

معلومات وما شابه.

وجه الشرعية 
يف األخر.. هل نستطيع اعتبار القوات الخاصة 

بتعز بأنها الوجه امليضء للرشعية..؟
الوج���ه املض���يء للش���رعية بدرج���ة رئيس���ية ه���و 
اجليش الوطني،  ثم الش���رطة العسكرية،  ونحن في 
قوات األمن اخلاصة،  إذ نشكل حضورًا كبيرًا للدولة، 

ونحن في طريق استكمال مهامنا املنوطة إلينا.
كلمة أخرة..؟

أدع���و املواط���ن إل���ى التع���اون مع ق���وات األمن 
اخلاص���ة،  ونش���كل مع���ه فريق���ًا واحدًا م���ن أجل 
استتباب األمن،  فاملواطن يعد ركيزة مهمة من أجل 
تثبيت االس���تقرار،  كما عليه أن يتحرى احلقائق 
وأن تكون عنده الرؤية واضحة،  كما أني أشكركم 
ف���ي صحيفة 26 س���بتمبر على هذا اللق���اء،  الذي 
أرج���و أن أكون فيه قد نقلت لك���م الصورة األمنية 
كما هي في محافظة تعز،  التي تنتظر منا جميعًا 

أن نعمل من أجلها.

  ح���اوره / ع��م��ار زع���بل
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كش���فت صحيف���ة »26 س���بتمبر« ع���ن جرائ���م 
وانتهاكات ارتكبتها مليشيا احلوثي االنقابية في 
محافظة إب والتي بلغت 14161 جرمية وانتهاكًا 
خال الفت���رة من���ذ نهاي���ة اكتوب���ر 2014م وحتى 
ديس���مبر 2017م.. توزعت ب���ني القتل واالختطاف 
والنه���ب واالقتحام���ات والتهجي���ر، واالعت���داءات 
واالغتي���االت واإلعدام���ات، والتعذيب حتى املوت، 
وسطو وسلب ونهب وغيرها من اجلرائم األخرى.

وعن جرائم القتل واالغتيال واإلعدامات امليدانية 
والتعذيب والشروع في القتل والنزوح والتهجير 
القس���ري، اضاف���ة الى اس���تحداث نقاط عس���كرية 
وحواج���ز تفتيش، كش���فت االحصائي���ة عن 5443 
جرمي���ة وانتهاكًا، توزعت بني 492 قتيًا س���قطوا 
برصاص املليشيا سواء قتل مباشر أو غير مباشر، 
بينهم 26 امرأة، و49 طفًا، و562 جريحًا، بينهم 
32 امرأة، و25 طفًا، و176 حالة شروع في القتل، 
اضافة الى 205 حالة تعذيب، و21 جرمية اغتيال، 
و40 إعدام وتصفية، و22 حالة قتل حتت التعذيب، 
وحالة س���حل واح���دة، ونزوح 1652 أس���رة، فيما 
شردت املليش���يا 1723 اسرة قس���ريًا من منازلها، 
اضاف���ة الى اس���تحداث 549 نقطة تفتي���ش، منها 
317 نقطة تفتيش مؤقتة، واستحداث 3 معسكرات 

تدريبية.
جرائم ضد االنسانية

أم���ا ع���ن جرائ���م االعتق���االت واالختطاف���ات، 
والرهائن، وجتنيد االطفال واالبتزاز، والتعس���ف 
والقص���ف  والتهدي���دات،  واالعت���داءات  املال���ي 
العش���وائي عل���ى من���ازل املدني���ني، فق���د كش���فت 
احصائية »26 س���بتمبر« ع���ن 7618 حالة انتهاك، 
موزع���ة ب���ني 504 حالة جتني���د اطف���ال دفعت بهم 
املليش���يا إل���ى جبهات القت���ال، و62 حال���ة اعتقال 
كرهائ���ن معظمه���م من االطف���ال، اضاف���ة الى 132 
حالة ابتزاز واس���تغال مالي، و146 حالة اعتداء 
بالضرب، و12 حالة تهدي���د بالتصفية، و27 حالة 
قصف عش���وائي على من���ازل املدني���ني، كما قامت 
املليش���يا بإطاق س���راح 45 س���جينًا من الس���جن 
املرك���زي محك���وم عليه���م بأح���كام نهائي���ة ال تقبل 
الطع���ن وزجت بهم في جبهات القتال، كما رصدت 
االحصائية 74 حالة حترش ومضايقات ضد املرأة 

في محافظة إب.
وُتعد جرائم االختطافات في احملافظة هي الرقم 
األكبر من بني جرائم املليشيا احلوثية خال ثاثة 
أعوام، حيث بل���غ عدد املختطف���ني 6616 مختطفًا 
بينه���م 285 طفًا، و21 الجئة صومالية، وما يزال 
املئ���ات م���ن املختطف���ني في س���جون املليش���يا في 
احملافظ���ة، فيما أطلقت س���راح كثي���ر منهم خاصة 
العمال مقابل مبالغ طائلة، حيث حتدث العديد من 
أهالي املختطفني أن املليش���يا أفرجت عن أقاربهم 

مقابل مبالغ مالية مت اعطاءها لقيادات حوثية.
تلك العوائد فتحت ش���هية املليش���يا في توسع 
عمليات االختطافات، وحولتها إلى س���وق سوداء 
ت���در عل���ى االنقابيني أم���وال طائلة، فف���ي 22 من 
ديس���مبر 2015م طلب احلوثيون من أبناء العميد 
الركن/ محمد علي سند قائد اللواء 83 الذي ينتمي 
حملافظ���ة إب املختطف ل���دى مس���لحني قبليني في 
خوالن ينتمون جلماعة احلوثي 100 مليون ريال 

مقابل اإلفراج عنه.
جرائم حرب

أما جرائم التفجيرات واإلقتحامات واملداهمات، 
والس���لب والنهب للمس���اكن واملؤسس���ات العامة 
واخلاصة، فقد أوضحت احصائية »26 س���بتمبر« 
عن 910 جرمي���ة وانتهاكًا، منه���ا 189 حالة نهب 
وتفجير منازل، واحراق 41 منزاًل، واقتحام ونهب 
443 منزاًل، وتضرر 49 منزاًل، منها 35 تضررًا كليًا، 
و14 تض���ررًا جزئيًا، اضافة ال���ى تفخيخ منزلني، 
وتفجي���ر 3 مس���اجد، واقتح���ام 9 مق���رات حزبية، 
ومؤسس���تني اعاميتني، و17 مؤسس���ة حكومية، 
وملعب رياض���ي واح���د، و21 مؤسس���ة تعليمية، 
واقتح���ام ونه���ب 8 مراك���ز صحي���ة، و9 مس���اجد، 
اضاف���ة ال���ى 16 منظمة ومؤسس���ة خيري���ة، و12 

محًا جتاريًا.
كم���ا اقتحم���ت املليش���يا االنقابي���ة 12 قري���ة، 
وحولت 4 مدارس الى ثكنات عسكرية، كما حولت 

مسجدين وبدروم مستش���فى حكومي الى سجون 
خاصة، وحولت استاد رياضي الى ثكنة عسكرية 
ومخازن للس���اح.. وقامت املليش���يا مبداهمة 13 
محًا جتاريًا، و10 مؤسس���ات حكومية، وسجلت 
االحصائية 14 حالة س���طو مس���لح عل���ى أراضي 
مواطن���ني تقدر مبئات املاي���ني، واغاق 7 محات 
جتاري���ة وش���ركات صراف���ة، اضاف���ة ال���ى مداهمة 
محل���ني صراف���ة ونهب 2 ملي���ون ري���ال، واالعتداء 

على 25 مقبرة.
النهب والسطو املسلح

املليشيا االنقابية ارتكبت أيضًا جرائم متعددة 

بحق املواطنني وممتلكاته���م الى جانب املمتلكات 
العامة، حيث س���جلت احصائي���ة الصحيفة وعبر 
مصادر خاصة ارت���كاب املليش���يا 190 حالة نهب 
وجرمي���ة منظمة، فقد نهبت املليش���يا 72 س���يارة 
مبختل���ف املودي���ات، اضاف���ة الى نه���ب )جنابي( 
ثمين���ة، ومجوه���رات أثن���اء قي���ام املليش���يا بنهب 
من���ازل املواطنني في مختل���ف مديريات احملافظة، 
إضافة الى قيام مسلحو املليشيا ب�59 حالة سطو 
مسلح على املؤسسات والشركات العامة واخلاصة، 
واحملات التجارية، ونهب 315 الف لتر من الوقود. 
ونهب مبلغ 3 مليون ريال من تاجر واحد فقط حتت 

تهديد الس���اح، ونهب 22 ملي���ون ريال من خزينة 
أحد املستش���فيات اخلاصة ف���ي احملافظة، اضافة 
ال���ى نه���ب 220 مليون ري���ال من جامع���ة إب بقوة 
الساح، كما ارتكبت املليشيا االنقابية 60 عملية 

نهب منظمة.
ومن وس���ائل القم���ع والترهيب التي متارس���ها 
مليش���يا احلوثي االنقابية ضد أبن���اء احملافظة، 
تعرض الكثير من املوظفني لسلسلة من التعسفات 
املالي���ة واإلداري���ة مث���ل توقي���ف الرات���ب، وفرض 
خصميات واس���تقطاعات من رواتبهم التي طالت 
عش���رات اآلالف حت���ت مب���ررات )دع���م املجه���ود 

احلربي، واالحتف���اء باملولد النب���وي ويوم الغدير 
ويوم عاشوراء وذكرى الشهيد، والصرخة، ….إلخ(، 
وأحيانًا تفرض مبالغ مالية على التجار واصحاب 
احمل���ال التجارية، وعل���ى املواطنني البس���طاء إما 
بالتهدي���د والوعي���د أو بق���وة الس���اح، تصل تلك 

االستقطاعات الى مايني الرياالت.
دروع بشرية

اتخذ مس���لحو مليش���يا احلوثي بعض السكان 
املدنيني في كثير من األوقات دروعًا بشرية في نقاط 
االش���تباك وحماية ملقراتهم وقواعدهم العس���كرية 
ومخازن األسلحة وخاصة مع بدء الضربات اجلوية 
التي شنها التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 

السعودية في ال�26 من مارس 2015م.
مليش���يا احلوثي ارتكبت ابش���ع املج���ازر منها 
اتخ���اذ العدي���د من املدني���ني دروعًا بش���رية، حيث 
احتج���زوا ع���دد م���ن املدني���ني بينه���م صحفي���ني 
وسياس���يني في حديقة هران التي حولت إلى مقر 
عس���كري يخزن فيها األس���لحة ووجود العديد من 
أبناء احملافظ���ة يوم اخلمي���س 2015/5/21م في 

منطقة هران في محافظة ذمار.
مناذج من جرائم املليشيا

> في 2018/1/7م، اعت���دى قيادي حوثي على 
بائع متجول )كهل سبعيني(، في أحدى نقاط كحان 
ف���ي الرضمة، بع���د رفضه اعطاء املليش���يا إتاوات 
فرضتها علي���ه، باللكم والصفع عل���ى الوجه حتى 
كسرت أس���نانه وتعرض جلروح عميقة في الوجه 
وس���الت الدم���اء على حليت���ه البيضاء ومابس���ه، 
وأنهال عليه ضربًا بعصا غليظة بعد سقوطه على 
األرض متلفظًا بألفاظ نابية وموجهًا س���احه إلى 
رأسه، والرجل املسن يتوس���ل إليه ليتركه يعيش، 

ولوال تدخل األهالي ألرداه قتيًا.
> في 17اكتوبر 2014م، بدأت مليشيا احلوثي 
بعمل نقطة تفتيش وس���ط املدين���ة وبدأت متارس 
القتل لفرض س���يطرتها، اعترضت س���يارة وقتلت 
3 من أس���رة واحدة في منطقة الربادي في مديرية 

جبلة.
> وفي مس���اء اليوم نفسه قتل مسن أمام منزل 
ش���قيقه، فقد كان مقتل���ه من قبل مليش���يا احلوثي 
جوابًا على سؤاله لهم )ماذا تريدون؟( فردوا عليه 
باللغ���ة الت���ي يجيدونها وهي الرصاص مباش���رة 

فأردوه قتيًا.
> وف���ي الي���وم نفس���ه أيض���ًا قصف���ت مليش���يا 
احلوث���ي إذاعة إب مما أدى إل���ى أضرار مادية في 
املبن���ى وعطب بع���ض األجهزة وتوقف���ت عن البث 

ملدة شهر كامل.
> في 11 نوفمبر 2014م، قتل مسلحو احلوثي 
الش���اب )مروان حس���ن 22-عامًا( بعد خروجه من 
غرفة العمليات حيث اس���تطاع مس���لحون تخطي 
احلواج���ز األمني���ة وص���واًل إل���ى العناي���ة املركزة 
وصوبت الرص���اص نحوه وأردته قتيًا، واألغرب 
من ذل���ك خروجهم م���ن املستش���فى دون اعتراض 

اجلهات األمنية.
> ف���ي 26 فبراي���ر 2017م، اختطف مس���لحون 
حوثيون إحدى الفتيات القاصرات، إلرغامها على 
ال���زواج من أح���د القي���ادات امليدانية للمس���لحني، 
ف���ي منطقة اجلبجب بح���زم العدين وبني ش���بيب 
ف���ي مديرية حبي���ش املجاورة حل���زم العدين، وفي 
21 م���ارس 2017 أقدم املس���لحون عل���ى اختطاف 
والد الفتاة إلجباره على عقد تزويج ابنته وإمتام 

الزواج بقوة الساح.  
> ف���ي 2016م، اختط���ف احلوثي���ون فت���اة في 
مديرية الرضمة شرق محافظة إب وأجبروها على 

الزواج من أحد القيادات احلوثية بقوة الساح.
> في 2017م، فرضت املليشيا التجنيد القسري 
عل���ى عمال النظاف���ة، ومتكنت من جتني���د عدد من 
املهمش���ني بع���د توق���ف مرتباتهم ألش���هر وانهيار 
وضعه���م اإلقتص���ادي ودفعت بهم إل���ى اجلبهات 

ووعدتهم بإغراءات مالية.
> 19 يناير 2017م، توفي طفل واصيب آخر في 
حادثة دهس بطقم عسكري يقل مسلحني انقابيني 
ويبتع مش���رف حوثي يكنى ب�)أب���و طعفش( أثناء 
مروره مس���رعًا وس���ط س���وق الليل التابع ملديرية 

بعدان. 

بعد قرابة شهر من اجتياح مليشيا الحوثي النقابية العاصمة صنعاء يف 21 سبتمرب 2014، 
اتجه�ت صوب إب، وتمكنت من دخول املحافظة وبس�ط س�يطرتها تدريجياً عىل املدينة، بعد 
توقيع اتفاق س�ام مع السلطة املحلية واملشايخ، تحت فرية »تجنيب املحافظة ويات وكوارث 

الحرب والرصاعات املسلحة«.
لي�س جبناً م�ن أهلها ول استس�اماً، وإنما لم يك�ن أمامهم أي خيار آخ�ر، رغبة يف تجنيب 
املحافظ�ة الحرب والقتل والدمار، اللذين توزعهما املليش�يا النقابي�ة حيث ما حلت ووجدت 

مقاومة لنوازعها الشيطانية.
فا يكاد يمر يوم من أيام محافظة إب، دون أن ترتكب مليشيا الحوثي النقابية، أو عصاباتها 
املتفرع�ة عنها، جرائم قت�ل، ونهب، واختطاف، ومداهمة، وتفجر من�ازل، حتى أصبحت تلك 

الجرائم أش�به بوقود انتعاش املليش�يا يف املحافظة، ومربر لعنارصه�ا للقيام بما يريدون ضد 
خصومهم، األمر الذي يجسد حقيقتها عىل األرض، وينسبها إىل أصلها ك�»عصابة قتل ونهب«.

ول تكاد تخلو منطقة أو عزلة من عزل مديريات محافظة إب إل ووصلتها انتهاكات املليش�يا 
النقابي�ة، ووص�ل معها الخ�وف والبط�ش باملواطنني حد التكت�م واإلخفاء ع�ن أي انتهاك 
يتعرضون له خوفاً من التبعات التي س�يتلقونها يف حال تحدثوا عن ذلك، وصاروا بني مطرقة 
انتهاكات املليش�يا، وس�ندان التكتم والخفاء وما بينهما مئات النته�اكات اليومية التي طالت 

أبناء اللواء األخرض.
صحيفة »26 س�بتمرب« رصدت جرائم وانتهاكات املليش�يا النقابية يف محافظة إب خال 3 

أعوام من مسرتها الجرامية، وأعدت هذا التقرير..

 عارف السامعي

« ترصد 14078 جريمة وانتهاكًا مارسته المليشيا بحق المدنيين «

إب.. حصاد ثالث سنوات من السالم الزائف

نقابة الصحفيين: المليشيا االنقالبية ارتكبت 204 انتهاكات بحق الصحافة والصحفيين في 2017م
رصدت نقابة الصحفيني اليمنيني قيام املليشيا االنقابية 
ب�ارت����كاب 204 انته����اكات بح����ق الصحفي����ني واملؤسس����ات 

االعامية خال العام املاضي 2017م.
ورص����دت النقاب����ة ف����ي تقريرها الس����نوي اخل����اص بوضع 
احلريات الصحافية في اليمن للعام 2017م 204 حاالت انتهاك 
قام����ت بها املليش����يا االنقابية منذ مطلع الع����ام 2017 طالت 
صحفيني ومصورين وعشرات الصحف واملواقع اإللكترونية 

ومقار اعامية وممتلكات صحفيني.
وتنوعت انته����اكات املليش����يا االنقابية ب����ني االختطافات 
واالعتقاالت 81 حالة بنس����بة 34% م����ن اجمالي االنتهاكات، 
و37 حال����ة حج����ب للمواق����ع االلكتروني����ة ومواق����ع التواصل 
االجتماع����ي بنس����بة 12%، ث����م االعت����داءات بنس����بة %11، 
والتهديدات وحمات التحريض بنسبة 10%، يليها الشروع 
بالقتل بنسبة 10%، ثم املصادرة والنهب ملمتلكات الصحفيني 
ووسائل اإلعام بنسبة 6%، و11 حالة محاكمة بنسبة %4، 
و11 حالة تعذي����ب لصحفيني في املعتقات بنس����بة 4%، و8 

حاالت ايقاف رواتب وايقاف عن العمل طالت مئات الصحفيني 
، و5 حاالت ايقاف لوس����ائل إعام بنسبة 2%، و3 حاالت قتل 
بنسبة 1%، و3 حاالت اصدار لوائح وتعميمات قمعية بنسبة 

.%1
واليزال 13 صحفيًا مختطفني لدى جماعة احلوثي منذ ما 
يزيد عن العامني بينهم صحفي مخفي قسرًا هو وحيد الصوفي 
املخفي منذ الس����ادس من ابريل 2015م، ورصدت النقابة 36 
حالة حجب وقرصنة ملواقع الكترونية مينية وعربية، إضافة 
إلى حجب مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات التواصل، 

وتبطيء سرعة النت. ارتكبتها جماعة احلوثي.
ووثقت النقابة 13 حالة اعتداء قامت بها مليشيا احلوثي 
االنقابية طالت صحفيني وعاملني في وسائل اإلعام ، ومقار 

وممتلكات وسائل إعام، ناهيك عن ممتلكات صحفيني.
ورص����د تقري����ر النقاب����ة 14 حال����ة ش����روع في القت����ل طالت 
صحفيني ومصوري����ن قامت بها املليش����يا. ورص����دت النقابة 
ثاث حاالت قتل طالت صحفي����ني ومصورين في تعز بنيران 

مس����لحي جماعة احلوث����ي. كما وثقت النقاب����ة حاالت تعذيب 
وس����وء معامل����ة طالت صحفيني ف����ي املعتق����ات، ارتكب منها 
احلوثيون 8 حاالت، و9 حاالت مصادرة ملقتنيات الصحفيني 

وممتلكاتهم ووسائل اإلعام وممتلكاتها.
وشهد هذا العام مضايقة الصحفيني وجرجرتهم الى احملاكم 
حيث رصدت النقابة 11 حالة محاكمة طالت 39 صحفيًا منها 
6 ح����االت محاكمة ، و4 حاالت اس����تجواب، وحالة اس����تدعاء. 
وصدر حكمان جائران بح����ق الصحفيني األول باإلعدام بحق 
الصحفي عبدالرقيب اجلبيحي ال����ذي صدر بحقه الحقًا قرار 
عفو واطلق س����راحه في 24 س����بتمبر 2017م، والثاني بحق 
الصحفي محمد أنعم رئيس حترير صحيفة امليثاق بالسجن 
تس����عة اش����هر، وغرامة مليونني ونصف ريال مع النفاذ على 

خلفية قضية نشر.
وبلغت حاالت املنع من التغطية 8 حاالت منها 5 حاالت منع 
للصحفي����ني واملصورين من تغطية بع����ض االحداث، وحالتي 
منع اسر الصحفيني من زيارتهم، وحالة حرمان لصحفي من 

دخول امتحاناته اجلامعية على خلفية قضية نشر. فيما بلغت 
ح����االت ايقاف الصحفيني ع����ن العمل وايق����اف رواتبهم التي 
قام����ت بها املليش����يا االنقابية 5 حاالت، منه����ا ايقاف رواتب 
طالت مئ����ات الصحفيني، وايقاف صحفيني ع����ن العمل طالت 

العشرات.
وكان تقرير نقابة الصحفيني وثق 5 حاالت ايقاف لوسائل 
إعام وبرامج تلفزيونية منها 4 حاالت ايقاف وس����ائل إعام 
وحالة ايقاف برنامج تلفزيوني، ارتكبتها املليشيا االنقابية.
ول����م تتوق����ف االنته����اكات عن����د ح����د االعت����داءات، والقتل، 
واملص����ادرة واحلج����ب، والتهدي����د وااليق����اف، والتعذي����ب 
واالختطافات بل وصل إلى مستوى اصدار لوائح قمعية من 
وزارة اإلعام التابعة جلماعة احلوثي التي اصدرت الئحتني 
خاصة باإلعام املرئي واملسموع واملقروء وااللكتروني تفتقد 
للمسوغ القانوني والدستوري وتتضمن نصوصًا قمعية على 
وسائل اإلعام والصحفيني، ناهيك عن تعميم للمطابع مبنع 

طباعة الصحف أو املنشورات إال بالرجوع لوزارة اإلعام.

في محافظة إب

ف����ي إب كل ش����يء مع����رض للنه����ب 
والس����لب ف����ي ظ����ل س����يطرة مليش����يا 
احلوث����ي االنقابي����ة عل����ى احملافظ����ة، 
لي����س فقط األحياء ه����م من يتعرضون 
لانتهاكات، ب����ل واألموات ومن حتت 
التراب منذ عشرات السنني يتعرضون 
ألبش����ع أن����واع االنته����اكات وإهان����ة 

احلرمات في مقابرهم.
هنا نس����رد أب����رز االعت����داءات التي 
مارسها نافذون ومش����رفون حوثيون 
عل����ى املقاب����ر ف����ي احملافظ����ة، وقاموا 
بتحويله����ا إلى أراٍض خاص����ة وعقار 

معروض للبيع:
> 2 فرباير 2017 سطا نافذون حوثيون 
عىل مقربة الخرب�ة يف مديرية الظهار 
وباعوه�ا ملس�تثمر وب�دأ الحوثي�ون 

بالبناء والحماية.
> 8 فرباير 2017 بارش مستثمر حوثي 
بالعتداء والبناء عىل مق�ربة الغفران 

وأجزاء من ساحة خليج رست.
> 11 فرباير 2017 اعتدى قيادي حوثي 

عىل مقربة ب�ردان يف عزل�ة املكتب يف 
مديرية جبل�ة، ورشع يف البناء عليها 

بدعم وإسناد من املليشيا.
> 7 ابري�ل 2017، اعت�دى ناف�ذون 
مدعومون من املليشيا النقابية وبقوة 
الساح عىل مقربة أكمة الصعفاني يف 
مديرية الظهار، ورشعوا يف البناء عليها 

وبحماية أمنية.
> 22 ماي�و 2017، اعت�دى ناف�ذون 
تابعون ملليش�يا الحوثي ع�ىل مقربة 
النادرة الواقعة عىل الطريق بني مدينة 

جبلة ومنطقة الوقش.
> 8 يولي�و 2017، اعت�دى ناف�ذون 
محليون تابعون ملليش�يا الحوثي عىل 

مقربة جوبلة يف مديرية الظهار.
> 2 اغس�طس 2017 تعرض�ت مقربة 
الغف�ران يف مديرية الظه�ار لاعتداء 
من قبل مس�تثمر وبترصيح رس�مي 

من هيئة الستثمار.
> 6 اغس�طس 2017، ش�كى عدد من 

األهايل قي�ام رئيس محكم�ة األموال 
العام�ة يف املحافظ�ة بالس�طو ع�ىل 
مق�ربة معي�د يف الخرب�ة بالقرب من 
املجمع الحكومي ملديرية الظهار مركز 

املحافظة.
> 27 اغس�طس 2017، اعتدى نافذون 
حوثي�ون عىل مقربة ش�عب الجمل يف 
السحول، وبحماية أمنية، بعد اعتداء 

سابق عىل املقربة.
> 23 أكتوبر 2017، س�طا مس�لحون 
حوثيون عىل مقربة من�زل الراعية يف 
مديرية املشنة، واستولوا بقوة الساح 
ع�ىل أرضي�ة املق�ربة الكائن�ة جوار 
املؤسس�ة العامة للمس�الخ يف مدينة 

إب، ورشعوا يف البناء عليها.
> مق�ربة ذي أس�ود يف مديرية املش�نة 
تعرضت ل�4 اعتداءات من قبل نافذين 

وقادة حوثيني يف السلطة املحلية. 
مديري�ة  يف  امل�رشاق  مق�ربة   <
املش�نة تعرضت لاعت�داء م�ن قبل 

نافذي�ن محلي�ني م�ن قادة املليش�يا 
النقابية.

> مقربة س�وق الثلوث يف مديرية املشنة 
تعرضت ل�4 انتهاكات واعتداءات من 

قبل نافذين محليني حوثيني.
مديري�ة  يف  الواس�طة  مق�ربة   <
املشنة تعرضت لعتداء من قبل نافذين 

محليني حوثيني.
> مق�ربة الش�عبة يف مديري�ة املش�نة 
تعرض�ت لعتدائني م�ن قبل نافذين 
محلي�ون يتبع�ون مليش�يا الحوثي 

النقابية.
> مق�ربة القريت�ني يف مديري�ة املش�نة 
تعرضت هي األخرى لعتدائني ابطالها 
ناف�ذون محلي�ون يتبعون املليش�يا 

النقابية.
> كما تكررت حادثة العتداء عىل مقربة 
الخربة من قبل رئيس محكمة األموال 
العامة، وحادث�ة العتداء عىل مقربتي 

جوبلة، وشعب الجمل يف السحول.

بطش المليشيا يطال األموات
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 عبداحلكيم الصبري

الوزير الشاب وإحياء 
المشهد الثقافي

منذ تعيينه وزيراً لوزارة الثقافة لم يهدأ له باله، بني 
اخب�ار الوزراء، تج�د أخباره تتص�در وكالت النباء، 
ونش�اطاته ل تتوقف، إذ يس�عى جاهداً إىل اعادة دور 
الثقافة لوظيفتها يف وضع فيه البلد أحوج ما يكون إىل 
نشاٍط ثقايف يقاوم مليشيا الجهل والظام التي تسعى 
جاه�دة لطمس كل معالم التنوي�ر ونرش ثقافة القبح 

واملوت والدمار يف ربوع الوطن.
إنه مروان دماج وزير الثقافة األكثر نشاطاً وحيوية، 
وب�ني تطبيب أرواح اع�ام اليم�ن ومثقفيها،وبناء ما 
دمرت�ه الحرب من أنش�طة ومؤسس�ات، تجده يعمل 
بعزم وأرصار شديدين عىل النجاح يف مهمة نرش الحب 

والسام، وإحياء تراث اليمن الثقايف.
وليس من مجاٍل هنا لنس�يان املرشوع الضخم الذي 
اطلقته الوزارة وهو م�رشوع 100 كتاب، الذي بدأت 
وزارة الثقافة تنفيذه، وأصدرت يف اطاره 9 كتب حتى 
اآلن بالتعاون مع مؤسس�ة أروق�ة يف جمهورية مرص 

العربية.
ول�م يكت�ف دم�اج بذلك،فهاه�و ووزارت�ه يعدون 
ملع�رض كت�اب دويل يف العاصمة املؤقت�ة عدن مطلع 
م�ارس الق�ادم عاقدين الع�زم عىل إش�عال مصابيح 
الثقاف�ة وطمس القبح والخراب الذي خلفته املليش�يا 

النقابية الحوثية الغاشمة.
كل هذه النشطة واملهام اليومية التي يقوم بها وزير 
الثقافة تجربنا هنا عىل التفاؤل بمستقبل أجمل للثقافة 

اليمنية والوسط الثقايف اليمني،فشكراً مروان دماج.

احملرر

 آفاق ثقافية

نظمت األمانة العامة الحت���اد االدباء الكتاب 
اليمنيني بالتعاون مع احتاد كتاب مصر، مساء 
الثاثاء املاضي، في القاهرة، فعالية مبناس���بة 
م���رور عش���رين عام���ًا عل���ى رحيل الش���خصية 
الوطني���ة والثقافي���ة والوحدوية عم���ر اجلاوي 
حتت ش���عار »عمر اجلاوي.. عش���رون عاما من 

الفقد.. عشرون عامًا من احلضور«.
وفي الفعالية حتدث وزير الثقافة مروان دماج 
عن سيرة وحياة الفقيد اجلاوي.. مشيرًا الى انه 
كان وطنيَا ومناض���َا ونقابيًا واديبًا وصحفيًا 
ووحدوي���ًا وواحدًا من األوائل الذين أس���اهموا 
في تأس���يس احتاد طاب اليمن في القاهرة في 

اخلمسينيات وتقلد مناصب في رئاسة وتأسيس 
وكالة أنباء )سبأ( واالذاعة، وأسس حزب العمال 
والفاحني وعمل على تأسيس تنظيمات ضمت 

نخب سياسية وفكرية.
وقال الوزير دماج: »للجاوي محطات نضالية 
حيت كان عضوًا ف���ي مجلس الثورة للدفاع عن 
صنعاء في حصار السبعني يومًا، ومسؤواًل في 
املقاومة الشعبية للدفاع عن صنعاء ،وكان ميتلك 
تأثي���رًا على الس���لطتني في الش���مال واجلنوب 

مبصداقيته وليس له اطماع في السلطة«.
من جانب���ه قال رئيس احتاد االب���اء والكتاب 
اليمنيني الدكت���ور مبارك س���املني: »إن احلديث 

عن عمر اجلاوي الشخصية الوطنية واملناضلة 
يجب أن تورث لألجيال القادمة وباعتباره قامة 
اس���تثنائية تنحني لها كل احمل���اكات، وانه كان 
من مؤسس���ي احتاد االدباء والكت���اب اليمنيني 

في السبعينيات«.
وأض���اف: »كان اجلاوي زاهدًا ف���ي املناصب 
واالمتيازات، وشجاعًا ومقدامًا في عرض آرائه، 
ومدافعًا عنها وواقفًا بكل شجاعة لقضايا احلق 

واخلير«.
وقدم���ت ف���ي الفعالي���ة ع���ددًا من الش���هادات 
واملداخ���ات الت���ي تناول���ت مس���يرة وحي���اة 
الفقيد عمر اجلاوي ال���ذي كان صوتا قويًا ضد 

االستبداد والسياسات الوطنية، وكان مناضًا 
وحدويًا حول احتاد االدباء الى منظمة حقوقية 
تدافع عن الرأى وتس���اند احلريات في الشمال 

واجلنوب.
والقى االمني العام املس���اعد حل���زب التجمع 
الوح���دوي الدكت���ور عل���ي عبدالك���رمي قصي���دة 
شعرية بعنوان رسالة الى اجلاوي حتدث فيها 

عن مناقب وسيرة الفقيد العطرة.
حض���ر الفعالي���ة رئي���س احتاد كت���اب مصر 
الدكتور عاء عبدالهادي واألمني العام لاحتاد 
عاطف اجلندي وعدد من الشخصيات والكتاب 

واالعاميني اليمنيني واملصريني.

تاب�ع مع�ايل وزي�ر الثقاف�ة األس�تاذ 
مروان دماج للحال�ة الصحية التي يمر 
بها بلبل تبن، الفن�ان الكبر عبدالكريم 
توفيق، الذي يرقد حالياً - يف مستش�فى 
املدي�ر  زار  التعليم�ي-  الجمهوري�ة 
التنفي�ذي لصن�دوق ال�رتاث والتنمي�ة 
الثقافي�ة الس�تاذ ولي�د مه�دي الفنان 

الكب�ر عبدالكريم توفيق يف املستش�فى 
وأطلع عن الحالة الصحية التي يمر بها.
ويف الس�ياق ذاته وبحس�ب توجيهات 
وزي�ر الثقاف�ة ق�ام مدي�ر الصن�دوق 
األس�تاذ ولي�د مه�دي، ومدي�ر مكت�ب 
ال�رتاث  صن�دوق  لش�ؤون  الوزي�ر 
عبدالحكي�م عبي�د، ومدير ع�ام اإلدارة 
العام�ة للعاقات ب�وزارة الثقافة أحمد 
حسن بازرعة، بزيارة املرسحي واملخرج 
الش�اب ش�عيب العفيف ال�ذي يرقد يف 
العناي�ة املرك�زة يف مستش�فى  غرف�ة 
ال�ذي أس�عف  التعليم�ي  الجمهوري�ة 
إلي�ه موخراً وتقديم املس�اعدة العاجية 

العاجلة.
وخ�ال الزي�ارة نقل امله�دي تحيات 
معايل الوزير وتمنياته العميقة بأن يمن 
الله عليه بالش�فاء العاجل وان يمتعهم 

بالصحة والعافية وطول العمر.

تقي���م رابط���ة قل���م األدبي���ة 
اخلمي���س  الي���وم  صب���اح 
صباحيته���ا الش���عرية األولى 
ف���ي محافظة مارب مبش���اركة 
نخبة من الشعراء الشباب من 

مختلف احملافظات اليمنية.
الت���ي  الفعالي���ة  وع���ن 
جامع���ة  قاع���ة  تس���تضيفها 
العلوم والتكنلوجيا في مدينة 
م���أرب، قال رئي���س رابطة قلم 
األدبي���ة منص���ور األصبح���ي: 
»نقيم ه���ذه الفعالية تدش���ينًا 
النط���اق املش���روع اإلحيائي 
الثقاف���ي واألدبي واملس���رحي 
لرابطة قلم األدبية في محافظة 
م���أرب العاصم���ة التاريخي���ة 
لليمن، كجزء م���ن حراك ثقافي 
ب���ه  س���تبدأ  ش���امل،  نوع���ي 

الرابط���ة ف���ي ه���ذه اجلغرافيا 
املليئة بكتاب وأدباء وش���عراء 
ومسرحيني ومؤرخني ومثقفني 

نوعيني وغيرهم«.
مش���يرًا إل���ى أن رابط���ة قلم 
االدبية أسست من أجل إحياء 

الثقاف���ي وأض���اف:  املش���هد 
»ج���اءت فك���رة تأس���يس املقر 
وحش���د كل املمِكن���ات املتاحة 
ه���ا  ر عتبا با ه���ا  لتطوير
حاضنة قلمّي���ة أدبية تنويرية 
وجتديدي���ة بحراكه���ا إنتاجًا 
ونق���دًا وتدريبًا وتأهي���ًا بّناًء 
كوطن انتمائي متفّرد بنس���ج 
والّن���اّص  للّن���ص  الهوي���ة 
جتّس���د  وأخ���رى  واملش���اعر 
أواصر الّثقة. واملسؤولية من 
يتف���ق عليها أعض���اء الرابطة 
حلظ���ة حلظ���ة، وه���و ال���ذي 
نراه���ن عليه لتصب���ح واقعًا ال 
افتراضيًا، وقمنا خاله كفريق 
فني بطرحها كمش���روع ثقافي 
خ���ّاق  مؤسس���ي  »بني���وي« 

بامتياز«.

تنظم مؤسس�ة حرضموت لل�رتاث والتاريخ 
والثقاف�ة يف املكا فعالية ثقافية وفنية غنائية 
وموس�يقية بمناس�بة الذكرى ال��15 لرحيل 
الفنان املعروف/ محمد سالم بن شامخ وذلك 

يوم السادس والعرشين من يناير 2018م. 
وستلقى يف الفعالية محارضة عن الخصائص 
الفنية واملوس�يقية للفنان ابن ش�امخ ودوره 
يف اث�راء املكتبة الغنائية واملوس�يقية بأعماله 
البداعي�ة الفني�ة وعاقت�ه بالفن�ان الخالد/ 

محمد جمعة خان.
وس�تتخلل الفعالي�ة تقديم بع�ض الغاني 

الخاصة بالفنان الرائع ابن شامخ.
يذك�ر ان الفن�ان محم�د س�الم بن ش�امخ 
ول�د عام 1943م يف مدينة ش�بام، وتويف عام 

2003م.
وستصدر اللجنة الثقافية والعامية الخاصة 
بالفعالية بروشوراً خاصاً عن سرة الفنان بن 

شامخ املهنية واملوسيقية.

وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية للفنان الكبير )عبدالكريم توفيق( والمسرحي )شعيب العفيف(

صباح اليوم الخميس

رابطة قلم تقيم أول صباحياتها الشعرية في مارب

في الذكرى الـ15 لرحيله:

مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة تنظم 
فعالية ثقافية وفنية للفنان الراحل/ محمد سالم بن شامخ

نع���ت وزارة الثقاف���ة واملرك���ز الثقاف���ي 
اليمني في القاهرة الكاتب واملؤرخ اليمني 
محمد أحمد عبدالله البيضاني، الذي وافته 
املني���ة مس���اء الس���بت املاض���ي، ف���ي أحد 
مستش���فيات العاصمة املصري���ة القاهرة، 
عن عم���ر ناهز 75 عامًا قض���ى معظمه في 

خدمة وطنه.
وأشاد األستاذ مروان دماج وزير الثقافة، 
بالفقيد الكاتب واملؤرخ، الذي اش���تهر في 
كتاباته عن تاريخ عدن اصالتها وتاريخها 
واحلارة العدنية والتراث العدني األصيل، 
وكان قد تخرج الفقيد البيضاني في الكلية 
الفنية باملعا في عدن والتحق بعدها بقوة 
بوليس عدن عام 1962م، ثم أصبح ضابط 
االرتباط ب���ني قوة بوليس ع���دن واجليش 
البريطان���ي، وق���ام بتدري���ب أول دفعة من 
املجندات في شرطة عدن التي تعتبر األولى 
من نوعها على مس���توى اجلزيرة العربية 

عام 1965م.
وس���جل الفقي���د كثي���رًا م���ن األح���داث 
التاريخية املهمة خال الثورة حيث جمعها 
ودونها، وكان يس���تعد لنش���رها في كتاب 
أس���ماه )عدن.. ومذابح اجلبه���ة القومية( 
ويحتوي الكتاب على سرد مفصل ودقيق 

لروايات وأحداث واقعية عاش���ها الفقيد تنشر 
للمرة األولى.

غ���ادر الفقي���د محبوبته عدن قبل اإلس���تقال 
وحص���ل عل���ى ح���ق اللج���وء السياس���ي ف���ي 
كوبنهاجن– الدمن���ارك. وخال فترة إقامته في 
املنفى كتب أع���ذب الكلمات، وأجم���ل الذكريات 
التي التصقت بقلبه قبل عقله، وبأوصاف رائعة.

في عام 1988م أرسل الفقيد إلى اليمن ليعمل 
ممثًا جتاريًا لهيئة التجارة األسترالية. ليغادر 
الحقًا إلى دبي عام 2000م، وعمل فيها فترة من 
الزم���ن. ومن دبي بدأ في كتاب���ة وتدوين تاريخ 
عدن اإلجتماعي والسياس���ي كشاهد عيان على 

كل األحداث املهمة التي عاصرها.
مدين���ة  إل���ى  دب���ي  غ���ادر  2010م  ع���ام 
دمشق)س���وريا( وفيه���ا واص���ل الكتاب���ة مل���دة 
عامني. وفي العام 2012م غادر دمش���ق متجهًا 
إلى قاهرة املعز ليتخذ منها س���كنا له ويواصل 
كتاباته وسرد احلقائق التي يجهلها الكثيرون.
وش���يع جثمان الفقي���د الكاتب محم���د أحمد 
البيضان���ي األح���د 7 يناي���ر 2018 بعد الصاة 
عليه في جامع أس���د ابن الفرات في حي الدقي 

ودفن في مدينة 6 اكتوبر.
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وألهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان، 
انا لله وإنا إليه راجعون.

وزارة الثقافة والمركز الثقافي اليمني في القاهرة 
ينعيان الكاتب والمؤرخ محمد أحمد عبدالله البيضاني

اتحاد االدباء والكتاب ينظم فعالية بمناسبة عشرين عامًا على رحيل عمر الجاوي

أه���ي���م ف����ي ح��س��ن��ه��ا ع��ش��ق��ا ُأمن���ي���ه
 م���ن���ذ ال���������والدة ال ع���ش���ق ي��دان��ي��ه

ت��رب��ع��ت ف����وق ع����رش ال��ق��ل��ب م��ال��ك��ًة
 كوني ال��ذي في هواها صرت أفنيه

أف��ن��ي��ت ذات����ي ب��ه��ا وال�����روح إن فنيت
 مب�����ن ن���ح���ب ب������دت ف���ي���ن���ا م��ع��ان��ي��ه

ه���واج���س���ي ع��ن��ده��ا ف���ي ك���ل ث��ان��ي��ة
أع��ن��ي��ه ن�����ادي�����ت  إذا  س�����واه�����ا  وال   

ريحانتي م��ن ش��ذا خديها رائحتي
 ونرجسي م��ن صفا عينيها أجنيه

 إذا تنسمت م��ن ضيق فليس سوى
 أن���س���ام���ه���ا ب���ل���س���م���ي مم�����ا أع���ان���ي���ه

م���ن ث��غ��ره��ا أس��ت��ق��ي راح�����ا م��ع��ت��ق��ًة
 م�����ن ف���ض���ة أب��������دع امل�����ول�����ى أوان����ي����ه

أرض السعيدة يا شجوي ويا شجني
ي���ا حل���ن م���ا ب���رح���ت روح�����ي تغنيه

وت���ف���ت���دي���ه���ا إذا م�����ا م���س���ه���ا وج����ع
 م����ن خ����ائ����ن ح����اق����د س������ود أم���ان���ي���ه

جتلمد ال��ب��غ��ي ف��ي��ه ف��اس��ت��وى هبال
 ي���ب���ن���ي امل�����آث�����م واآلث������������ام ت��ب��ن��ي��ه

فما عسى ان أس��م��ي ح��اق��دا خبثت
 أف�����ك�����اره م����ا ع���س���ان���ي أن أك���ن���ي���ه؟

وقد طغى وبغى في الشعب قاطبة
 ل�����م ي�������رع إال ب���ق���اص���ي���ه ودان����ي����ه

ماذا أسميه؟ شيطانا؟ وقد عجزت
 أف����ك����ار إب���ل���ي���س أن ت��ب��ن��ي م��ب��ان��ي��ه

ف�������م�������اع�������دا ه������ب������ال ل�����ك�����ن�����ه ب���ش���ر
 مي���ش���ي وأزالم���������ه ت���زج���ي ت��ف��ان��ي��ه

أم����ل����ى ل�����ه ال����ل����ه ح���ت���ى ظ�����ن ق���وت���ه
 درع������ا.ز وع����ن ق����وة اجل���ب���ار تغنيه

ف���ك���اده ب��ان��ت��ف��اض ال��ش��ع��ب ق��اط��ب��ة
 ي������دك أرك������ان������ه ال ش������يء ي��ث��ن��ي��ه

ك�����ف ع��اص��ف��ة م�����ن  وزاده غ���ض���ب���ا 
 ش���ل���ت س����م����اه ب���ه���ا ش���ل���ت م���وان���ي���ه

ترنيمة عاشق

 منصور أصبحي 

ش����اخ م��ن��ذ اخ��ت��ف��ى ك��ش��ي��ٍخ س��ف��ي��ٍه
ق��ي��ل ف��ي��ه ال�����ذي..! وم���ا ِق��ي��ل فيه؟

ق��ي��ل ف��ي��ه »ِن����َق���������ْط« أه�����ذا ك�����الٌم ؟
رمب��������ا أو ه������و اج�����ت�����ه�����اٌد ب���دي���ه���ي

»ياااااااه« ماذا جرى؟ أما زال يجري؟
ك��ن إذًا أن���ت -ك���ي أُك������ن.ْ.- كفقيهي

ف���������ارٌق أن أك������ن أن���������ا.. أن������ت اغ���ن���ى
ب�����ام�����ت�����ي�����اٍز رأي�����������ُت ف����ي����ه ش��ب��ي��ه��ي

ه����و ك������ان اع���ت���ن���ى ه���ن���ا دون وع����ٍي
ب���������ب���������ن���������اٍء.. أذّل������������������ه ب�����ب�����ِن�����ْي�����������ه

ك���ان يبني وك���ان ي��ع��ن��ي..! أُي��دن��ي؟
بعض ش��يٍء -م��ك��اي��داً؟- »ُط�����ّز فيه«

4 يناير 2018 م

أصدرت وزارة الثقافة الكتاب الس���ابع »ُطـّز ِفْيـه«
ضم���ن مش���روعها »مائ���ة كت���اب«، والتي 
تعمل على اصدارها لرفد املكتبة اليمنية 

بعناوين مهمة في مجاالت مختلفة.
ويعد الكتاب السابع الذي حمل عنوان 
»الهادوية« للباحث ثابت االحمدي، دعوٌة 
ياس���ي با  لقراءة الت���راث الفقِه���ي والِسّ
تعّصب وال َشطط ويقتاُت العلَم واحلقيقَة، 

وبروِح أنواِر الَقْرن الواحد والعشرين.
ويتحدث الباحُث بهذا اخليط املعتزلي 
يدي األول، في الَقْرِن  املضيء في الِفكر الَزّ
العاشر الهجري )السابع عشر امليادي( 
وما تاه في فكر العامة محمد بن إبراهيم 
الوزير، والعامة صالح بن مهدي املقبلي، 
والعام���ة محم���د ب���ن إس���ماعيل األمير، 

والعامة محمد بن علي الشوكاني.
ة الصافَية  ْيِدَيّ كما فّرق الباحُث بني الَزّ
���ة األولى  ة العقلَيّ ف���ي منابعه���ا االعتزالَيّ
ة احلاكمة، ويحاوُل  َياِس���َيّ ة الِسّ والَهاَدوَيّ

���َة األولى مما علَق  ْيِدَيّ فيه أن ينص���َف الَزّ
به���ا بع���د ذلك أثن���اء ص���راٍع طوي���ٍل على 
لطِة في الَيمن، بدايًة من ُقُدوِم الَهادي  الُسّ
إل���ى الَيَمِن أوآخَر الَق���ْرِن الثالث الهجري 
من احلجاز، وما تاه من ِصراعاٍت مئات 
الس���نني.. وص���واًل إل���ى الَق���ْرن الواح���ِد 

والعشرين امليادي.
ويؤك���د الباحث ان العالم ل���م يعْد عالَم 
الَقْرن الثالث الهجري/ العاش���ر امليادي 
َياِس���ي  وم���ا كان موج���وًدا ف���ي الِفكر الِسّ
ونظري���اِت احلكم على وج���ه التحديد في 
األزماِن الغاب���رة، وانه ال ميك���ُن أن يكوَن 
َصاحلا في الَقْرن الواحِد والعشرين حتت 

أّي مسّمى أو قناع.
اجلدي���ر ذك���ره، ان وزارة الثقافة تعمل 
حاليا على اصدار بقية عناوين سلسلتها 
في مش���روع »مائة كتاب« الذي س���بق ان 
اطلقت���ه ال���وزارة بالتعاون مع مؤسس���ة 

»أروقة« للطباعة.

وزارة الثقافة تصدر الكتاب السابع ضمن مشروع »مائة كتاب«

بنت اليمن..
أثملتني!!

فأتتني بنات العقل..
ببنات الشفة..

وحبست كل بنات العني

من السقوط على بنات 
األرض..

حني أتتني بنت اليم
فأنقذتني من الغرق 

في احضان بنات الليل!!.

هذيان
ابتهال محمد
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ال يختلف اثن���ان في برش���لونة عما يصنعه 
ويفعله نيمار ومدى تأثيره بأسلوبه الذي مثل 
كابوس���ا في روؤس البلوجرانا مبجرد رحيله، 
وبهذه احلقيقة تظهر حقائق ومعادن واحوال 
الاعبني الذين يلهثون وراء االموال بعد ان كان 

شغلهم الشاغل في قلوب الكامب نو.
جزاء سنمار

بع���د كل ما قدم���ه الن���ادي الكتلون���ي للنجم 
البرازيل���ي كافأه نيم���ار بجزاء س���نمار في رد 

املعروف والتضحية مبن جعلوا منه اسطورة 
مبجرد ارتداءه قميص الفريق.

ولي���س نيم���ار ك�»كتيتنهو« ال���ذي تنازل من 
أج���ل برش���لونة، والذي رف���ض ش���ارة الكابنت 
م���ع ليفربول ورفض زي���ادة راتبه معه أو حتى 
اكماله املوسم معه في دوري االبطال، وليس ذلك 
وحسب بل انه في االخير دفع 15 مليون يورو 
من جيبه اخلاص لكي تتم الصفقة مع برشلونة 
كما فعل اسافه من الاعبني  أمثال فابريغاس 
ال���ذي دفع 5 مليون ي���ورو وماس���كيرانو الذي 
خفض من راتبه، وبولينهو الذي دفع 8 مليون 
ي���ورو م���ن أجل اللع���ب م���ع الفري���ق الكتلوني 

األفضل.
مهارات األفضل ودوره بالفريق

مه���ارات نيم���ار ال نق���اش فيه���ا فه���و العب 
ساحر وموهوب كان يشغل اجلناحني وبدرجة 
أق���ل رأس احلرب���ة في ح���ال حاج���ة الفريق له 
ومبجرد رحيله ومجيئ دميبلي، وضع الفريق 
على مساره الصحيح نوعا ما ليغطي ويعطي 
قوة اضافية للشق الهجومي، فعثمان دميبلي 
ال يجوز مقارنته بنيمار لكنه ال يقل عنه ش���يئًا 
من الناحية املهارية والسرعة وصناعة الفارق.

برازيلي يتناسب مع اخلطة
جأت احلاج���ة الى كوتينيو اكث���ر من نيمار 
مع تق���دم انيس���تا في العم���ر حي���ث أن مجيء 
كوتينيو يجعل من انس���يتا جاهزًا للمناسبات 
احلاسمة خاصة هذا املوسم في دوري االبطال، 
فباس���تطاعة املدرب االعتماد على انيس���تا في 

تشامبيونزليغ وكوتينيو في الليغا.
أصر املدرب على اش���راكة كوتينهو من اجل 
فرض خطته في إيجاد نس���ق اللعب واملداورة 
ب���ني الاعب���ني والراح���ة واالس���تعداد البدن���ي 

والنفس���ي، وفي ايجاد خطط لع���ب بديلة وفق 
قواعد اخلطة املرس���ومة، وه���ذا يجعل املدرب 
يلع���ب بأريحية تام���ة وفرض إيقاع وأس���لوب 
اللع���ب وتنفيذ خطة »4-4-2« حيث يس���تطيع 
املدرب باعتماده عل���ى كوتينهو في اجلناحني 
وكإرتكاز ثاني هجومي يتحكم بنس���ق املباراة 
في البناء والهجوم واختراق الدفاعات ملهارته 
الفردية العالية وكذلك قدرته على التسديد من 
مسافات طويلة. وميكن حتويل خطة اللعب من 

»4-4-2« الى »4-3-3« والعكس.
تقليل الضغط على ميسي

منذ بداية املوسم يعلم اجلميع أن ميسي هو 
الوحيد الذي ميكنه صنع الفارق في كل مباراة 
فاصبحنا نرى ميسي في كل ارجاء امللعب عدا 
مرك���ز احلراس���ة، وهو ما س���بب وج���ود رقابة 

لصيقة عليه في اغلب املباريات كالعادة.
وم���ع مج���يء كوتينيو س���يتغير احل���ال في 
الفريق عن���د املدرب وحتى اخلص���م، فبمراقبة 
ميس���ي هناك من يس���تطيع فك ش���فرة دفاعات 
اخلصم او التكتات الدفاعية من اخللف وهو 

كوتينيو.
كما أن تقس���يم املهام بني االثنني في امللعب 
الى جزئني )ميني ويس���ار( في الهجوم ووسط 
امليدان بشكل )عرضي او طولي( يعطي لياقة او 

دافع اكبر لتركيز كل العب على مركزه.
نوايا فالفيردي

اس���تفاد املدرب من الاعبني الذين كانوا في 
سلة املهمات وال قيمة لهم في برشلونة فكيف 
مبجيئ كوتينهو وعودة دميبلي ملستواه ومع 
املواهب املتبقية األخرى في الفريق من ميسي 
وشتيغن واومتيتي سنكون بالتأكيد مع حقبة 
ذهبية اخرى بطلها الرجل الباسكي فالفيردي.

 تقرير/ جرب صرب

يق���ال« من رحم املعان���اة يولد االب���داع« جتلى ذلك 
وجتس���د واقعًا في محافظتي م���أرب واجلوف، على 
الرغ���م م���ن احل���رب الدائرة الت���ي تش���هدها مختلف 
مناطق اليمن من بينه���ا مأرب واجلوف في مواجهة 
مليشيا احلوثي، ااّل أن الرياضة في تلك احملافظتني 
اس���تطاعت أن تخترق ج���دار األزم���ة اليمنية محدثًة 

نقطة مضيئة على أرضها.
أنش���طة رياضية عديدة ش���هدتها مأرب واجلوف 
خال الفترة املاضية، وهذا ما عزز روح التفاؤل لدى 
الشباب وكرس فيهم العزمية واالرادة لدحر مليشيا 
االنقاب الت���ي تعيش على احل���روب والدمار وترفع 
ش���عار املوت، وليس للرياضة أي حي���ز من االهتمام 

لديها.
وحس���ب وكيل وزارة الش���باب والرياضة -صالح 

الفقية: إن اقليم سبأ في محافظتي )مأرب واجلوف( 
شهد العديد من األنشطة الرياضية خال عام 2017م 
بدعم وتفعيل أنش���طة األندية، وفروع االحتادات في 
احملافظت���ني، من خ���ال اعتم���اد موازنة مالي���ة لتلك 

األنشطة.
وأضاف الفقي���ة: »انهم في ال���وزارة وبتوجيه من 
وزير الشباب والرياضة - نائف البكري- قام بزيارات 
متعددة حملافظتي مأرب واجلوف، وعقد االجتماع مع 
موظفي مكتبي الش���باب والرياضة ورؤس���اء األندية 
واالحت���ادات ورؤس���اء املب���ادرات الش���بابية وخال 
ذل���ك حلت الكثير من العوائق، وعلى رأس���ها اعتماد 

موازنات األنشطة«. 
تغييب ملدة عقود

م���أرب واجلوف ظلت���ا مغيبتان ع���ن تفعيل املجال 
الرياض���ي خال األع���وام الطويل���ة املاضية، بخاف 
احملافظات اليمنية األخرى، كما غيبت عن احملافظتني 
الكثير من األنش���طة والفعالي���ات، حتى عملت وزارة 

الش���باب والرياض���ة مؤخ���رًا عل���ى تفعي���ل اجلان���ب 
الرياضي فيهما، جتلى ذلك بعد تكليف وزير الشباب 
والرياض���ة نائف البكري وكيل الوزارة صالح الفقية 
لزيارة م���أرب واجلوف والعمل على تفعيل النش���اط 
الرياضي مع مختلف اجلهات ذات العاقة، من خال 
اقامة دوري رياضي متعدد ملختلف النوادي الرياضية 
ف���ي احملافظت���ني، وآخر تل���ك األنش���طة الرياضية ما 
قامت به وزارة الشباب والرياضة من عقد شراكة مع 
جامعة اقليم سبأ مبأرب متثل ذلك بتدشني اجلامعة 
ألنشطتها الرياضية والثقافية للعام اجلامعي 2017 
- 2018م، وذلك من خ���ال افتتاح دوري رياضي في 
ك���رة القدم اطلق���ت علي���ه »بطول���ة كأس دوري اليمن 
االحتادي«، يقام ب���ني فرق كليات اجلامع���ة املختلفة 
به���دف اكتش���اف وتنمي���ة مه���ارات الش���باب، وفتح 
فض���اءات البداعاتهم الرياضية، حس���ب وكيل وزارة 

الشباب والرياضة.
من جانبه أش���ار رئيس جامعة أقليم سبأ الدكتور 

محمد محمود القدسي الى أن اجلامعة أعدت برنامجًا 
رياضي���ًا وثقافيًا يت���م تنفيذه خال العام الدراس���ي 
اجل���اري، وال���دوري الرياض���ي لك���رة الق���دم الذي مت 
تدش���ينه يعد باكورة التعاون ب���ني اجلامعة ووزارة 

الشباب والرياضة.
ستش���هد مأرب خال العام اجلاري حدثًا رياضيًا 
كبي���رًا هو األول م���ن نوعه في احملافظ���ه، واألول من 
نوعه تش���هده اليمن في ظل احلروب القائمة، يتمثل 
في افتتاح اس���تاد رياضي عل���ى أرض مدينة مأرب، 
وفق مواصفات دولية، وهو األمر الذي أعده مراقبون 
بارقة أمل في س���ماء الوضع املعيشي الصعب الذي 
تعيشه اليمن، ودليل العزم على بناء اليمن االحتادي، 

وصناعة مستقبل أفضل لليمن واليمنيني.
دور التحالف في حتقيق األنشطة الرياضية

وكي���ل وزارة الش���باب والرياضة - صال���ح الفقية 
أوع���ز النج���اح ال���ذي حتق���ق ف���ي اقام���ة األنش���طة 
والدوريات الرياضية ف���ي محافظتي مأرب واجلوف 

الى الدور الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي من 
خال صد الصواريخ الباليستية التي تطلقها مليشيا 
احلوثي عل���ى مأرب واجلوف، الفتًا الى ان عش���رات 
الصواري���خ الباليس���تية أطلقته���ا مليش���يا احلوثي 
على م���أرب واجل���وف خال الفت���رة املاضي���ة، ااّل أن 
باتريوت التحالف العربي أعترضتها قبل سقوطها. 
مستدركًا ولوال الباتريروت لكانت صواريخ احلوثي 
قد س���قطت في محافظتي مأرب واجلوف، وستؤدي 
ال���ى ح���دوث تدميرات هائل���ة، مما يؤدي ال���ى انعدم 
األمن واالستقرار لدى املواطنني، وبالتالي لن تشهد 
احملافظتني أي نشاطات رياضية. وقدم الفقيه شكره 
وكافة ابناء م���ارب واجلوف ل���دور التحالف العربي 
برئاس���ة اململكة العربية الس���عودية في احلفاظ على 
أرواح وممتلكات املواطنني اليمنيني اخلاصة والعامة 
باعت���راض صواري���خ احلوث���ي، والعم���ل عل���ى دعم 
ومس���اندة اجليش الوطني في دحر مليشيا احلوثي 

من أرض اليمن واعادة الشرعية.

نقطة مضيئة تخترق جدار الحرب:

الرياضة.. ألول مرة في مأرب والجوف

 تقرير/ مختار الصربي

بثوب اخلسارة ظهر النجم االماراتي عمر عبدالرحمن صانع 
املعجزات في برج خليفة، حيث بخر أحام اإلماراتيني في الرمق 

األخير من املباراة وخنق انفاسهم املتلهفة ملعانقة اللقب.
وبأداء عاٍل اطاح املنتخب العماني بنظيره اإلماراتي بضربات 
الترجيح 4-2، لتتبخر احام األبيض ويكتفي بالوصافة والريادة 
اخلليجية وبهذه النتيجة التي أسهم في كتاباتها النجم اليمني 
االصل وصاحب اجلنسية االماراتية عمر عبدالرحمن باضاعته 
لضربة الترجيح األخيرة لتبتسم النهاية لألحمر العماني بخطف 
كأس خليج���ي23 للم���رة الثانية في تاريخه بع���د انتهاء الوقت 

األصلي للمباراة واالشواط االضافية بالتعادل السلبي.

أرقام البطولة 
شهدت البطولة 15 مباراة سجل فيها 23 هدفًا فقط، وتصدرت 
قائم���ة املنتخبات األكث���ر تهديفًا في البطول���ة املنتخب العراقي 
برصيد ستة أهداف، فيما تصدر قائمة هدافي البطولة الثاثي 
البحريني علي راش���د والقطري املعز علي والعراقيان علي قائد 

وعلي حصيني.
خسارة واحده رغم التتويج

وكان املنتخب العماني بدأ مشاركته بخسارة واحدة على يد 
املنتخب اإلماراتي بدوري املجموعات بضربة جزاء لكنه أستعاد 

بريقه باكرًا وأكمل بثبات طريقه نحو اللقب.
فيما لم يخسر منتخب اإلمارات الوصيف منذ بداية البطولة 
ولم يس���جل س���وى هدف وحيد، لكنه أكتفى بالوصافة وخس���ر 

اللقب لصالح املنتخب العماني الذي كان فرس البطولة األسود!.
 العراق أقوى هجوم

اس���تهل املنتخ���ب العراقي األق���وى هجوميا مش���اركته بفوز 
على قط���ر بهدفني لهدف، وبثاثي���ة نظيفة عل���ى اليمن وتعادل 
م���ع البحرين واص���ل تقدمه نحو نصف نهائ���ي البطولة ليقطع 

املنتخب االماراتي عليه الطريق بضربات الترجيح الذي رجحت 
كفة »عيال زايد« ومع هذا تربع العراق على عرش الفريق االكثر 

تسجيًا )االقوى هجوميا(
وكان احم���د كان���و العب منتخب عمان قد حص���ل على جائزة 

أفضل العب في البطولة.

رحيل نيمار يتحول من نقمة الى نعمة!!

من ثقافة محبي المال في البرازيل الى قلوب الالماسيا )كتلونيا(

 وج���ه املعلق الرياض���ي اليمني 
احم���د ع���او رس���الة قوي���ة لرئيس 
احتاد كرة القدم احمد العيسي بعد 
فشل منتخبنا الوطني في خليجي 

23 بالكويت.
وقال املعلق في رسالة للعيسي: 
»فشل منتخبنا اليمني في خليجي 
23 وهي املرة السابعة الذي يفشل 
ب���ه املنتخ���ب وانت���م ال حترك���ون 

ساكنًا«.
وأضاف عاو في مقطع الفيديو 

الذي حم���ل رس���الة الحت���اد الكرة: 
عاش���ق  مين���ي  جمه���ور  »لدين���ا 
للمنتخب اليمني حتى املوت وانتم 
بفشلكم هذا تزيدونه عذابًا وحسرة 

في املشاركات اخلليجية«.
وق���ال املعل���ق »إذا كان االحت���اد 
ال يس���تطيع إدارة منتخبات اليمن 
علي���ه بتق���دمي اس���تقالته وهن���اك 
الكثي���ر من الش���رفاء قادري���ن على 
إدارة اللعبة باليمن وتشريف اليمن 
بأجمل صورة في احملافل الدولية«.

كش���ف تقري���ر رياضي ع���ن أس���ماء الاعبني املجنس���ني ل���دى املنتخب 
اإلماراتي املش���ارك في بطولة خليجي 23 والت���ي انتهت بتتويج منتخب 

عمان بالبطولة.
وذكر التقري���ر الرياضي الذي نش���رته قناة الس���عودية الرياضية ان 8 
العبني من جنسيات مختلفة مت جتنسيهم مع منتخب اإلمارات للمشاركة 

في البطوالت املختلفة.
وأبرز التقرير 5 العبني مينيني مجنسني لدى منتخب اإلمارات وهم: عمر 
عبدالرحمن الش���هير بالاعب عموري وش���قيقه عامر، والاعب علي سالم 

العمري والاعب سعد الكثيري وعلي مبخوت.
ويقدم الاعبني املجنسني لدى منتخب اإلمارات مستويات كبيرة جعلتهم 
ابرز جنوم األبيض اإلماراتي في العديد من البطوالت العربية واخلليجية.

اعتم����د االحت����اد اآلس����يوي لكرة 
القدم، اس����تاد جامعة امللك س����عود، 
خ����ال  لله����ال  رئيس����يًا  ملعب����ًا 
مواجهاته ف����ي دوري أبطال آس����يا 

النسخة املقبلة.
كم����ا اعتم����د االحت����اد اآلس����يوي 
استاد مدينة امللك عبدالله الرياضية 
)اجلوهرة املشعة( ملعبًا ملواجهات 

األهلي في بطولة دوري األبطال.
ويتواج����د الهال ف����ي املجموعة 
االس����تقال  أندي����ة  م����ع  الرابع����ة 

اإليران����ي، الريان القط����ري، والفائز 
م����ن امللح����ق ب����ني الع����ني اإلماراتي 

واملالكية البحريني.
ف����ي ح����ني يتواج����د األهل����ي ف����ي 
املجموع����ة األول����ى م����ع اجلزي����رة 
اإليران����ي،  تراكت����ور  اإلمارات����ي، 
والفائ����ز م����ن امللح����ق ب����ني الغرافة 

القطري وباختكور اإليراني.
واختار مجلس إدارة نادي الهال 
)الكويت( للعب املواجهات احملايدة 

أمام الفرق اإليرانية والقطرية.

احمد عالو يوجه رسالة لرئيس االتحاد 
اليمني بعد فشل المنتخب في خليجي23

خمسة العبين مجنسين من أصول 
يمنية يلعبون مع منتخب اإلمارات

االتحاد اآلسيوي يعتمد مالعب 
الهالل واألهلي في دوري أبطال آسيا

أصدر مجلس الوزراء اإلماراتي 
االثن���ني املنص���رم ق���رارًا بتكلي���ف 
اللواء محمد خلفان الرميثي، مبهام 
رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.
ويشغل اللواء الرميثي، منصب 
القائ���د الع���ام لش���رطة أب���و ظب���ي، 
التنفي���ذي  املجل���س  وعضوي���ة 
إلمارة أبو ظب���ي، وعضوية املكتب 
التنفي���ذي لاحتاد اآلس���يوي لكرة 
الق���دم، ورئاس���ة اللجن���ة احمللي���ة 
العليا املنظمة لكأس العالم لألندية، 

ورئاس���ة مجل���س احت���اد الش���رطة 
الرياضي.

كما شغل الرميثي، سابًقا منصب 
رئيس االحتاد اإلماراتي، بني عامي 
2004 و2008، وكان نائًب���ا لرئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 

والرياضة عام 2006.
وتول���ى الرميث���ي، منصب أمني 
عام هيئة الش���رف في ن���ادي العني 
عام 2000م، ومنصب رئيس اللجنة 
التنفيذي���ة بالنادي ف���ي الفترة من 

2001 وحتى 2008م

تكليف الرميثي برئاسة الهيئة 
العامة للرياضة اإلماراتية

مكتب الشباب والرياضة بالشمايتين:

انطالقة قوية لتفعيل الجانب الرياضي
نادي الشهيد شوقي الذبحاني يفوز على نادي األمل 2/4

دش�ن مدير مكتب الش�باب والرياضة يف 
مديرية الش�مايتني محافظة تعز األس�تاذ/

بش�ر محمد أحمد الكباب اإلثنني أول مبارة 
لك�رة الق�دم يف امللع�ب الري�ايض يف عزل�ة 
»بني مس�ن« املبارة التي جمعت نادي األمل 
الريايض لشباب »بني مسن« ونادي الشهيد 
ش�وقي الذبحاني هذاالفريق يجمع ش�باب 

بني غازي مناصفة مع شباب ذبحان.
مدي�ر مكت�ب الش�باب والرياضة بش�ر 
محم�د أحمد الكب�اب ق�ال يف حديث ملكتب 
اع�ام املديري�ة: »نبارك هذا العم�ل الجبار 
من قبل نادي األمل الريايض بني مس�ن هذا 
النادي الذي له ملسات رياضية سابقة نادي 
مميز بروح رياضية منقطعة النظر وكذلك 
فريق الشهيد شوقي الذبحاني وقال الكباب 
نحن نأمل من الس�لطة املحلية ممثلة بمدير 
عام املديرية األس�تاذ/ عبدالعزيز الشيباني 

بدع�م هذا الن�ادي مادياً، كما ذك�ر الكباب 
إدارة اإلعام ع�ىل تواجدها ودعمها املعنوي 

للرياضة.
من جهته األم�ني العام لن�ادي األمل أمني 
قاس�م قال: تكريما وتخليدا لش�هداء ثورة 
فرباير املجيدة قمنا بتجس�يد دور الش�هداء 
به�ذه الفعالي�ة وأطلقن�ا عىل ه�ذا الدوري 
باس�م الش�هداء..منوها اىل ان ه�ذه الدورة 

تتكون من 12فريقاً اىل مجموعات.
الجدي�ر بالذكر أن مبارة اليوم حصد فيها 
نادي الش�هيد ش�وقي الذبحان�ي4 أهداف 
مقاب�ل 2 لألم�ل املبارة بدأت الس�اعة452 
دقيقة تمت�ع الفريقني بلياقة رياضية عالية 
وبداي�ة تن�م عن أن األي�ام القليل�ة القادمة 
س�تكون فيه�ا اإلث�ارة والحم�اس يف القمة 
لكتش�اف فريق املديرية الذي سينال رشف 

التكريم يف نهاية الدوري.

عمان تتوج باللقب الثاني في تاريخها واالمارات تكتفي 
بالوصافة والجدار الحديدي الدفاعي األكثر صالبة

العراق األقوى هجوميًا وأحمد كانو أفضل العب في البطولة

ُ
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اليوم تنفذ مؤسس�ة مقبل مبارك  يف محافظة 
مارب  مرشوع�اً من أهم املش�اريع يف املحافظة،  
وال�ذي س�ينعكس إيجابياً عىل التنمي�ة،  يف إدارة 
عجلة التنمية حيث تتبوأ املؤسسة مكانة مرشقة 
يف تنفي�ذ املش�اريع الخدمي�ة واالقتصادي�ة عىل 
الرغم من الصعوبات التي تمر بها اليمن. ولكنها 
تجاوزت هذه املعوقات.. وهي اليوم تشارك يف  شق 

وسفلتة املدخل الشمايل ملدينة مارب 
حيث حش�دت مؤسس�ة مقب�ل مب�ارك  كافة 
امكاناته�ا من ال�كادر البرشي واملع�دات لتنفيذ 
هذا املرشوع،  وما تم إنج�ازه حتى اآلن هو جزء 
كبري من املرشوع يف فرتة قياس�ية ,وهو ما يؤكد 

مصداقية وجدية املؤسسة..
شمس�ان مقبل مب�ارك مدير فرع املؤسس�ة يف 
مارب وجه شكره لألخ محافظ محافظة مارب عىل 
االهتمام الذي يولية ملشاريع البنية الخدمية ومنها 
الطرق حيث شهدت املحافظة يف عهده انجاز الكثري 
من مشاريع البنية التحتية والخدمية ومنها الطرق.

وأضاف: "مارب اليوم تش�هد نهضة معمارية 
وحرك�ة تجارية واحتضنت الكث�ري من النازحني 
اليه�ا ..األم�ر الذي يجعل مس�ألة توف�ري الطرق 
الداخلية ملداخل املحافظة مهمة جداً السيما وان 
حركة الن�زوح تتزايد كل يوم ع�ىل املحافظة من 

املحافظات املجاورة".

مواصفات وجودة
وأش�ار شمس�ان إىل أن »مؤسس�ة مقب�ل مبارك 
مؤسس�ة وطني�ة تمل�ك العديد م�ن وحدات الش�ق 
والسفلتة والعمالة الوطنية،  ويعترب فرعنا يف مارب 
أحد الفروع الفاعلة ومؤسسة مقبل مبارك تتواجد يف 
هذه املحافظة منذ عدة أعوام ونحن عىل يقني وادراك 
ان ننظر حالياً اىل قيامنا بتنفيذ هذه املش�اريع يأتي 
من باب الواجب الوطني ورضورة املساهمة يف تنمية 
هذه املحافظة،  كما نشكر األخوة يف مكتب االشغال 
وكذا املكتب الفني باملحافظة فرع مارب عىل دورهم 
يف اس�نادنا ونحن حاليا ننفذ امل�رشوع تحت ارشاف 
مب�ارش من قبله�م.. ومرة أخرى نؤكد ان مؤسس�ة 
مقبل مبارك ملتزمة باملواصفات والجودة يف العمل. 

نح�ن نفذنا يف م�ارب مجموعة من املش�اريع 
الداخلية يف محافظة م�ارب منها تنفيذ مرشوع 
شارع 30 امام املواصالت عام 2016م،  وكذا خط 

رصواح بطول 2كم وعرض 40 مرت وغريها ".

كفاءة وخبرة
ومؤسسة مقبل مبارك وإخوانه من املؤسسات 
الرائ�دة يف مج�ال بن�اء الس�دود،  حي�ث نف�ذت 
سد ش�بوة،  وس�د نس�يم حميد يف رداع،  وتمتلك 
م�ن الكفاءة والخ�ربة ما يجعلها تنفذ مش�اريع 

بواصفات عاملية.

اجناز
املهندس سميح صالح حميد البعداني مهندس 
مؤسسة  مقبل مبارك فرع مارب سألناه يف البداية 
عن االعمال التي تنفذها املؤسسة حالياً يف املدخل 
الش�مايل أمام قي�ادة املنطقة العس�كرية الثالثة 
فأجابنا قائالً: "كما تشاهد الدكاكات والشيوالت 
واملس�احني نقوم بتجهيز مرحلة األس�اس التي 
تسمى البسكورس،  وتعد هذه االعمال قبل عملية 

السفلتة وستكون طبقة االسفلت بسماكة 5سم،  
طول املرشوع )6كيل�و و400( مرتاً وعرضه عىل 
ث�الث مراحل املرحل�ة األوىل )60( م�رت وتبدأ من 

نقطة املي�ل وحتى نقط�ة املطار، 
واملرحلة الثانية ع�رض )48(مرتاً 
والتي تبدأ من نقط�ة املطار حتى 
عمارة هدفة،  املرحلة الثالثة وتبدأ 
من عم�ارة هتفة وحت�ى النقطة 
الجنوبية للمدين�ة عرض )35(اىل 
)40( مرتاً وتبلغ مساحة االجمالية 

لالسفلت )250(الف مرت مربع.

عراقة وريادة
ومؤسس�ة مقب�ل مب�ارك م�ن 
املؤسس�ات الرائدة تعمل يف مجال 
الط�رق والس�دود والنق�ل من�ذ 
أكث�ر من )25( عام�اً مصنفة من 
املؤسس�ات ذات الدرج�ة الثاني�ة 
من الفئ�ة P،  قامت بتنفيذ العديد 
م�ن املش�اريع  يف مج�ال الط�رق 
والس�دود يف معظ�م محافظ�ات 
الجمهوري�ة كم�ا قام�ت بتنفي�ذ 
مش�اريع يف مجال الطرق )240( 
كم يف محافظة حرضموت وتعمل 
حالياً يف استئناف العمل يف املشاريع 
التي توق�ف العمل به�ا يف كل من 

محافظة مارب واملهرة.

مشروع مهم
امل�رشوع ق�ال  أهمي�ة  وع�ن 
املهن�دس البعدان�ي: "ه�و ح�ل 

ملش�كلة االزدحام املروري الناتج ع�ن زيادة عدد 
املركبات والشاحنات يف املحافظة إضافة اىل إنعاش 
املحافظة ويعترب الش�ارع العام او شارع صنعاء 

الشارع الرئييس يمثلون املدخل الرئييس من جهة 
صنعاء واملخرج الرئييس باتجاه محافظة ش�بوة 
وحرضموت ومن الش�ارع العام تنش�ق تفرعات 
ع�دة باتجاه الجامع�ة وباتجاه 
رشكة النفط واتجاه حي الروضة 
واملطار التي سيكون لها دور يف 

التمدد االفقي للمدينة".

مواصفات فنية حديثة
من جهتة املهندس عبدالودود 
املذحجي مدير مكتب االش�غال 
ع�ن  ق�ال  م�ارب  محافظ�ة 
املشاريع التي تنفذها املحافظة 
يف الطرقات: "املشاريع األساسية 
ه�ي املدخ�ل الش�مايل واملدخل 
الجنوب�ي يف محافظ�ة م�ارب 
املدخ�ل الجنوب�ي ت�م التنفي�ذ 
من�ه الج�زء الكب�ري واالس�بوع 
املايض تم تدش�ني البدء يف عمل 
املدخ�ل الش�مايل من قب�ل األخ 
وكيل املحافظة الدكتور عبدربه 

مفتاح".
وأضاف: "إذا تم انجاز املدخلني 
الش�مايل والجنوب�ي س�يكون 
لها أث�ران األول: تس�هيل حركة 
املرور املرتبطة بمداخل من واىل 
املحافظة،  ثانياً: تحسني مداخل 
املحافظ�ة وإظه�ار املحافظ�ة 
بشكل أفضل بسبب وجود جزر 
وس�طية وك�ذا االن�ارة وتكلفة 
املرشوع مليار وستمائة وسبعة 

وخمسون مليوناً،  واعرض املرشوع متفاوت طبقا 
للمخطط منها أماكن )60( مرتاً موزع عىل حارتني 
حركة وحارت�ني خدمات الج�زء الداخيل للمدينة 
)35( م�رتاً عرض�ه عبارة عن خط�ني عرض كل 
خط )14(مرتاً اسفلت إضافة اىل جزيرة وسطية 

4 امتار وسيكون فيها االنارة والتشجري". 

تخفيف االزدحام
وبحس�ب املهن�دس املذحج�ي ف�إن املرشوع 
سيسهل حركة املرور يف أوقات الذروة يف املحافظة،  
وله شوارع فرعية مرتبطة بشارع رصواح،  ومنه 
يمكن التحرك اىل أي نقطة يف وسط املدينة ويرتبط 
الش�مايل مع الجنوبي يف املحافظة ,حيث الشمايل 
يبدأ م�ن نقط�ة املي�ل اىل املؤسس�ة االقتصادية 
باملدخل الشمايل،  والجنوبي من املؤسسة اىل مفرق 

حريب".
وعن م�ردود املرشوع ع�ىل الحرك�ة التجارية 
يف املحافظة أش�ار املذحجي اىل ان ه�ذا املرشوع 
س�يكون له اثراً كبرياً يف توسيع الحركة التجارية 
اآلن بع�د االكتمال من تنفيذ االس�فلت مع الجزر 
الوس�طية ,إضافة اىل االكتاف،  س�تنظم الحركة 
والبس�طات والبائعني عىل الش�وارع س�ينتهي،  
وسيتم نقل األسواق املوجودة يف الشوارع الرئيسية 
اىل مناطق بعيدة من وس�ط املدينة للتخفيف من 
االزدحام ويسهل حركة سري السيارات وهذا الخط 
الجديد سيس�هل من فتح أسواق تجارية جديدة،  
لكن حالياً األس�واق التجارية تس�بب اختناقاً يف 
املدين�ة وتزيد من ش�دة االزدح�ام وخصوصاً يف 
أوقات الذروة )الظهرية( فالبد من نقلها اىل مناطق 
أخرى بعيدة عن وسط املدينة وهذا سيقوم بفتح 
سوق تجارية جديدة وموالت .. ومستقبالً سيتم 
تنفيذ خط دائري ش�ارع عرض 35 مرتاً سريتبط 
اىل محطة بن معييل وهذا سيسهل لشاحنات النقل 
الثقيل تحركها حول املدينة دون الدخول اىل املدينة 
كي ال تس�بب ازدحام�اً من خط البيض�اء والعرب 
وصوالً اىل املؤسس�ة ومن ثم اىل محطة بن معييل 
دون دخول القاطرات وسط املدينة وقدتم النزول 

ودراسة املرشوع".

أشهر  8
وحول عملية التنفيذ قال املذحجي: "تم االتفاق 
مع مقبل مبارك عىل تش�كيل أربع ف�رق للتنفيذ 
الفرقت�ان األوىل: يف الج�زء الخلف�ي يف املطار ويف 
االمام ا االخريتني،  وهكذا س�يتم انجاز املرشوع 
يف اقل من س�بعة أشهر وتم االتفاق مع املؤسسة 

انجاز املرشوع يف ثمانية أشهر".
سمعة وطنية وكادر مؤهل

وح�ول مدى كف�اءة مؤسس�ة مقب�ل مبارك 
وإخوانه قال مدير مكتب االش�غال العامة: "ان 
الرشكة تحظى باحرتام وسمعة طيبة من خالل 
املش�اريع والطرق ال�ذي نفذته�ا يف املحافظات 
ولديها إمكان�ات كبرية من املع�دات والكادر ما 
يؤهله�ا من تنفيذ مثل هذه املش�اريع ودورنا ال 
يقترص عىل الجانب الفني فقط وانما يوجد لدينا 
فري�ق متابعة وارشاف من املهندس�ني والفنيني 
ذوي خ�ربة ونتاب�ع جمي�ع النواح�ي الفنية يف 

التنفيذ وسد أي خلل". 

ة في اإلنجاز ودقة في المواصفات  كفاء

مؤسسة مقبل مبارك وإخوانه.. دور ريادي في مشاريع الطرق وبناء السدود في عموم محافظات اجلمهورية 
مدير فرع المؤسســـة: نحن الرائدون في انجاز وتنفيذ مشـــاريع الطرق.. ومشـــروعاتنا في مارب بدافع وطني للمســـاهمة في تنمية هذه المحافظة 
نش���كر األخ محاف���ظ محافظ���ة م���ارب عل���ى م���ا يوليه م���ن اهتمام في توفي���ر املش���اريع اخلدمية في ه���ذه احملافظة الت���ي حتتضن الي���وم النازحني من كاف���ة احملافظات 

مؤسسة مقبل مبارك وإخوانه للتجارة العامة واملقاوالت وخدمات حقول 
النفط من أبرز املؤسس���ات الوطنية الرائدة في تنفيذ العديد من املشاريع 
التنموية و اخلدمية في بادنا وتعد صاحبة رصيد كبير في عدد مشاريع 
السلفته وشق الطرق، حيث كان للمؤسسة مقبل مبارك بصمات واضحة 

في تلك احملافظات التي عملت فيها.
حيث حضيت بسمعة طيبة جلودة االعمال املنفذة والوفاء بالتزاماتها.. 
بل ان العديد من الش���ركات االستشارية التي عملت مؤسسة مقبل مبارك 
حتت اش���رافها في مش���اريع مبواصفات دولية،  أش���ادت بقدرة املؤسسة 
في التنفيذ ودقة املواصفات الفنية وااليفاء بالشروط واملعايير احملددة.. 
بفضل امتاكها كوادر هندسية، وفنية ذات خبرة عالية،  ووحدات للشق 
من املعدات الثقيلة،  والتعبيد، والس���فلته.. وهذا ما يجعل مؤسسة مقبل 

مبارك من املؤسسات الرائدة في اليمن.

} مدير مكتب االشغال العامة: مشروع شق وسفلتة المدخل الشمالي في محافظة مارب 
له أثر كبير في توسيع الحركة التجارية والتخفيف من الضغط في حركة السير

} مهندس مشاريع المؤسسة: نقوم اآلن بعملية التعبيد قبل السفلتة،  والشركة سخرت 
كل إمكاناتها،  إلنجاز المشروع بالمواصفات والوقت المحدد

} يبلغ طول المشروع 
6كيلو و400 متر 

بإجمالي مساحة 
االسفلت 250الف متر 

مربع وعرضه )موزع 
على ثالث مراحل (

م/ سميح صالح البعدانيم/ عبدالودود املذحجيشمسان مقبل مبارك

مؤسستنا تنفذ مشاريع 
بمواصفات عالمية،  ولدينا 
االمكانات والخبرة والكفاءات 
العالية.. 
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رئيس التحــريــر

مـــديــر التحـــريـــر
العميد الركن/عــبدالكرمي املسيبلي

26september.yemen@gmail.com

أحمد ردمان

مأرب حاضنة الثورة وزهرة مدائن اليمن  

= = أحم�د ع��اي��ض   أحم�د ع��اي��ض 

أثبتت م�أرب مرارا وتك�رارا أنها حاضنة الث�ورة , وملتقى 
األحرار , ومقصد كل ثائر, ليس لطرف سيايس بعينة أو جناح 

قبيل ما, وإنما لكل القوى السياسية يف هذا الوطن .
م�أرب لم تجد بأس�ا يف أن تكون حضنا دافئ�اً لكل من لجأ 
إليها, ويف مقدمة أولئك الذين ناصبوه�ا العداء وكالوا لها تهم 
الكيد, ووجهوا لها كل أنواع الشتم واإلهانات , حتى قبيل مقتل 

الرئيس السابق .
تسابق الفارون إليها من جحيم الحوثي, فكانت لهم موطنا, 
وماذا ,رحب�ت بهم وفتحت ذراعيها ل�كل القادمني إليها , ألن 
أصول الكبار دائما تظل كب�رة , وتؤمن بأنه ) ل يحمل الحقد 

من تعلو به الرتب , ول ينال العىل من طبعه الغضب( . 
هذه ه�ي مأرب تلك العريقة أص�ا وتاريخا, كانت عاصمة 
لليمني�ني قبل أكثر من ثاث�ة آلف عام , ومنه�ا خرجت دولة 
ش�ملت بعدلها وقوته�ا كل أرج�اء اليمن وأجزاء واس�عة من 

الجزيرة العربية . 
يتحدث التاريخ وتشهد األيام أن مأرب كان أبنائها " أويل قوة 
وأويل بأس شديد " وتلك شهادة للتاريخ وثقتها أقوى املراجع 

وأكثرها مصداقية وعدالة وهو "القران الكريم" .
يف مأرب الي�وم التاريخ يعيد نفس�ه مع األرض واإلنس�ان, 
قيادتها السياسية ممثلة بمحافظها الهمام اللواء سلطان العرادة 
, الذي أثبتت األيام أنه رجل املرحلة , تلك الشخصية التي فرضت 
احرتامها عىل الجميع لن�ه رجل وقف مع الكل ولم يخذل أحدا 
أو يحابي أحدا , وقف مع الوطن واإلنس�ان اليمني , ولم يقف 
إىل صف املايض أو تصفية الحس�ابات , فكانت النتيجة نجاح 
وتقدير وشاهدة من كل القوى اإلطراف السياسية والشعبية . 

هناك أطراف سياسية كانت تسعى لتحويل محافظة مأرب 
إىل محافظة محصورة بفصيل سيايس معني , كجانب من أنواع 
الكيد للنيل منها , لكنها الي�وم تحولت إىل أن تكون هي القبلة 
األوىل لحزب املؤتمر الشعبي العام , حيث تدفق إليها كبار قادة 
الجيش التابعني للرئيس السابق وكبار الصحفيني واإلعاميني 
الذين ظلوا طيلة الس�نوات املاضية وهم يكيدون لها كيد الليل 
والنهار , وتدفق إليها املحامون ورجال األعمال والناشطون حتى 
قيادات العمل النسوي هرولوا إليها جميعا, فكانت لهم أما وأبا .

لم يروا فيها إهانة أو توبيخا أو فتحا مللفات املايض وأوجاع 
األم�س , بل أغلقت كل ملف�ات املايض , وتناس�ت كل الجراح, 
لتميض يف مرشوعها السامي ونظرتها املستقبلية بعيدا عن كل 
ذلك , معتربة كل من فيها هم رشكاء املستقبل وعنوان النجاح . 
مأرب ممثلة بقياداتها السياس�ية وبدعم مبارش من الرئيس 
هادي تس�عى وبكل قوة يف التعاطي مع املتغرات الديمغرافية 
والتدفق السكاني املهول الذي تجاوز حسب إحصائيات أخرة 
للسلطة املحلية بأن سكانها بات اليوم أكثر من3  مليون مواطن 
يمني , للتفاع�ل هناك وجهود  كبرة , مع ه�ذه النمو البرشي 
الكر عىل كل الٌصعد , ابتداء من توفر األمن والسكينة للمجتمع 
, مرورا بتقديم الخدم�ات الهامة ويف مقدمتها خدمات التعليم 
والصحة والطرق وتحس�ني أداء كل املرافق الخدمية األخرى , 
وتسهيل الخدمات للمستثمرين ورجال األعمال , وتوسيع البنية 

التحية كي تتماىش مع املرحلة الحالية.
لقد قطعت مأرب ش�وطا رائدا يف الكثر من النجازات رغم 
الفرتة الزمني�ة املتواضعة , ورغم ش�حه اإلمكانيات , املقرونة 

بيوميات الحرب التي 
ل زالت أجزاء من املحافظة تعيش لظاها.

مأرب هي الوحيدة من ب�ني كل محافظات الجمهورية التي 
تحركت فيها عجلة التنمية يف أغلب املجالت وهي الوحيدة التي 
أمس�كت بالبندقية يف يد وباليد األخرى حمل�ت أدوات التنمية 

والعمل.
مأرب لم تركع ألوجاع الحرب , ولم تستسلم إلرهاب العصابات 
اإلجرامية , ولم تسكت عىل كل التحديات التي وضعت يف طريقها 
, ألنها آمنت بقضيتها يف هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ اليمن.

مأرب تتحول اليوم عىل يد املخلصني من أبنائها إىل زهرة بني 
مدائن اليم�ن , إنجازا وتنمية , وتحولت إىل الحاضن األول لكل 

أحرار اليمن وثوراها , شهد لها األعداء قبل األصدقاء .
تحي�ة لك يا زهرة مدائ�ن اليمن , وأق�دس محافظات األمن 
واألمان , وتحية لرجالك امليامني , ورجال أمنك أألوفياء , شكرا 
لكل الوطنيني يف هذه املحافظة الذين جعلوا منها واحة خرضاء 

يف بلد يتقد لهبا وأملا . 
ول نامت أعني الجبناء.

تويتر يرفض حذف حساب دونالد ترامب

قال موقع توي�رت إنه لن يحظر 
حس�ابات زعماء العال�م "املثرية 
للجدل" وس�ط مطالبات بحذف 
حساب الرئيس األمريكي، دونالد 

ترامب.
ويف مدونتها، قالت الرشكة، إن 
وج�ود توي�رت يه�دف "إىل خدمة 
الح�وار ع�ىل املس�تويني العاملي 
والعام ودفع�ه إىل األمام"، ولذلك 
ل�ن تح�ذف الرشك�ة محتوي�ات 

زعماء العالم املنتخبني.
وجاء إعالن الرشكة بعدما كتب 
ترام�ب تغري�دات مث�رية للجدل 
بشأن كوريا الشمالية وتهديدها، 
وهو ما دف�ع كثريي�ن للمطالبة 

بحظره من املوقع االجتماعي.
ويف وقت س�ابق هذا األس�بوع، 
قال ترامب يف حسابه عىل تويرت: 
"زعي�م كوري�ا الش�مالية كي�م 
جون�غ أون ق�ال إن زر القنبل�ة 
ط�وال  مكتب�ه  ع�ىل  النووي�ة 

الوقت."
أح�د  يخ�ربه  "ه�ل  وأض�اف: 
من املس�ؤولني يف نظام�ه املنهك 

والجائ�ع أنن�ي أيض�ا أمتل�ك زرا 
نووي�ا، لكن�ه أك�رب وأق�وى من 

زره".
وقال�ت رشك�ة تويرت إن�ه بعد 
"نقاش طويل بشأن الشخصيات 
السياس�ية وزعم�اء ع�ىل العالم 
ع�ىل توي�رت"، فإن وج�ود املوقع 
"يه�دف إىل خدم�ة الح�وار عىل 
املس�تويني العاملي والعام ودفعه 

إىل األمام."
العال�م  "زعم�اء  وأضاف�ت: 
املنتخبون يلعب�ون دورا محوريا 
يف ذل�ك الح�وار بس�بب تأثريهم 

الهائل عىل مجتمعنا".
إن  قائل�ة  الرشك�ة  ومض�ت 
"حظ�ر أي زعي�م م�ن توي�رت أو 
إزال�ة تغريداتهم املث�رية للجدل، 
س�يخفي معلوم�ات مهمة كان 
يجب عىل الناس رؤيتها والنقاش 

حولها."
وش�دد موق�ع توي�رت ع�ىل أنه 
يعم�ل جاهدا ليك�ون حياديا من 
خالل "وض�ع مصالح الجماهري 

يف االعتبار أوال".

مط��ار س��يئون الدول��ي يحق��ق رقم��ا قياس��يا محلي��ا
ارتف�ع ع�دد املس�افرين ع�رب مط�ار 
س�يئون ال�دويل اىل اكث�ر م�ن 113 الف 
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باملائة عن العام الذي سبق. 
وأوض�ح مدير ع�ام املط�ار املهندس 
حس�ن الكثريي لوكالة االنب�اء اليمنية 
)س�بأ( ان عدد الرحالت الدولية الواصل 
واملغ�ادرة ع�رب املطار بلغ�ت قرابة الف 

رحلة العام املايض .
املربوط�ة  املط�ارات  ان  اىل  واش�ار 
بالرحالت الدولية من واىل مطار سيئون 
هي القاهرة، عم�ان، جده، نريوبي وان 
حركة البضائع باملط�ار بلغت اكثر من 

82 الف كجم .

نّفذ صندوق النظافة والتحس�ني 
يف العاصم�ة املؤقت�ة ع�دن خ�الل 
العام املايض 2017م أعمال تشجري 
وإع�ادة تأهيل مس�احات خرضاء 
غطت رقع�ة تقدر ب� 630 ألف مرت 
مربع ضمن إطار برنامج التوس�ع 
يف املسطحات الخرضاء وتطويرها.

وذكر التقرير الس�نوي املش�رتك 
الدراس�ات  إدارت�ي  ع�ن  الص�ادر 
والتش�جري  والحدائ�ق  واملش�اريع 
الش�تالت  ع�دد  أن  الصن�دوق  يف 

الت�ي زرعت عىل م�دار العام املايض 
بلغ�ت 50 أل�ف ش�تلة زراعية ش�ملت 
أشجار وشجريات زينة وزهور متعددة 

األش�كال واألن�واع واأللوان، مش�رياً إىل 
أن إنتاج مش�تيل دار س�عد والكمرسي 
بلغ يف نفس العام 82 ألف و923 ش�تلة 

زراعية.
الدراس�ات  إدارة  مدي�ر  وأف�اد 
واملش�اريع املهندس حسني امليرسي 
امل�ايض  الع�ام  تش�جري  خط�ة  أن 
كما ه�ي العادة كل عام اس�تهدفت 
املس�احات  وتش�جري  تحس�ني 
العامة والجزر الوس�طية للش�وارع 
واملثلث�ات  والج�والت  والتقاطع�ات 
وامل�دارس  واملتنفس�ات  والحدائ�ق 
ورياض األطف�ال، واصف�اً عمليات 
الزراع�ة التزييني�ة والتخضري بأنها 
س�مة حضارية إنس�انية ذات فوائد 
صحي�ة عظيمة وتأث�ريات ايجابية عىل 

البيئة واإلنسان.

دش�ن وزير االع�الم معم�ر االريان�ي املوقع 
االلكرتوني ملحافظة الجوف وتفقد سري العمل 
يف اذاعة الجوف املحلية واطلع عىل العمل فيها 
وخارطته�ا الربامجية والتحدي�ات التي تواجه 

طاقمها واالحتياجات لتطوير االداء.
وأش�اد االريان�ي بال�دور الكبري ال�ذي تلعبه 
اذاع�ة الج�وف يف تغطي�ة األنش�طة املختلفة 
يف املحافظ�ة ومواجه�ة امليليش�يا االنقالبي�ة 
يخ�وض  ال�ذي  الوطن�ي  الجي�ش  ومس�اندة 
مالح�م بطولي�ة الس�تكمال تحري�ر الج�وف 
وبقية محافظات اليمن..منوها ببس�الة أبناء 
الج�وف ووقوفهم اىل صف الرشعي�ة والنظام 
الحوث�ي  ميليش�يا  مواجه�ة  يف  الجمه�وري 

االنقالبية.
اىل ذل�ك التق�ى وزي�ر االع�الم باالعالمي�ني 
ومراسيل القنوات ووسائل االعالم يف املحافظة 

واس�تمع اىل همومه�م واحتياجاته�م لتعزيز 
دوره�م االعالمي املس�اند للرشعي�ة والجيش 
الت�ي يحققه�ا  االنتص�ارات  الوطن�ي ونق�ل 
االبط�ال يف الجبهات ، ودحر مليش�يا االنقالب 

وتطهري االرض وتحرير االنسان من عبثها.
وقال " انه يهدف من خالل زيارته للمحافظة 
اىل اعادة تفعيل املؤسس�ات االعالمية الوطنية 
تدريجي�ا يف اط�ار الجهود الت�ي تبذلها الوزارة 
م�ع االش�قاء يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية 
الذي�ن تعاونوا يف اعادة ب�ث القنوات الفضائية 
الرس�مية من الخارج والداخل بعد ان احتلتها 
مليش�يا االنقالب يف امان�ة العاصمة اىل جانب 
اع�ادة اص�دار عدد م�ن الصحف الرس�مية يف 
الداخ�ل ومنه�ا اع�ادة افتت�اح مؤسس�ة 14 
اكتوب�ر للصحاف�ة يف ع�دن ومع�اودة اصدار 
اعداد صحيفة الثالث�ني من نوفمرب ، اىل جانب 

صحيفة 26 سبتمرب التابعة للتوجيه املعنوي ، 
والعمل جار العادة بقية املؤسسات".

وأش�ار االريان�ي اىل توج�ه ال�وزارة لتعزي�ز 
الب�ث االذاع�ي لعدي�د م�ن االذاع�ات الوطنية 
واملحلي�ة كإذاعتي مأرب والج�وف ليصل بثها 
اىل العاصم�ة صنعاء.. مش�ددا ع�ىل اهمية ان 
يواك�ب االنتص�ارات الكب�رية التي يس�طرها 
الجيش الوطني عىل مختل�ف الجبهات بإعالم 
حربي قوي وصادق يكشف مدى االنهيار الذي 

تتخبط به مليشيا االنقالب.
واش�ار ان ال�وزارة تس�عى اىل ايص�ال ب�ث 
االذاع�ات اىل العاصمة صنعاء، مؤكدا ان هناك 
خططاً وضعت من اجل مواكبة االعالم الحربي 
ونح�ن حاليا نبحث عن دع�م وتمويل كما انه 
س�وف يتم اعادة بث اذاعة عدن خالل األشهر 

القليلة ألقادمة. 

ب�دأت ادارة رشط�ة الس�ري بمحافظ�ة م�أرب 
بتنفي�ذ خط�ة توزي�ع خطوط س�ري املركبات يف 
املدين�ة وضواحيها وعمل طوابع وارقام ملركبات 
النقل الداخ�يل باملدينة)الباص�ات( تتضمن رقم 

خط السري واسمه.
واوض�ح مدير رشطة الس�ري العقيد غانم مرح 
لوكال�ة االنب�اء اليمنية )س�بأ( ان خطة الس�ري 
تتضمن تسعة خطوط كمرحلة اولية حددت لها 
طوابع بثالثة الوان بحيث تكون الفرزة الرئيس�ة 

هي ج�وار فن�دق ميالن�و ومنه�ا تنطل�ق بقية 
الخطوط.

ودعا العقي�د غانم كافة اصح�اب املركبات اىل 
رسعة تسجيل مركباتهم وعمل الطوابع لتنظيم 
حرك�ة الس�ري ومن�ع االزدح�ام وتطوي�ر كافة 
االحياء والشوارع يف مدينة مأرب بخدمات النقل 
العام�ة، وبعدها س�يتم منع أي مركب�ة بالعمل 
يف خط س�ري غري الخ�ط املحدد له�ا ملنع حدوث 

اختناقات مرورية يف الشوارع الرئيسية.

أطلقت مليش�يا الحوثي االنقالبي�ة صاروًخا 
باليس�تًيا عىل مدرس�ة للبنات بمدينة الخوخة 
بمحافظة الحديدة ما تس�بب بإصابة عدد من 

املواطنني وحالة من الخوف والذعر.
ونقل "سبتمرب نت" االلكرتوني أن الصاروخ 
وقع عىل مدرسة البنات باملدينة، مخلًّفا أرضاًرا 

كبرية باملبنى .
وأضاف نقاًل عن مراس�له باملدين�ة، أن منزاًل 
مجاوًرا للمدرس�ة تعرض للتدم�ري الكيل، فيما 
تعرضت املن�ازل األخ�رى ألرضار جزئية بفعل 

تناثر الشظايا يف املكان.

شرطة السير بمأرب تبدأ بتطبيق خطة توزيع 
خطوط سير المركبات

الحوثيون يستهدفون مدارس البنات بالصورايخ البالستية 

محافظة عدن تحقق نجاحا رائعا في مجال التشجير لعام 2017م 

وزير االعالم يتفقد اذاعة الجوف ويدشن موقع المحافظة االلكتروني
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إنحراف »األطهار« باإلسالم 
إن رشيعة ُيمثاّلها ذوو األهواء، وترعاها نزواتهم كفيلة ببذر الشقاء 
وحصاد ثماره اآلثمة… وحينها فإن جمال الرشع تتبدد صورته عىل 
صخرة القهر والحرمان الذي يعانيه أبناء الشعب املكلوم بتزييف 

ثلة من البغاة » األطهار » لرشيعة ربه .
لقد حفر اإلس�ام معاني�ه التغيرية يف أنفس وحي�اة التابعني 
لرشيعته، وم��راّت عىل اليمنيني ثاثة قرون وهم ينهلون من معينه 

الصايف ويتلذذون بتطبيق تعاليمه الكفيلة بإسعاد البرش .
ويف عام 284ه حدثت النكب�ة اليمنية بغزو ابن طباطبا الريس 
الذي لم يقترص غزوه عىل الرض اليمنية أو السيطرة عىل رقاب البرش 
قدر ما كان غزوا ملفاهيم السام ورشيعته… فقد انحرف ذلك الغزو 
باإلس�ام عن مقاصده وأخرجه عن مساره… لتنزلق تلك التعاليم 

السماوية يف اتجاه مواٍز ألهواء أرسة ولشهوة سالة .
لقد انربى أشقياء بني هاشم لتصداّر القيادة الدينية يف بلد مجاور 
لبادهم اسمه اليمن بعد أن وضع حجر األساس ملرشوع التحريف 

سيدهم » املطهر  » الداّعي يحيى بن طباطبا الريس.
صحيح أن دستور اإلسام محفوظة آياته بوعد إلهي ولم تطل 
متنه يد التحريف الهاشمية ..لكن مفاهيم آياته قد انحرفت عن مراد 
الله تعاىل بفعل الصنعة الهاشمية التي لوت أعناق النصوص املقدسة 
يف اتجاه مواٍز لشهواتها لتغدو الرشيعة ثقا غر مرغوب فيه لكل 
ما عدا السالة.. أو انها تعد  - عىل األقل - لدى املؤمنني بمفاهيمها 
املحراّفة عبئا ثقيا يس�وق حياتهم يف مسار الش�قاء، ويجعل من 
الشقاء نتيجة حتمية ألعمالهم التعبدية التي يتقربون إىل ربهم بها .

إن توصيف الحقائق قد يتعدى الخطوط الحمراء املرتس�مة يف 
العقول، وقد يشوش عىل البعض أفكاره… ولكن ل بداّ مما ليس منه 

بداّ ...فا بد من تقرير ما وقع ..كْون ما وقع عظي��م ..
لقد انحرفت فكرة الهادوية بأفكار اليمنيني ومسارهم يف اتجاه 
مضاد لقيم الدين الحنيف… .فقيمة املساواة » اإلسامية » أضحت 
يف غربة اجتماعية بعد أن سحبت العنرصية البساط عنها، والشورى 
» القرآنية » اصبحت تشكو من غول اإلستبداد امللتحف برداء الدين، 
والجه�اد أمىس الهدف منه تولي�ة هذا الداّعي أو عزل ذلك الس�يد 
منحرفا بمقصده عن حماية بيضة السام وتصدير رحمته للعاملني .

لقد اقتتل اليمنيون لقرون عديدة وهم يحملون نوايا جهادية ضد 
بعضهم فتقرب اآللف منهم اىل الله بدفن اآللف منهم يف سبيل رفع 

سايل لكريس الحكم أو لخفض آخر .
وأنفق�ت القناطر املقنطرة م�ن الذهب والفض�ة مللئ مخازن 
سايل جش�ع أو لتجهيز جيوش الغزاة يف س�بيل الرفع والخفض 

لهذا الكهنوتي أو ذاك.
والوحداني�ة لل�ه يف أنفس اليمنيني تآكلت لحس�اب ش�عوذات 

وطاسيم أدعياء الصلة الحرصية بالرب الرحيم .
لقد انحرف�ت مفاهيم الس�ام يف عق�ول الكثر م�ن اليمنيني 
فانحرفت افعالهم منذ دخول الفكرة الهادوية اىل اليمن ..وبما أنتجت 

رصاعا أزلياً ما زال اليمنيون يعانونه اىل اليوم .
فهل ال�دروس املاضية كافي�ة إلقناع الساس�ة برفض أنصاف 
الحلول، أم اننا سنربي األفعى السالية التي أوشكت عىل النقراض.. 

وهذا ما ل نرجوه .. ول نتوقعه.

فضائح  تعري الحوثيين.. وثائق 
تكشف نهبهم بالمليارات 

كش�فت وثائق رس�مية تورط العصابات الحوثية يف عمليات 
نه�ب ورسق�ة م�وارد  الدول�ة، يف مختل�ف قطاعاته�ا املدني�ة 
والعسكرية، الخاصة والعامة، قامت مليشيا الحوثي اإلمامية، 
بنه�ب أم�وال املوظف�ني املتقاعدي�ن، واملودعة يف ط�رف البنك 
املرك�زي اليمن�ي بصنعاء، وقط�ع مرتباتهم من�ذ مطلع العام 

.2017
وكش�فت وثائق خاص�ة نرشها موقع العاصم�ة أونالين عن 
كث�ري م�ن املمارس�ات والنهب املنظ�م التي قامت بها مليش�يا 
الحوثي، من أجل إس�تكمال س�يطرتها عىل أم�وال املتقاعدين، 
األمر ال�ذي دفع نقاب�ة املتقاعدين اىل اس�تخراج حكم قضائي 

السرتجاع أموالهم التي نهبها الحوثيون من البنك املركزي.
ورغم حص�ول املتقاعدين ع�ىل حكم قضائ�ي، يقيض بإلزام 
املليش�يا برصف مرتبات املتقاعدين ملدة عام، واملحددة، بنحو 5 
مليار ريال؛ إال أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ، وهو األمر 
ال�ذي دفع النقابة اىل مناش�دة رئيس البنك الدويل يف واش�نطن، 
يف مذكرة رس�مية، وجهتها نقابة املتقاعدين اليمنيني، للضغط 
عىل مليش�يا الحوثي، برسعة إطالق أموالهم التي تم نهبها، من 

قبلهم.
وطالب�ت النقابة، وفق�ا للمذكرة الص�ادرة بتاريخ 19/ 12/ 
2017م، واملوجهة لرئيس البنك الدويل، باس�رتجاع األموال التي 
نهبتها مليش�يا الحوثي، والتي توقفت عن رصف مرتباتهم ملدة 
ع�ام منذ مطل�ع 2017، مش�رية اىل أن اش�رتاكاتهم هي أموال 
مودع�ة يف طرف البنك املرك�زي بصنعاء، باس�م الهيئة العامة 
للتأمينات واملعاشات. مؤكدين أنهم بلغت نحو 2 تريليون ريال 

يمني. 

اتحاد االدباء والكتاب ينظم فعالية بمناسبة 
20 عامًا على رحيل عمر الجاوي

نظم�ت األمانة العامة التح�اد االدباء الكتاب اليمني�ني بالتعاون مع 
اتح�اد كتاب مرص بالقاهرة فعالية بمناس�بة م�رور عرشين عام عىل 
رحيل الش�خصية الوطني�ة والثقافية والوحدوية عم�ر الجاوي تحت 
ش�عار)عمر الجاوي..ع�رشون عام�ا م�ن الفق�د ع�رشون عاما من 

الحضور(.
ويف الفعالية تحدث وزير الثقافة مروان دماج عن سرية وحياة الفقيد 
الجاوي..مش�ريا اىل ان�ه كان وطنياَ ومناضالَ ونقابي�ًا واديباً وصحفياً 
ووحدوياً وواحداً من االوائل الذي س�اهم يف تأسيس اتحاد طالب اليمن 
يف القاهرة يف الخمس�ينيات وتقلد مناصب يف رئاس�ة وتأس�يس وكالة 
انب�اء )س�بأ( واالذاعة واس�س حزب العم�ال والفالح�ني والعمل عىل 

تأسيس تنظيمات ضمت نخباً سياسيه وفكرية. 
وق�ال الوزي�ر دماج"للجاوي محط�ات نضالية حي�ت كان عضو يف 
مجلس الثورة للدفاع عن صنعاء يف حصار الس�بعني يوم ، ومسؤول يف 
املقاومة الشعبية للدفاع عن صنعاء ،وكان يمتلك تأثرياً عىل السلطتني 

يف الشمال والجنوب بمصداقيته وليس له اطماع يف السلطة".
م�ن جانبه قال رئي�س اتحاد االباء والكتاب اليمني�ني الدكتور مبارك 
س�املني"ان الحدي�ث عن عمر الجاوي الش�خصية الوطني�ة واملناضلة 
يجب ان ت�ورث لالجيال القادمة باعتباره قامة اس�تثنائية تنحني لها 
كل املح�اكات ،وانه كان من مؤس�يس اتحاد االدب�اء والكتاب اليمنيني 

يف السبعينيات".
وأض�اف "كان الج�اوي زاه�داً يف املناص�ب واالمتي�ازات وش�جاعاً 
ومقدام�اً يف عرض آرائه ومدافعاً عنها وواقفا بكل ش�جاعة اىل قضايا 

الحق والخري".
وقدم�ت يف الفعالي�ة ع�دد م�ن الش�هادات واملداخالت الت�ي تناولت 
س�رية وحياة الفقيد عمر الجاوي الذي كان صوتا قويا ضد االس�تبداد 
والسياسات غري الوطنية وكان مناضال وحدويا وحول اتحاد االدباء اىل 
منظمة حقوقية تدافع عن الرأى وتساند الحريات يف الشمال والجنوب.

هكذا هي رياض األطفال في املشروع 
املليشاوي احلوثي!!


