
   تقرير / فؤاد مسعد:
واصل الجي�ش الوطني مس�نوداً باملقاومة الش�عبية 
ومقاتالت التحالف العربي عملياته العس�كرية الستعادة 
الوطن من مليش�يا الحوثي املدعومة من إيران يف مختلف 

الجبهات.
وخالل هذا األس�بوع تمكن أبطال الجيش الوطني من 
التقدم يف محافظات البيضاء والحديدة وصعدة وصنعاء، 
وحجة، يف حني شهدت جبهات أخرى معارك خلفت خسائر 

فادحة أوساط املليشيا الحوثية.
وأعلنت قوات الجيش الوطني يوم أمس األربعاء إطالق 
عملية عسكرية جديدة يف محافظة البيضاء لتحرير ما تبقى 

من مديرية ناطع. 
وأكد مصدر عسكري ل�«26 سبتمرب« أن أبطال الجيش 
الوطني تمكن يف اليوم األول من إطالق العملية تطهري جبل 
صوران و قمم جبال الحمراء الجنوبية والش�مالية غرب 

أعشار.

وتزامنت العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني 
يف البيضاء مع غارات مكثفة ش�نتها مقات�الت التحالف 
العربي عىل مواقع املليش�يا، من بينها طق�م حوثي أثناء 
محاولته الفرار من منطقة مس�وح مم�ا أدى إىل مرصع 

كافة من كانوا عىل متنه.
إىل ذلك واصلت ق�وات الجيش الوطني تقدمها باتجاه 
الجراحي بمحافظة الحديدة بعد، استكمال قوات الجيش 
الوطني تطه�ري كامل املناطق الريفي�ة واملزارع املحيطة 

بمدينة حيس.
وق�ال: مص�در ميدان�ي إن الجيش الوطني مس�نوداً 
باملقاومة الش�عبية ومقات�الت التحالف العرب�ي الداعم 
للرشعية، حقق تقدماً ميدانياً واسعاً من عدة محاور باتجاه 
مديرية الجراحي، وسط استمرار املعارك لتحرير مديرية 

الجراحي. 
وعىل ذات الصعيد تمكن أبطال الجيش الوطني يف ميدي 
الساحلية شمال غرب البالد من تحقيق تقدمات جديدة إثر 

هجوم نفذته القوات الخاصة يف الجيش الوطني عىل مواقع 
املليشيا الحوثية رشق املدينة.

وأك�د مصدر عس�كري أن مواجهات رشس�ة خاضها 
أبطال الجيش الوطني مع املليشيا الحوثية تمكن خاللها 
أبطال الجيش من تحرير عدد م�ن املواقع كانت تتمركز 

فيها املليشيا.
ويف محافظ�ة صعدة أعلن قائد املح�ور العميد/ عبيد 
األثلة عن فتح جبهات جديدة يف املحافظة بدعم من قوات 
التحالف العربي. مشيداً باالنتصارات الكبرية التي حققها 
أبطال الجيش الوطني يف جبهات مديريتي غمر، ورازح، 

شمال املحافظة وتطهريها من مليشيا الحوثي االنقالبية.
وأثنى العميد االثله عىل كافة األلوية والوحدات العسكرية 
املرابطة يف جبهات  صعدة، شاكرا كافة منتسبي الجيش 

الوطني يف املحور من أفراد وقيادة وضباط.
ووجه العميد االثله الشكر ايضا لكل األبطال يف جبهات 

مديرية رازح، من قيادات وأفراد

 

لم يعد في الصبر متسع
واهم�ون أولئك الذي�ن يظن�ون أن بإمكانهم قطف 
ثمار تضحيات شعبنا اليمني وجيشه الوطني من خالل 
مللمة بقايا تش�كيالت كانت تس�مى جيشاً قبل تسخريه 
لتحقيق طموحات بقايا الكهنوت اإلمامي الذي غدر بها 
بعد استغاللها ومزقها كل ممزق يف األصقاع تلعق خيبات 
تحالفها املشؤوم القائم عىل الثأر من شعب انترص لحقه 

يف الحرية والكرامة والعيش الرغيد..
وواهمون أولئك الذين يحاولون مللمة بقايا حكم عائيل 
تسلطي عجزت ذات يوم أن تحمي رأسها املدبر لرشورها 
وانتهاكاتها يف حق الش�عب خالل أكثر من ثالثة عقود 
مضت، فمن عج�ز يف األمس ولديه امكاني�ات املواجهة 
وتحقيق االنتصار لدمه املهدور وكرامته املسفوحة فهو 
اليوم أعجز من أن يحقق ألسياده شيئاً يذكر خصوصاً 
وأن إرادة اليمنيني وصالبتهم واستبس�الهم يف مواجهة 
املشاريع الخارجية تقوى أكثر فأكثر كلما تكالبت عليهم 

الرشور وتكاثرت ضدهم املؤامرات..
إن الحقيق�ة الت�ي يج�ب أن يدركها عم�الء الداخل 
وطامعو الخارج هي أن س�يادة القرار اليمني واألرض 
واملقدرات اليمنية ال يمكن ألي قوة يف األرض االنتقاص 
منها تح�ت أي ذريعة أو ظرف يرتاءى للبعض امكانية 
استغالله لتحقيق أطماع جغرافية أو مكاسب سياسية 

واقتصادية
لقد أصبح واضحاً وضوح الشمس يف رابعة النهار كل 
ما يعتمل خلف كواليس السياس�ة وتحت غطاء الحرب 
من مؤامرات عىل شعبنا ووطننا وأصبحت تجلياته ماثلة 
للعيان من خالل ممارسات تحاول إضعاف بنية الدولة 
وتمزيق النسيج االجتماعي عرب إنشاء تشكيالت مناطقية 
وأرسية خارج إطار الرشعية الجامعة األمر الذي سيدفع 
بالشعب اليمني مسنوداً بجيشه الوطني ومقاومته لقول 

كلمة الفصل مسمعاً إياها كل من به صمم.
إن مصائر األمم والشعوب وسيادة األوطان ال مجال 
للتالعب بها عند دهات السياس�ة وعباقرة الفكر الذين 
يدركون نتائجها وهي ليست كذلك عند صغار السياسة 
ومراهقوه�ا الذي�ن ال يدرك�ون ردود أفعال الش�عوب 
العريقة، الشعوب العظيمة تلك التي تمتلك بعداً حضارياً 

موغالً يف القدم كشعبنا اليمني العظيم.
لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا بل  وما عاد يف الصرب 
متسع ألكثر مما حاولنا معالجته بالحكمة وتحمل تبعاته 

املأساوية عىل الوطن والشعب.

بإسناد من المقاومة الشعبية ومقاتالت التحالف العربي

اجليش الوطني يتقدم في البيضاء واحلديدة وصعدة وصنعاء وحجة

األحد: العدد »1795» 18 يولي و2017م
الموافق 24 شوال 1438هـ
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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
التضحيات الجس�يمة والدماء الزكية 
التي تس�طر البط�والت وتصنع املأثر 
لرس�م حارض اليم�ن ومس�تقبله يف 
إطار اليم�ن االتح�ادي الجديد املبني 
عىل العدالة واملساواة والحكم الرشيد.

عبد ربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية

القائد األعلى للقوات املسلحة

www.26sep.info
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بر طالب املدارس على االنتحار في نهم مليشيا التمرد تجُ

عزى في استشهاد قائد لواء حفظ السالم والعميد الحاوري والعقيد عابد

الرئيس يطلع على سير املعارك في نهم ويثمن تضحيات االبطال
اطلع فخامة الرئيس املشير عبدربه 
منص����ور ه����ادي رئي����س اجلمهوري����ة 
القائد االعلى للقوات املس����لحة � خالل 
اتصال هاتفي، اول امس،  مبستشاره 
والقائ����م بأعم����ال وزير الدف����اع الفريق 
الركن محمد علي املقدشي �  على سير 
العمليات العسكرية في جبهة نهم وما 
يحققه ابطال اجليش الوطني واملقاومة 
الش����عبية م����ن جناح����ات وانتص����ارات 
متوالية في ظروف صعبه واستثنائية 
الس����تعادة الدول����ة واالنتص����ار للوطن 

وشرعيته الدستورية.
وثمن فخامة الرئي����س، التضحيات 
اجلس����يمة والدماء الزكية التي تسطر 
البطوالت وتصنع املأثر لرس����م حاضر 
اليم����ن ومس����تقبله ف����ي إط����ار اليم����ن 
االحتادي اجلديد املبن����ي على العدالة 

واملساواة واحلكم الرشيد.
مش����يدا بكاف����ة الوح����دات والق����ادة 
والضب����اط والص����ف واالف����راد وابطال 

املقاوم����ة الش����عبية عل����ى النجاح����ات 
الت����ي يحققونها ف����ي مختل����ف املواقع 
ق����وات  واس����ناد  بدع����م  واجلبه����ات 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
الس����عودية الذي����ن ينتص����رون إلرادة 
االنس����ان اليمني في احلي����اة والعيش 
الك����رمي ض����د فل����ول التم����رد واالنقالب 
التابعة للمليشيات احلوثية اإليرانية..
مترحمًا على ارواح الش����هداء ومتمنيا 

الشفاء العاجل للجرحى واملصابني. 
م����ن جانب����ه عب����ر الفريق املقدش����ي 
عن س����روره به����ذا االتص����ال واملتابعة 
احلثيثة لفخامة الرئيس للوقوف على 
سير العمليات العس����كرية في مختلف 

اجلبهات ومنها جبهة نهم.
ولف����ت املقدش����ي ال����ى االنتص����ارات 
احملقق����ة ف����ي أكث����ر م����ن موق����ع وجبهة 
وإحل����اق خس����ائر فادح����ة ف����ي الع����دة 
والعتاد للمليش����يا احلوثي����ة االيرانية 
الت����ي ش����ارفت عل����ى النهاي����ة والزوال 

ومش����روعها األمام����ي الكهنوتي الذي 
لفضها شعبنا اليمني والى األبد.

وفي الس����ياق بع����ث فخام����ة رئيس 
اجلمهوري����ة، برقي����ات عزاء ومواس����اة 
في استش����هاد قائد لواء حفظ الس����الم 
العمي����د بكيل يحيى محم����د ظفر وركن 
عملي����ات الل����واء 133 مش����اة العميد/ 
محمد احل����اوري وركن توجي����ه اللواء 

العقيد دكتور/ عبدالله عابد.
وأش����اد رئي����س اجلمهورية مبناقب 
الفقيد التي جسدها خالل مشوار حياته 
احلافلة بالعط����اء والتضحية،مش����يرًا 
الى مواقفه الشجاعة في مواجهة قوى 
التم����رد واالنق����الب التابعة للمليش����يا 

احلوثية االنقالبية.
وف����ي برقي����ة أخ����رى ع����زى فخام����ة 
الرئيس  في استش����هاد العميد محمد 
احل����اوري رك����ن عملي����ات الل����واء 133 
مش����اة والعقيد دكت����ور عبدالل����ه عابد 

ركن توجيه اللواء وعدد من

طال���ب العقي���د ترك���ي املالكي، 
التحال���ف  باس���م  املتح���دث 
العرب���ي، املنظمات األممية، وغير 
احلكومي���ة، بافتت���اح مكات���ب لها 
في العاصمة اليمنية املؤقتة عدن، 
تطبيًق���ا التفاقية فيين���ا للعالقات 

الدبلوماسية.

ورّح���ب املالك���ي، ف���ي مؤمت���ر 
صحف���ي األربع���اء، بتقري���ر فريق 
اخلبراء التابع للجن���ة العقوبات 
في اليمن، الذي تّضمن أدلة مادية 
»تؤكد تورط إيران في دعم مليشيا 
احلوثي���ني«، حس���ب م���ا ذك���رت 

صحيفة الرياض السعودية.

وقال املالكي: إن التقرير، الذي 
ص���در مؤخًرا، أش���ار إلى حصول 
احلوثيني على صواريخ باليستية 
إيراني���ة، باإلضافة إل���ى طائرات 
بدون طيار وقوارب سريعة وألغام 
مما زاد من تعقيد األزمة اليمنية.

وطالب بتضمني

اتهم املبع���وث األممي املنتهية 
مهمت���ه إس���ماعيل ول���د الش���يخ 
بعرقل���ة احلوثي���ني التوصل حلل 
توافقي. وأكد أن احلوثيني شكلوا 
»معضلة أساسية للتوصل إلى حل 

توافقي«.
وقال ولد الش���يخ ف���ي إحاطته 
األخيرة ملجلس األمن قبيل انتهاء 
مهام���ه كمبع���وث خ���اص لألمني 
العام ل���ألمم املتحدة إل���ى اليمن: 
»لقد تطرقنا ف���ي اجتماعاتنا الى 

الس���الم  خارط���ة  تفاصي���ل  كل 
بالترتيب الزمني ومع مراعاة كل 
املتطلب���ات والتحديات وأنا أعلن 
الي���وم وألول م���رة، أن���ه مت وضع 
مقت���رح كامل وش���امل بالتش���اور 
مع كافة الفرق���اء اال أنهم رفضوا 
في الس���اعات، ال بل ف���ي الدقائق 
األخي���رة، التوقي���ع علي���ه.. وق���د 
تب���ني ف���ي نهاي���ة املش���اورات أن 
احلوثيني ليس���وا مس���تعدين في 
هذه املرحلة لتقدمي التنازالت في 

الشق األمني أو حتى الدخول في 
تفاصيل خطة أمنية جامعة، مما 
ش���كل معضلة أساس���ية للتوصل 

الى حل توافقي«.
ولفت ولد الشيخ الى انه خالل 
لقاءاته املتواصلة خالل السنوات 
الث���الث األخيرة م���ع األطراف، مت 
وضع أس���س متينة التفاق س���الم 
من خ���الل تصدي���ق االط���ار العام 
ف���ي بي���ال ع���ام 2015 ومناقش���ة 

احليثيات والتفاصيل 

التحالف العربي يطالب املنظمات الدولية بفتح مكاتب في عدن

ولد الشيخ يتهم احلوثيني بعرقلة التوصل حلل توافقي

بعث كل من فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس اجلمهورية، ونائبه الفريق الركن/ 
علي محس���ن صالح برقيتي تهنئة ألمير دولة 

وول���ي عه���ده مبناس���بة الذك���رى ال����57 للعيد 
الوطني والذكرى ال�27 لعيد التحرير.

وأشاد فخامة الرئيس هادي

رئيس اجلمهورية ونائبه يهنئان قيادة 
الكويت بالعيد الوطني

فيما دانت الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا انتهاكات إيران باليمن

ال���ب���رت���غ���ال ت���ؤك���د اس���ت���م���رار م��وق��ف��ه��ا ال�����داع�����م  ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ش��رع��ي��ة
أك���دت وزي���رة الدول���ة للش���ؤون 
اخلارجية والتع���اون الدولي لدولة 
البرتغ���ال، موق���ف بالده���ا الداع���م  
للحكومة الش���رعية ممثل���ة بفخامة 
الرئي���س عبدرب���ه منص���ور ه���ادي 

رئيس اجلمهورية.
وأوضحت الوزيرة � خالل لقائها 
امس األربعاء بوزير حقوق االنسان 
في حكومة بالدنا محمد عسكر على 
هامش انعقاد الدورة ال�� 37 ملجلس 
حقوق االنس���ان املنعق���دة في قصر 
االمم مبدين���ة جنيف السويس���رية � 
أن بالدها تؤكد على موقفها الدائم 
ال���ذي يدع���م احلكوم���ة الش���رعية 
وقيادتها السياسية ممثلة بفخامة 
الرئي���س عبدرب���ه منص���ور ه���ادي 

رئيس اجلمهورية 
وخ���الل اللق���اء تب���ادل الوزيران 
العالق���ات الثنائي���ة ب���ني البلدي���ن 
في مج���ال حقوق االنس���ان وس���بل 

التعاون املشترك

اخلارجية  اليمنية تدين اعتداء مليشيا 
احلوثي على السفارة العراقية

دان���ت وزارة اخلارجي���ة اعتداء املليش���يا االنقالبية على الس���فارة العراقية 
بصنعاء واألرض التابعة لها في حتد س���افر للمواثيق واألعراف الدولية التي 

تنظم العالقات الدبلوماسية بني الدول.
وقالت الوزارة في بيان لها إن االعتداء على البعثات الدبلوماس���ية سياسة 
ممنهجة دأب���ت املليش���يا االنقالبية على اتباعها ومؤش���ر للس���قوط األخالقي 
والقيم���ي لتلك املليش���يا الت���ي ال ميك���ن أن ترتقي الى مس���توى فه���م القواعد 

واألعراف الدبلوماسية واحترامها وااللتزام بها«.
وأض���اف البيان »أن مثل هذه األفعال تثبت بأن احلل الوحيد ملش���كلة اليمن 
هو في انهاء االنقالب وانهاء تسلط املليشيا واحتاللها للعاصمة ومؤسسات 
الدول���ة، وتظافر اجله���ود الدولية لتحقيق ذل���ك انتصارا للقوان���ني واملواثيق 

الدولية ورفضا الستمرار قانون الغاب الذي تتعامل به مليشيا االنقالب«.
وحذرت وزارة اخلارجية من مغبة تكرار أمثال هذه األفعال

زار القائ���م بأعم���ال رئي���س هيئ���ة 
االركان العامة للجي���ش الوطني اللواء 
عادل هاشم القميري يوم الثالثاء رئيس 
دائرة التوجيه املعن���وي اللواء الركن/ 
محس���ن خصروف في مستش���فى مارب 

العام لالطمئنان على صحته.
ووج���ه القائ���م بأعمال رئي���س هيئة 
االركان رئاس���ة هيئ���ة مستش���فى مارب 

بتوفير العناية الالزمة للواء خصروف 
واالهتمام بصحته، بعد تعرضه لوعكة 

صحية.
وكان الل���واء القمي���ري زار جرح���ى 
اجلي���ش الوطني في املستش���فى ذاتها 
وتفقد أحوالهم، لإلط���الع على أوضاع 
اجلرح���ى ف���ي املستش���فى وق���دم له���م 

مساعدات مالية.

زار جرحى الجيش الوطني

القائم بأعمال رئيس األركان يطمئن 
على صحة اللواء خصروف 

تقريران حقوقيان  جديدان حول املهجرين وضحايا األلغام في اليمن
جنيف – خاص:

دش���ن التحالف اليمن���ي لرص���د انتهاكات 
حق���وق االنس���ان )رص���د( ،ام���س  األربع���اء، 
تقريري���ن ح���ول املهجري���ن وضحاي���ا األلغام 
ف���ي اليم���ن وذلك على هام���ش ال���دورة ال� 37 
ملجلس حق���وق االنس���ان املنعقدة ف���ي مدينة 
جنيف السويس���رية، حيث وثق مقتل )189( 
ضحي���ة م���ن بينه���م )107( ضحي���ة بس���بب 
االلغام املضادة لألفراد و)83( بسبب االلغام 
املضادة للمركبات الغير متحكم فيها عن بعد 
بينهم )31( طفاًل و)9( نساء، ومقتل )37( من 
العسكريني واملقاومة الشعبية،وجرح وتشويه 
)225( ضحية بينهم نساء وأطفال وعسكريني 
واف���راد م���ن املقاومة وذل���ك خ���الل الفترة من 

ابريل 2015 وحتى نهاية اكتوبر 2017م. 
وقال مدير املرصد اإلعالمي اليمني همدان 
العليي � ل�26سبتمبر� بأن ما تقوم به مليشيا 

احلوث���ي م���ن تفجي���ر من���ازل املخالف���ني له���ا 
يأتي في س���ياق التهجير القسري والتطهير 

الطائفي.
مؤكدا أن االنتهاكات التي متارسها املليشيا 
احلوثية  ضد املدنيني في اليمن كثيرة، »إال أن 
عمليات تفجير منازل املخالفني لها سياس���يا 
ومذهبيا بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم 
قس���ريا، تعتبر من أبشع االنتهاكات وأكثرها 
جرم���ا كونها تؤدي إلى إنه���اء ارتباط الناس 
باألرض التي نشأوا فيها وعاشوا عليها وما 
يترتب عن ذلك من مآس���ي ومعان���اة ترافقهم 

وأسرهم طوال حياتهم«.
وأوض���ح العلي���ي � ف���ي ورق���ة بعن���وان 
»تفجيراملن���ازل وس���يلة احلوثي���ني للتهجي���ر 
والتطهير الطائفي« ألقاها أمس األربعاء في 
الن���دوة التي نظمها التحال���ف اليمني لرصد 
انته���اكات حق���وق اإلنس���ان مبجل���س حقوق 

اإلنس���ان في جني���ف �  ب���أن القان���ون الدولي 
عّرف التهجير القسري بأنه إخالء غير قانوني 
ملجموعة من األفراد والسكان من األرض التي 
يقيم���ون عليه���ا، وهو ين���درج ضم���ن جرائم 
احل���رب وجرائم اإلب���ادة اجلماعية واجلرائم 

ضد اإلنسانية. 
مشيرا إلى أنه وفقا  لنظام روما األساسي 
ل�»احملكم���ة اجلنائي���ة الدولي���ة«، ف���إن »إبعاد 
السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب 
ف���ي إطار هج���وم واس���ع النط���اق أو منهجي 
موجه ضد أية مجموعة من الس���كان املدنيني 

يشكل جرمية ضد اإلنسانية«.
ووفق���ا  للعليي فان التهجير القس���ري إما 
مباشرا عن طريق ترحيل السكان من مناطق 
س���كنهم بقوة الس���الح، أو غير مباش���ر، »عن 
طري���ق دف���ع الن���اس إل���ى الرحي���ل والهجرة، 

باستخدام وسائل الضغط 

   خاص:
لقي 117 من عناصر مليش���يا احلوثي 
مصرعهم وأصيب آخ���رون خالل املعارك 
التي شهدتها البيضاء ونهم وميدي هذا 

األسبوع.
وأك���د مص���در عس���كري ف���ي محافظ���ة 
البيض���اء أن أكثر م���ن 20 عنصرا حوثيا 
لقوا مصرعهم خالل العمليات العسكرية 
الت���ي أطلقه���ا اجلي���ش الوطن���ي لتحرير 

ماتبقى من مديرية ناطع. 

واس���تهدف طي���ران التحال���ف العربي 
،طقمًا تابعًا للمليشيا االنقالبية في شعب 
لبان غربي جب���ل الظهر، ب���ذات املديرية، 

ودّمره بالكامل.
إلى ذلك قال عسكري ل�«26 سبتمبر« إن 
88 من عناصر املليش���يا احلوثية سقطوا 
في مديري���ة نهم ش���رق العاصمة صنعاء 

خالل معارك هذا األسبوع.
وقال املصدر إن من بني عناصر مليشيا 
احلوث���ي الذين قتل���وا القي���ادي امليداني 
املكنى أبو حامد، عالوة على تدمير آليات 

قتالية وأسلحة وذخائر لدى املليشيا.
وف���ي مديرية ميدي الس���احلية ش���مال 
غرب البالد لقي تسعة من عناصر مليشيا 
احلوثي مصرعهم إثر هجوم شنه اجليش 

الوطني.
وأكد مصدر عسكري باملنطقة اخلامسة 
»أن أف���راد  اجلي���ش نفذوا هجوم���ًا على 
مواقع املليش���يات فجر اإلثنني ما أس���فر 
عن سقوط تسعة قتلى وجرح العشرات.

 وذكر املصدر أنه مت تدمير عيار 5/14 
واستعادة بعض األسلحة 
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أحــمـد منصـــــــور  رائد/ عارف عبدالعزيز شمسانرائد/ 

رئيس قسم اإلخراج الفني:سكرتير التحرير:مساعد مدير التحرير:

رائـد/ عبدامللك محمد السامعي 

للتواصل مع هيئة حترير الصحيفة 
على اإلمييل التالي:

26september.yemen@gmail.com

... تتمات ...
رئيس الجمهورية ونائبه

في برقيته ألمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
اجلاب���ر الصباح باملواقف األخوية لدولة الكويت الش���قيقة من خالل 
مواقفه���ا األصيل���ة إلى جان���ب الش���عب اليمني في مختل���ف املراحل 
والظروف الس���يما املرحلة الراهنة ومش���اركتها في التحالف العربي 

لدعم الشرعية في اليمن.
وثمن رئيس اجلمهورية الدعم االغاثي واإلنساني الذي تقدمه دولة 
الكويت ألبناء الش���عب اليمني. معبرا باسمه وباسم حكومة وشعب 
اجلمهورية اليمنية ،عن أحر التهاني بهذه املناسبة الوطنية،متمنيًا 
لس���موه موفور الصحة والس���عادة وحلكومة وش���عب دول���ة الكويت 

الشقيق التطور واالزدهار.
من جهته ثمن نائب رئيس اجلمهورية الفريق الركن/ علي محسن 
صال���ح في برقية تهنئة ألخيه صاحب الس���مو الش���يخ نواف األحمد 
اجلاب���ر الصب���اح ولي عهد دول���ة الكويت الش���قيق دور األش���قاء في 
الكوي���ت ومواقفهم الصادقة املس���اندة للش���رعية ودورهم ضمن دول 

حتالف دعم الشرعية بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكد نائب رئيس اجلمهورية أن مواقف الكويت النبيلة جتاه اليمن 

واليمنيني سُيدونها التاريخ وتكتبها األجيال بأحرف من نور.
وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى ما تشهده الكويت من نهضة 
وتطور ومناء في ظل قيادتها احلكيمة، منوهًا إلى العالقات األخوية 
املتين���ة بني اليمن والكوي���ت ومواقفها العظيمة جتاه أبناء الش���عب 

اليمني في مختلف الظروف وفي شتى املجاالت.
وعبر نائب الرئيس في ختام البرقي���ة عن أصدق التهاني وأطيب 
األمنيات ألمير الكويت صاحب السمو صباح األحمد اجلابر الصباح 
وسمو ولي عهده وحكومة وشعب الكويت بهذه املناسبات الوطنية، 

متمنيًا للكويت دوام األمن واالستقرار والبناء.

الرئيس يطلع
أبطال اجليش في ميادين البطولة والعزة والكرامة.

وأش���ادا مبناقب الش���هداء التي جس���دوها خالل مش���وار حياتهم 
احلافلة بالعطاء والتضحية، وبطوالتهم الشجاعة في مواجهة قوى 

التمرد واالنقالب التابعة للمليشيا احلوثية االنقالبية.
وعب���رت البرقيات عن أح���ر التعازي وصادق املواس���اة الى أس���ر 
الش���هداء بهذا املصاب األليم، سائلني الله العلي القدير ان يتغمدهم 
بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم 

وذويهم الصبر والسلوان.

البرتغال تؤك استمرار
ومناقشة ملف النازحني والالجئني.

مشيرة الى اهمية استمرار اللقاءات وتبادل اخلبرات بني البلدين 
الصديقني.

م���ن جانبه  اس���تعرض الوزير عس���كر خ���الل اللق���اء، حالة حقوق 
االنس���ان في اليمن اثر انقالب مليش���يا احلوث���ي املدعومة من ايران 
واستمرارها في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في القانون الدولي 
اإلنس���اني والزج في األطفال إلى اجلبهات وزراعة االلغام واختطاف 

واعتقال الصحفيني والنشطاء السياسيني.
من جهة أخرى أعربت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأملانيا 
� في بيان مشترك نشرته البعثة االميركية لدى االمم املتحدة الثالثاء 
غ���داة اس���تخدام روس���يا حق الفيت���و في مجل���س األمن ملن���ع صدور 
قرار يدين طهران � عن إدانتها إليران بس���بب انتهاكها حظر السالح 
املفروض من االمم املتحدة على اليمن، وذلك في بيان مشترك أصدرته 

الدول االربع 
وأك���د  البي���ان أن عدم تنفي���ذ طه���ران اللتزاماتها يعرض الس���الم 

واالستقرار اإلقليميني للخطر .

ودعت الدول الغربية االربع ايران الى التوقف فورا عن كل انشطتها 
التي تتع���ارض او تنتهك احلظر املفروض م���ن مجلس األمن الدولي 

على ارسال االسلحة الى اليمن.

الخارجية تدين
املشينة واملسيئة، وان اجلناة س���ينالون جزاءهم العادل والرادع 

ولن يفلتوا من العقاب.

التحالف العربي يطالب
بعض الشخصيات الواردة بالتقرير، ضمن قائمة العقوبات املنبثقة 

من القرار رقم )2140(، من بينهم »محمد علي احلوثي«.

ولد الشيخ يطالب
ف���ي الكويت ع���ام 2016م وان من تابع هذا امللف ع���ن قرب، يعرف 
جيدا أن األمم املتحدة لم تدخر جهدا ملس���اعدة الفرقاء اليمنيني على 

التوصل الى حل سلمي.
وأض���اف » نحن ن���رى يوميا تقارير عن مدني���ني ميوتون من الفقر 
واجلوع واألمراض ولكن يجب أال ننسى أن هناك سياسيني، من كافة 
األطراف، يعتاش���ون من احلروب وجتارة السالح واستغالل األمالك 
العامة ألغراض شخصية.. نراهم في خطاباتهم تارة يحركون النعرات 

لتعميق الشرخ في املجتمع اليمني وطورا يعلنون عن مواقف مؤيدة 
للس���الم، بينما نس���معهم ف���ي املجالس اخلاص���ة غير آبه���ني ملعاناة 

شعبهم.
وأردف قائال :« إن من يريد السالم يخلق احللول وليس األعذار.. ان 
خارطة السالم لليمن موجودة، وقد مت االتفاق على املقترحات العملية 

للمباشرة بها وبناء الثقة بني األطراف«.

القائم بأعمال رئيس االركان
وأش���اد القمي���ري بالتضحي���ات الوطني���ة التي بذلوها في س���بيل 
استعادة الوطن وحتريره من ميليشيا احلوثي االنقالبية التي تعمل 

خلدمة أجندات خارجية مدّمرة.
وأكد أن االهتمام باجلرحى يشّكل أولوية قصوى لدى قيادة اجليش 
الوطني وأن أي مس���اعدات أو رعاية تقدم لهم ال تس���اوي شيئا أمام 

تضحياتهم الكبيرة التي ستخلدها األجيال.
الى ذلك شارك القائم بأعمال رئيس هيئة االركان العامة، في تشييع 
كوكبة من شهداء اجليش الوطني إلى مقبرة الشهداء في مدينة مأرب، 
والذين استش���هدوا في معركة الدفاع ع���ن الدين والوطن في جبهتي 

نهم وصرواح.

تقريران حقوقيان
والترهيب واالضطهاد وهذا ما تقوم به املليش���يات احلوثية كلما 

سيطرت على منطقة في اليمن«.
وأش���ار إلى أن عملية تفجي���ر منازل املواطنني ته���دف إلى تهجير 
املواطن���ني وابعادهم ع���ن مناطقهم، واره���اب وتركيع بقية الس���كان 
واالنتقام من اخلصوم، الفتا إلى أن التفجير مبثابة العقاب اجلماعي 
ألن آث���اره متت���د لتصيب بقية أفراد األس���رة التي حت���رم من حقوقها 

األساسية مثل احلق في السكن والتعليم والصحة.
وعن اإلحصائيات، قال العليي بأن املنظمة العربية حلقوق اإلنسان 
أش���ارت بأن مليش���يا احلوثي فجرت حوالي 420 منزال خالل الفترة 
أغسطس 2014، حتى أكتوبر 2015 فقط. »أما التحالف اليمني لرصد 
انتهكات حقوق اإلنسان في اليمن فقد أكد بأن مليشيا احلوثي فجرت 
حوالي 144 منزال بشكل كلي خالل الفترة من يناير إلى ديسبمر 2017 

أغلبها حدثت في محافظة تعز ثم إب والبيضاء وذمار«.
وطالب���ت الورقة املجتم���ع الدول���ي واملنظمات احلقوقي���ة الدولية 
بتس���جيل موقف ضد عملي���ات التطهير الطائف���ي وتهجير املخالفني 
قسرا والتي متارسها مليشيا احلوثي املسلحة والضغط عليها إليقاف 

هذه املمارسات.

من جه���ة أخرى ق���ال  رئيس الوح���دة التنفيذي���ة للنازحني جنيب 
السعدي في ورقته املقدمة بعنوان )النزوح واجلانب االغاثي في اليمن 
(”ان احلرب التي اش���علتها مليش���يا احلوثي االنقالبية واجتياحها 
لعدد من املدن واحملافظات تس���ببت في ن���زوح ) 3088762( تصدرت 
محافظ���ة م���أرب قائمة احملافظ���ات التي اس���تقبلت اع���داد كبيرة من 
النازح���ني تلتها العاصم���ة املؤقتة عدن وتعز واملهرة وش���بوة وابني 

وحضرموت”.
وأضاف الس���عدي ان اع���داد النازحني ارتفعت بنس���بة 25 باملائة 
عم���ا كان عليه احلال في 2017م وذلك بس���بب االحداث األخيرة التي 
شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء خالل شهر ديسمبر واملعارك التي 

اقتربت من محافظة احلديدة.

مصرع 117 حوثيًا
التي كانت بحوزة املليشيا احلوثية وحترير تلك املواقع«.

الجيش الوطني يتقدم 
ومقاومة شعبية، ملا سطروا وما زالوا يسطرون حتى هذه األثناء 

من بطوالت وانتصارات على مليشيا التمرد واالنقالب احلوثية.
كما شكر العميد االثله دول التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
الس���عودية ودولة االمارات العربي���ة املتحدة على م���ا تقدمه من دعم 
ومس���اندة لق���وات اجليش الوطن���ي، واملرابط���ة جنبا ال���ى جنب مع 

اخوانهم في اليمن من أجل استعادة الدولة.
إلى ذلك واصلت قوات اجليش الوطني، تقدمها امليداني في مديرية 
نهم، شرق العاصمة صنعاء، إثر مواجهات عنيفة اإلثنني املاضي مع 

املليشيا احلوثية.
وبحس���ب املص���ادر ف���ان ق���وات اجلي���ش الوطن���ي متكن���ت خ���الل 
املواجه���ات من حترير جبال النَخش االس���تراتيجية والتقدم باجتاه 

مسورة.
وتزامنت املواجهات مع قصف مدفعية قوات اجليش الوطني مواقع 
متفرقة للمليش���يا احلوثية في مفرق قطبني، ومنطقة مس���ورة، وعدة 

مواقع مجاورة لها.
وكان���ت مواجه���ات عنيفة بني أبط���ال اجليش الوطني واملليش���يا 
احلوثي���ة قد اندلع���ت في مواق���ع متفرقة م���ن صبري���ن مبديرية خب 

الشعف، شمال محافظة اجلوف.
ووف���ق املصادر ف���ان قتلى وجرحى في صفوف املليش���يا احلوثية 
س���قطوا خالل املع���ارك، وأن مقاتالت التحالف العربي ش���نت غارات 
جوية استهدفت مواقع وجتمعات للمليشيا احلوثية في جبهة حام، 

أدت إلى تدمير دبابة للمليشيا احلوثية وسقوط قتلى وجرحى.

ثمن الدعم الفرنسي الثابت لبالدنا 
املخالفي : احلرب لم تكن خيار احلكومة وسنستمر في مواجهة املليشيا 

فيما رحبت الواليات المتحدة بالجهود االنسانية للتحالف في اليمن 
مركز«س����لمان» يوق����ع مش����روعا تنفيذي����ا ويس����ير قافل����ة إغاثي����ة 

التقى نائب رئيس ال���وزراء وزير اخلارجية 
عبدامللك املخالفي،امس األربعاء، وفدا من وزارة 
اخلارجية الفرنسية برئاسة رئيس دائرة إدارة 
األزمات باخلارجية الفرنسية السفير باتريس 
باولي، ورئيس دائرة األمم املتحدة باخلارجية 

الفرنسية أليكسيس الميك.
وثم���ن وزي���ر اخلارجي���ة الدع���م الفرنس���ي 
الثابت لبالدنا والتعاون الوثيق بني احلكومة 
الفرنس���ية مع احلكومة الش���رعية للجمهورية 
اليمنية..مش���يدًا بال���دور الفرنس���ي اإليجاب���ي 
واملساعي الصادقة لتحقيق التسوية السياسية 

في اليمن .
وأك���د الوزي���ر املخالف���ي أن احلرب ل���م تكن 
خيار احلكومة اليمنية لكنها فرضت دفاعًا عن 
الش���عب اليمني ومقدراته في مواجهة انقالب 

امليليش���يا البربري���ة الت���ي تس���تهدف الدول���ة 
ومقوماتها االساسية وتس���ببت في اكبر أزمة 

إنسانية في وقتنا الراهن .
وق���ال املخالفي«إن املس���ار اإلنس���اني ال يقل 
أهمية عن املس���ار السياس���ي في اليمن وحتى 
لو استمر احلوثيون في تعنتهم وعرقلة احلل 
السياسي فان احلكومة اليمنية ستظل تعمل كل 
ما بوسعها لتخفيف معاناة املواطنني وضمان 
وصول املساعدات االنس���انية اليهم من جميع 
املناف���ذ واملوان���ئ اليمنية«..مطالب���ا املجتم���ع 
الدول���ي بضمان اال يس���تغل اي ميناء او منفذ 
ميني لتهريب األسلحة واأللغام الى احلوثيني 
وسواها من املواد املنصوص عليها في قرارات 

مجلس األمن حتت الفصل السابع.
وأوض���ح ب���ان خطة االس���تجابة االنس���انية 

الش���املة للتحال���ف العرب���ي الداعم للش���رعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية سوف تيسر 
وصول املعونات الى مستحقيها في كل أنحاء 
اليمن..مش���ددا عل���ى الدول الراعي���ة واملجتمع 
الدول���ي ان تعل���ن مواق���ف واضح���ة وحت���دد 
بوضوح من ينهب املعونات ويبيعها في السوق 

السوداء للمواطنني.
وعبر رئيس دائرة إدارة األزمات باخلارجية 
الفرنسية عن شكره لوزير اخلارجية ..معتبرا 
اللقاء فرصة الس���تمرار التشاور وتبادل اآلراء 
مع احلكوم���ة اليمنية حول كل الس���بل املمكنة 
لتحقيق الس���الم ف���ي اليمن، كم���ا رحب بخطة 
االس���تجابة االنس���انية الش���املة لليم���ن الت���ي 

أطلقها التحالف العربي.

وق���ع مرك���ز املل���ك س���لمان لإلغاث���ة 
واألعم���ال اإلنس���انية، أم���س األربعاء، 
مش���روًعا لتعزي���ز االس���تجابة حلاالت 
الط���وارئ في اليمن وتقدمي املس���اعدة 
للمجتمع���ات املتض���ررة م���ن الص���راع 
وحمايته���ا، م���ع املفوضي���ة الس���امية 
لشؤون الالجئني الذي يستفيد منه 18 

ألف عائلة بواقع 126 ألف شخص.
ويس���تهدف املش���روع � ال���ذي وقعه 
املستشار بالديوان امللكي املشرف العام 
عل���ى املركز الدكت���ور عبدالل���ه الربيعة 
وعن املنظمة ممثلها اإلقليمي لدى دول 
مجلس التعاون اخلليجي خالد خليفة 
عل���ى هامش منت���دى الري���اض الدولي 
اإلنس���اني � م���دن احلدي���دة وصنع���اء 
وأمان���ة العاصمة وعم���ران وإب وتعز 
وحجة وصعدة وذمار، ويش���مل شراء 
وتوزي���ع مس���اعدات اإلي���واء الطارئة، 
وتق���دمي من���ح إعان���ة اإليج���ار للفئ���ات 
األكثر ضعًفا، وشراء وتوزيع املواد غير 
الغذائية لدعم األسر الضعيفة مبعونات 

املواد األساسية.
كما وقع مركز امللك س���لمان مشروًعا 
تنفيذًيا بتكلف���ة إجمالية بلغت اكثر من 
4 مليون دوالر أمريكي، لتوس���يع نطاق 
التدخ���ل ف���ي قطاعي املي���اه واإلصحاح 
البيئي مع الشريك املنفذ الهيئة الطبية 

وملدة عام.
ويهدف املشروع إلى تقدمي املساعدات 
ل� 580.000 مس���تفيد ف���ي 4 محافظات 
ميني���ة ف���ي مج���االت املي���اه والص���رف 
الصحي والنفاي���ات الصلبة والتثقيف 

البيئي
من جه���ة أخرى دش���ن وزي���ر اإلدارة 
احمللي���ة رئي���س اللجنة العلي���ا لإلغاثة 
عبدالرقي���ب فتح واملستش���ار بالديوان 
امللكي املش���رف الع���ام على مرك���ز امللك 
س���لمان لإلغاث���ة واالعم���ال اإلنس���انية 
الدكت���ور عبدالل���ه الربيع���ة، أول أم���س  
الثالثاء، قافلة اغاثية إنسانية الى اليمن 
حتتوي عل���ى 926 طنًا من املس���اعدات 
الغذائية والطبية والتمور، على منت 50 

شاحنة.
وأوضح وزير اإلدارة احمللية ان هذه 
املساعدات التي تأتي في اطار التنسيق 
املس���تمر ب���ني اللجن���ة العلي���ا لإلغاث���ة 
واملرك���ز واملقدم���ة حملافظ���ات “صنعاء، 
عدن، البيضاء، اجلوف، مأرب واملهره، 

وحضرموت”، تأتي امتدادًا جلهود مركز 
امللك سلمان لإلغاثة واإلنسانية في دعم 

ومساندة الشعب اليمني.
ه���ذه  م���ن  ج���زءًا  ان  ال���ى  وأش���ار 
املس���اعدات س���يصل ال���ى احملافظ���ات 
اخلاضع���ة لس���يطرة املليش���يات وه���ذا 
ي���دل عل���ى أن املهني���ة الت���ي يعم���ل بها 
املركز بعيدًا ع���ن أي اعتبارات مناطقية 

او جهوية.
وأوض���ح فت���ح أن قي���ادة التحال���ف 
خصص���ت 17 منف���ذا اغاثي���ا إليص���ال 
املس���اعدات االغاثية ال���ى اليمن، مؤكدا 
ان هذا ميثل تعزيز ملبدأ ال مركزية العمل 

االغاثي وخلطة االستجابة اإلنسانية.
وأك���د فت���ح أن اللجن���ة العلي���ا تعمل 
وبالتنس���يق م���ع كاف���ة املانح���ني مب���ا 
فيه���م مركز املل���ك س���لمان لإلغاثة على 
االنتقال الى املرحل���ة الثانية من العمل 
االغاثي واملتمثلة باملش���اريع التنموية 
تعزيز احلياة وتوفير متطلبات احلياة 
للمواطن اليمني أينما وجد، موضحًا ان 
اللجنة العليا لإلغاثة تعمل وبالتنسيق 
مع كافة املانحني إليصال املساعدات الى 
كافة احملافظات انطالقًا من مسؤوليتها 
على كافة أبناء الشعب اليمني بدون أي 

اعتبارات.
وأوضح املستش���ار بالدي���وان امللكي 
املش���رف العام على مركز امللك س���لمان 
لإلغاثة واالعمال اإلنس���انية ان اململكة 
حريص���ة على إيص���ال املس���اعدات الى 
كافة املناطق اليمنية وتنويع املساعدات 

ضمن خطة العمليات اإلنسانية الشاملة.
وأشار الربيعة الى ان االزمة اإلنسانية 
في اليمن حتتم على مركز امللك س���لمان 
ان يعم���ل جاه���دًا للوص���ول اإلنس���اني 
الى كاف���ة املناطق وإيصال املس���اعدات 
بالتنسيق مع قوات التحالف ومع كافة 

املنظمات الدولية واحمللية.
إلى ذلك .. رحبت اخلارجية االمريكية 
باجلهود االغاثية التي يبذلها التحالف 

العربي بقيادة السعودية.
وج���ددت وزارة اخلارجية األمريكية � 
في بيان لها حول التحالف الذي تقوده 
اململك���ة لتوس���يع جه���ود املس���اعدات 
اإلنس���انية ف���ي اليم���ن  � التأكي���د عل���ى 
ض���رورة اس���تمرار وصول املس���اعدات 
اإلنس���انية والس���لع التجاري���ة دون أي 

عوائق عبر جميع موانئ الدخول.
وأكدت ال���وزارة أن الواليات املتحدة 
تقف عل���ى أهب���ة االس���تعداد ملس���اعدة 
اململكة العربية الس���عودية على حتقيق 
األهداف احلاسمة، مبا في ذلك توسيع 
إمكاني���ة حصول اليمنيني عل���ى الغذاء 
والدواء بع���د حوالي أربع س���نوات من 

احلرب األهلية.
وأش���ارت إل���ى أن الوالي���ات املتحدة 
أشادت بااللتزامات العلنية التي أعلنتها 
مؤخ���رًا ع���دة أط���راف مهمة ف���ي النزاع 
حلشد اجلهود الدبلوماسية، وهي على 
اس���تعداد لدع���م اجلهود الت���ي تقودها 

األمم املتحدة لتحقيق السالم.

املكال - خاص:
نفذت  مؤسسة رؤى الشبابية التنموية ومركز 
األمل للس���الم والتنمي���ة التابع ملؤسس���ة األمل 
الثقافية االجتماعية النس���وية - صب���اح اليوم 
ف���ي مدينة املكال  مبحافظ���ة حضرموت - حلقة 
نقاشية حول » دور املجتمع في صناعة السالم« 
مبشاركة  عدد 30 مشارك ومشاركة من الناشطني 
والناش���طات وأعضاء مبادرات عاملة في مجال 
الس���الم ومؤسس���ات املجتم���ع املدن���ي واحتاد 

نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة وحقوقيون 
وإعالميني ومعلمات.

وكانت مح���اور احللقة التى أداره���ا *املدرب 
محمد صالح الكثيري* عن دور املرأة في صناعة 
السالم ودور الش���باب في صناعة السالم ودور 

االعالم في صناعة السالم.
ه���ذا وق���د خرج���ت احللق���ة النقاش���ية بعدة 
توصيات منها:العوائق التى ت���دور حول املرأة 
كصانعة س���الم هي ابرزها الع���ادات والتقاليد، 

واحملاب���اه واالنتم���اء احلزبي، وضع���ف تنمية 
املرأة في مجال السالم وكثرة مسؤولياتها وتعدد 

ادوارها باإلضافة الى يلبية نظرة املجتمع لها.
اما العوائق لدور الشباب في صناعة السالم 
فهي استحواذ الستينيني على املراكز الشبابية 
وع���دم متكينه���م اقتصاديا وسياس���يا وضعف 

خلفيتهم في بناء السالم وحتليالت النزاعات.
واما عوائق دور اإلعالم في صناعة السالم التخوين 

وعدم تأهيل االعالمني في مجال السالم والوالءات.

مناقشة العالقات اليمنية 
السويسرية بجنيف 

ناق���ش  وزير حق���وق االنس���ان الدكتور محمد عس���كر، - خالل 
لقائه ام���س االربعاء، في قصر االمم مبجلس حقوق االنس���ان في 
مدينة جنيف ،بالسفير السويسري لدى األمم املتحدة واملنظمات 
العاملية فاالنتان تزيلفيغر- العالقات الثنائية بني اليمن وسويسرا 
والعالقات التاريخية في املجاالت االقتصادية والثقافية واإلنسانية.

وأش���اد وزير حقوق االنس���ان بجه���ود احلكومة السويس���رية 
ومش���اركتها في حش���د الدعم والتمويل املالي خلطة االس���تجابة 
اإلنسانية لألمم املتحدة التي انعقدت في 25 أبريل العام املاضي.

ولف���ت الى األوضاع اإلنس���انية ف���ي بالدنا ج���راء احلرب التي 
اشعلتها مليش���يا احلوثي االنقالبية احلوثي املدعومة من ايران 
واس���تمرارها في انتهاك القانون الدولي اإلنساني..مش���ددًا على 
أهمي���ة ة مواجهة الوضع اإلنس���اني الصعب في بالدنا وحش���د 
املوارد ملواجهة االحتياجات األساس���ية ومكافحة األوبئة وتعزيز 

حقوق االنسان. 
من جانبه أكد السفير السويسري دعم بالده للحكومة الشرعية 
اليمنية،وامكانية اقامة مشاريع مشتركة مع وزارة حقوق اإلنسان 
واس���تعدادهم لعق���د اجتماع���ات املانحني حلش���د التمويل خلطة 

االستجابة اإلنسانية لهذا العام 2018 م.

اخبار

تواصل جلن���ة متابعة أوضاع املغتربني اجتماعاتها 
بش���أن التوصل إلى حلول ملش���اكل املغتربني اليمنيني 
باململكة وذلك عبر التواصل مع املسؤولني السعوديني.

ووقف���ت اللجن���ة ف���ي اجتماعه���ا، الثالث���اء املاضي، 
برئاس���ة نائب رئيس الوزراء وزير اخلارجية عبد امللك 
املخالفي، على نتائج عملها خالل الفترة املاضية، وما مت 
إجنازه في ضوء التكليفات لعدد من أعضائها و نتائج 
اللقاءات التي متت مع عدد من املسؤولني في احلكومة 

واجلهات الرسمية في اململكة العربية السعودية.
وأقرت اللجنة عددا من التكليفات واملهام الس���تكمال 
التواصل مع اجلانب السعودي للوصول الى املعاجلات 

املناسبة ألوضاع املغتربني اليمنيني.

جلنة متابعة أوضاع املغتربني تواصل اجتماعاتها

حضرموت :  حلقة نقاشية عن دور املجتمع في صناعة السالم

ظ لقاء  لتنسيق العمل املشترك بني القضاء واجلهاز املركزي في مجال مكافحة الفساد
ناق���ش رئي���س مجل���س القض���اء األعل���ى الدكتور 
القاضي علي ناصر س���الم ،امس االربعاء ،مع رئيس 
اجلهاز املركزي للرقابة واحملاس���بة القاضي ابوبكر 
حسني عمر السقاف،عدد من القضايا املتعلقة بالعمل 
املشترك والتنسيق بني القضاء واجلهاز في مكافحة 

الفساد واحلفاظ على املال العام .
وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس محكمة استئناف 
ع���دن عضو مجل���س القض���اء األعل���ى القاضي فهيم 
عبدالله محس���ن ووكيل اجلهاز لقط���اع الرقابة على 
وح���دات اجلهاز االداري للدولة الدكتور فهمي محمد 

منص���ور، الى تعزيز التنس���يق املس���تمر واملش���ترك 
بني القضاء واجله���از املركزي ملعاجلة كافة القضايا 
اخلاصة مبكافحة الفساد االداري واملالي في مختلف 

االدارات .
واش���اد رئي���س مجل���س القض���اء األعل���ى، بكافة 
اخلطوات واجلهود التي يبذلها اجلهاز منذ تأسيسه 
في مكافحة قضايا الفس���اد و بال���دور الوطني الهام 
ال���ذي يلعبه في الرقابة على أمول وممتلكات الدولة 
في ظل هذه املرحلة الصعبة الت���ي متر بها بالدنا..
مؤكدا ان هذا اللقاء سيساهم في تعزيز العالقة بني 

القضاء والنيابة العامة واجلهاز املركزي ليتمكن من 
اداء الدور الهام املناط به في احلفاظ على املال العام 

على اكمل وجه.
وثم���ن رئيس اجلهاز املركزي للرقابة واحملاس���بة 
،تعاون رئيس مجلس القضاء األعلى وبكافة العاملني 
في القضاء والنيابة العامة في إجناح مهامهم وتذليل 
الصعوبات التي تعترض عمل اجلهاز خاصة في مجال 
القضاء والنيابة العامة، واملساهمة في ضبط كل من 
تسول له نفسه املساس والعبث باملال العام وتقدميه 

للمحاكمة واحملاسبة القانونية

الف مبارك
أجمل التهاني وأطيب األماني مبستقبل واعد بالعطاء نتوجه 
بها الى الطالبني املتألقني أسامة فارس الشريحي مبناسبة حصوله 
على املركز األول في اختبارات الفصل الدراسي األول للصف 
الثالث أساسي وألخيه أمين فارس الشريجي مبناسبة حصوله على 
املركز األول في اختبارات الفصل األول للصف األول أساسي 

متمنني لهم دوام التفوق في كل مراحل التعليم
املهنؤون:

جدهما العقيد/ عبداحلكيم الشريحي وكافة منتسبي صحيفة «26سبتمبر »

أطفاء الطفل اجلميل عبدالرب أديب العقربي الشمعة االولى 
من عمره املديد وبهذه املناسبة نزف أطيب التهاني لوالديه 
متمنني لعبدالرب عمرًا مديدًا ومستقباًل زاهرًا إن شاء الله. 

املهنؤون/

عقيد/عبداحلكيم الشريحي
مساعد١/ نظمي الشريحي
مساعد١/ مسلم الشريحي

الف مبارك
مبناسبة طالقه حلياة العزوبية 

ودخوله القفص الذهبي يتوجه كافة 
أعضاء نادي أبواحلسنني بأطيب 
التهاني والتبريكات إلى الشاب 

اخللوق عمرمحمد علي بدير متمنني له 
حياة زوجية موصولة بالود والرحمة 

والسعادة الدائمة…. 
فألف ألف مبروك.
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وج���ه فخام���ة الرئي���س عبدرب���ه منص���ور ه���ادي رئيس 
اجلمهوري���ة، مبتابع���ة حيثي���ات العمل اإلرهاب���ي اجلبان 
الذي ط���ال عدد م���ن اجلن���ود واملواطن���ني األبري���اء، األحد 
املاض���ي، ف���ي مديري���ة التواه���ي بالعاصم���ة املؤقت���ة عدن 
وال���ذي حتاول من خالل���ه العناصر اإلرهابي���ة املارقة ومن 
يس���اندها وميولها عبثا ان تعكر صفو األمن واالس���تقرار 
الذي تشهدها العاصمة املؤقتة عدن إلقالق السكينة العامة 

وأمن واستقرار املواطن.
وش���دد الرئيس في اتصال هاتفي بنائب رئيس الوزراء 
وزي���ر الداخلي���ة احم���د امليس���ري، عل���ى أخ���ذ املعلوم���ات 
والتحريات من األجه���زة األمنية املعنية ومتابعة خيوطها 
ومن يقف خلفها بتعاون مختلف األجهزة األمنية وبتعاون 

املواطن والسلطات ذات العالقة .
ووقف الرئي���س على تداعي���ات العمل اإلرهاب���ي الغادر 
واجلبان الذي ط���ال عددًا من اجلن���ود واملواطنني األبرياء 
ف���ي مديرية التواهي بالعاصمة املؤقتة عدن والذي حتاول 
من خالله العناصر اإلرهابية املارقة ومن يساندها وميولها 
عبثا ان تعكر صفو األمن واالستقرار الذي تشهدها العاصمة 
املؤقتة عدن إلقالق السكينة العامة وأمن واستقرار املواطن.

وقال فخامة الرئيس: ان تلك األعمال لن تثني أبناء شعبنا 
في االنتصار إلرادتهم احلقة في األمن واالستقرار والعيش 
الكرمي مؤكدا على ضبط تلك العناصر املارقة لتنال جزاءها 

الرادع مب���ا اقترفته بحق الوطن واملواط���ن.. مترحما على 
أرواح الشهداء الذين سقطوا وهم يؤدون واجبهم الوطني 

وكذلك املارة واألبرياء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
من جانبه عبر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد 
امليسري عن امتنانه ملتابعة فخامة الرئيس احلثيثة لكل ما 
يس���تجد في الوطن ومنها تداعيات العمل اإلرهابي الغادر 
واجلب���ان الذي ش���هدته عدن األح���د املاض���ي.. مؤكدا على 
التوجيه والعمل مبا يلزم مع مختلف األجهزة واجلهات ذات 
العالقة وتفعيل مس���توى الضبط والرب���ط ورفع اجلاهزية 
األمني���ة ملتابع���ة فلول تل���ك اجلماعات حتى تن���ال جزاءها 

الرادع.
وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
احم���د عبيد بن دغ���ر، وزارة الداخلية، التعامل بكل حس���م 
والض���رب بي���د م���ن حدي���د كل م���ن يس���تهدف أم���ن الوطن 

واملواطن في العاصمة املؤقتة عدن واحملافظات احملررة.
وأجرى رئيس مجل���س الوزراء، اتص���ااًل هاتفيًا، بنائب 
رئيس الوزراء وزير الداخلية املهندس أحمد امليسري، اطلع 
من خالله على ضحايا وجرحى الهجوم اإلنتحاري اجلبان 
الذي استهدف مقرات أمنية مبديرية التواهي- جولدمور- 

عدن.
واستمع رئيس الوزراء، من نائبه عن الهجوم اإلرهابي 
الذي خططت له جماعات إرهابية ونفذته اليوم بسيارتني 

مفخخت���ني، ف���ي محاولة بائس���ة الق���الق الس���كنية العامة 
وتدمير املؤسسات األمنية والعسكرية التي اعادت احلكومة 
ترميمها وتأهيلها بعد طرد امليليشيات احلوثية االنقالبية.
وش���دد رئيس ال���وزراء، على ضرورة مط���اردة العناصر 
اإلرهابي���ة والتعامل بكل حس���م مع كل من يس���عى حملاولة 

زعزعة أمن واستقرار املواطن.
وق���ال الدكتور بن دغ���ر إن هذة العملي���ة االرهابية التي 
استشهد خاللها عشرات القتلى واجلرحى من األبرياء لن 
تزي���د احلكومة إال اص���رارًا وعزمية على مط���اردة اخلاليا 

االرهابية اينما وجدت وجتفيف منابع االرهاب
وترحم رئيس الوزراء على ارواح الشهداء متمنيًا الشفاء 
العاجل للجرحى الذين س���قطوا في هذه العملية االرهابية 
اجلبانة. موجها بسرعة عالج اجلرحى وتقدمي لهم الرعاية 

الصحية الالزمة.
ب���دوره، أكد نائ���ب رئي���س ال���وزراء وزي���ر الداخلية، ان 
األجه���زة األمني���ة، تعمل بوتي���رة عالية عل���ى مالحقة هذه 
العناصر االرهابية وستواصل تلك اجلهود لتعقب اخلاليا 

االرهابية وتقدميهم للعدالة.
وقال امليس���ري، إن األجهزة األمني���ة ماضية في مهمتها 
األولى ملكافحة ومحاربة ااٍلرهاب وجتفيف منابعة، وضبط 
االرهابني وكش���ف اوكارهم وتسلميهم للقضاء ومحاكتهم 

وتطبيق احكام القانون فيهم.

اكد فخام�ة الرئي�س عبدربه منص�ور هادي 
رئيس الجمهورية ع�ىل عمق العالقات التاريخية 
بني اليمن وتركيا.. مشيدا بمواقف تركيا الداعمة 
لليمن ورشعيتها الدس�تورية يف مختلف املحافل 

الدولية.
واش�اد الرئيس هادي خالل استقباله، االثنني 
املايض، الس�فري الرتكي لدى اليم�ن ليفنت ايلر، 

باملس�اعدات الرتكي�ة لليم�ن ملواجه�ة الوض�ع 
اإلنساني الصعب الذي تمر به البالد.

من جانبه عرب السفري الرتكي عن رسوره بهذا 
اللق�اء الذي يأتي يف إطار التع�اون والتأكيد عىل 
موقف تركيا الداعم والثابت تجاه اليمن وتحقيق 

االستقرار والسالم واألمن املنشود.
وأكد عىل دعم تركيا لليمن عرب منظمة التعاون 

االسالمي ومختلف الهيئات واملؤسسات االسالمية 
والدولية ذات الصلة باعتبار اليمن دولة محورية 
وهامة وتستحق االهتمام والدعم لتضطلع بمهامها 

الفاعلة واملعتادة.
وع�رب يف اللقاء عن خال�ص العزاء واملواس�اة 
باسمه والقيادة الرتكية عىل ضحايا العمل اإلرهابي 
الذي شهدته العاصمة املؤقتة عدن، األحد املايض.

.. ويشيد بالدعم التركي لليمن في مختلف املجاالت

الحكومة تؤكد أنها ستتعامل بكل حسم والضرب بيد من حديد كل من يستهدف أمن الوطن والمواطن

الرئيس يوجه مبتابعة حيثيات العمل اإلرهابي الذي استهدف مقر مكافحة االرهاب في عدن ومن يقف خلفه

ناشد في بيانه أمام مجلس األمن المجتمع الدولي الى الوقوف بجانب شعب اليمن

اليمن يدعو املبعوث األممي اجلديد إلى أن يضع نصب عينيه انصياع احلوثيني لقرارات مجلس األمن

كش���ف فخامة الرئيس عبدرب���ه منصور هادي، 
رئيس اجلمهورية، عن أجندة ايرانية ومخططات 
تآمرية تنفذها مليشيا احلوثي االرهابية، معادية 

لليمن وتستهدف بها األشقاء واجلوار.
جاء خالل اس���تقبال فخامة رئيس اجلمهورية، 
االثن���ني املاضي، وزير الدولة البريطاني لش���ؤون 

الشرق األوسط اليستر بيرت.
وجرى خ���الل اللقاء بح���ث جملة م���ن القضايا 
واملوضوع���ات ذات االهتم���ام املش���ترك ومنها ما 
يتص���ل بأوض���اع اليم���ن وآف���اق الس���الم املمكنة 

واملتاحة.
وتط���رق فخامة الرئي���س الى محطات الس���الم 
املختلف���ة الت���ي قدم���ت فيه���ا احلكومة الش���رعية 
العدي���د م���ن التن���ازالت ملصلح���ة الس���الم وحلقن 

دماء ش���عبنا اليمني.. مش���يرًا إلى أن االنقالبيني 
كعادته���م ال يؤمنون بالس���الم ومنهجهم اإلقصاء 

ولديهم أجندتهم الدخيلة.
وجدد فخامة الرئيس ترحيبه باملبعوث االممي 
اجلدي���د الى اليم���ن مارت���ن غريفت.. مؤك���دًا على 
تع���اون احلكوم���ة الت���ام مع���ه وتق���دمي كل الدع���م 
لتسهيل مهامه خدمة للسالم والوئام املرتكز على 
املرجعيات الثالث املتمثلة ف���ي مخرجات احلوار 
الوطن���ي الش���امل، واس���تكمال تنفي���ذ املب���ادرة 
اخلليجية واليته���ا التنفيذية املزمن���ة والقرارات 
األممية ذات الصلة وِفي مقدمتها القرار رقم 2216.
ورح���ب فخام���ة الرئي���س بالس���فير البريطاني 
اجلديد لدى بالدنا مايكل ارون.. مثمنًا دور اململكة 
املتح���دة ومواقفه���ا الداعم���ة لليم���ن وش���رعيتها 

الدستورية في مختلف املواقف واحملافل الدولية.
من جهت���ه، عبر الوزير البريطاني عن س���روره 
بهذا اللقاء مبعّية الس���فير البريطان���ي اجلديد.. 
مش���يدًا باجله���ود التي يبذله���ا فخام���ة الرئيس 

ملصلحة الشعب اليمني.
وقال اليستر بيرت: »نتطلع الى فرص حقيقية 
للس���الم مع املبع���وث األمم���ي اجلدي���د«.. مجددًا 
موقف اململك���ة املتحدة الداعم لليمن وش���رعيتها 
الدس���تورية حتى حتقيق كامل تطلعات وأهداف 
الش���عب اليمني ف���ي األمن واالس���تقرار والعيش 

الكرمي.
حض���ر اللق���اء نائ���ب رئي���س ال���وزراء وزي���ر 
اخلارجية عبدامللك املخالفي ومدير مكتب رئاسة 

اجلمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط

 رئيس اجلمهورية: مليشيا احلوثي تنفذ أجندة إيرانية ومخططات تآمرية تستهدف اليمن واملنطقة

 نيويورك - متابعة:
دعت اجلمهورية اليمنية مبعوث االمني العام لالمم 
املتحدة ال���ى اليمن مارتن غريفثس ب���أن يضع نصب 
عينيه انصياع احلوثيني لق���رارات مجلس االمن وأال 
يكافأوا على جرائمهم ضد االنسانية حتى ال تتمادى 
املليشيات املسلحة في دول العالم اجمع ضد الكيانات 

الشرعية وحتى ال ينتشر االرهاب والفوضى.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى األمم املتحدة السفير 
خال���د حس���ني محم���د اليماني ف���ي بي���ان اجلمهورية 
اليمنية أمام مجلس األمن في اجللسة املفتوحة حول 
احلالة في الش���رق األوس���ط )اليمن(، أمس االول: »إن 
سبل السالم في بالدي ال ميكن ان تتحقق بدون خروج 
املليش���يا احلوثية من املدن ومؤسس���ات الدولة التي 
احتلته���ا ونهبتها، وإعادة األس���لحة التي نهبتها من 
مؤسسات الدولة العسكرية واألمنية وحتديدا تسليم 
الصواريخ التسيارية التي زودتها بها ايران والتوقف 
ع���ن االعت���داءات على ال���دول املجاورة وعن ممارس���ة 
سلطات احلكومة وعن اقتراف واحدة من اكبر اجلرائم 
في القانون الدولي اال وهي جتنيد االطفال، وهذا هو 

طريق السالم املستدام والطريق غيره«.
واضاف اليماني: »لقد كررت مرارا من هنا من مجلس 
االمن التأكيد بأن احلوثيني لن يوقفهم منطق العقل وال 

القانون الدولي وال القانون االنساني الدولي 
وال قانون حقوق االنسان فهم يفكرون خارج 
االطر القانونية وخارج التاريخ مثل عصابات 
داعش والقاعدة متاما، ولن يقبلوا بأي سالم 
مس���تدام يعيد س���لطة الدولة الى اليمن، فهم 
يعملون ويقولها اسيادهم في طهران عالنية 
من أجل زعزع���ة االمن واالس���تقرار ليس في 
اليمن فحس���ب ولكن في كام���ل االقليم دفاعا 
عن اجندة ايران التوسعية وهم اليفهمون اال 
لغة العنف ويرون في تهاون وتخاذل املوقف 
الدول���ي غط���اء لالس���تمرار ف���ي مش���روعهم 

العدائي التوسعي«. 
وأردف قائاًل: »لقد فشل مجلسكم هذا يوم 
امس في ارسال رس���ائل واضحة الى ايران، 
وادى هذا الفش���ل الذريع في حتريض ايران 
واذرعه���ا االرهابية ف���ي املنطقة وم���ن بينها 
املليش���يا احلوثي���ة ف���ي اليمن ال���ى التمادي 
وس���تترجم الرسائل املشوش���ة التي خرجت 
يوم امس من ه���ذا املجلس مبزيد من العنف 
والصواريخ الباليستيه واملزيد من املآسي«.

وأك���د أن عدم امتثال اي���ران للفقرة 14 من 
قرار مجلس األمن رقم 2216 حسبما توصلت 
إليه جلنة العقوبات دليل واضح للعيان على 
سياس���تها التي تهدف إلى زعزعة االستقرار 
واألمن ف���ي كام���ل املنطق���ة.. مش���يرًا إلى أن 
الهجم���ات بالصواري���خ التس���يارية ايرانية 

الصنع التي تش���نها ميليش���يا احلوثي 
على أراضي اململكة العربية الس���عودية 
والتي بلغت ال�90 هجومًا والتي أثبتها 
تقري���ر فري���ق اخلب���راء املعن���ي باليم���ن 
واملمت���دة واليته بقراٍر م���ن املجلس تدل 
على مخطط إرهاب���ي دولي تقوده ايران 
الدولة املارقة والراعية لالرهاب الدولي 
والتي تهدر املليارات في دعم التنظيمات 
واحلوثي���ني  املنطق���ة  ف���ي  االرهابي���ة 
ف���ي اليمن فيم���ا يعان���ي ش���عبها الَعَوز 

واالحتياجات املعيشية الضرورية.
وتاب���ع الس���فير اليمان���ي :« تس���تمر 
املعاناة اإلنس���انية ف���ي اليمن ويتدهور 
الوض���ع يوم���ًا ع���ن س���ابقه ف���ي كارث���ة 
إنسانية غير مسبوقة في القرن الواحد 
والعش���رين، حيث ش���هدت كافة املناطق 
اليمنية الواقعة حتت سيطرة االنقالبيني 
تدميرا ممنهجا لكافة مؤسسات الدولة 
الرس���مية واملمتل���كات اخلاصة والعامة 
ودور العبادة، وترويع وإذالل وتخويف 
للسكان اآلمنني وجتنيد لألطفال األبرياء 

وتش���جيع للس���وق الس���وداء وس���رقة ملقدرات شعبنا وال���زج به���م ف���ي جبه���ات امل���وت وجتوي���ع للمواطن 
ف���ي وضح النه���ار في ممارس���ات مخالف���ة للنصوص 

القانوني���ة الدولي���ة والقي���م واألعراف 
اإلنسانية«.

وأكد أن التقرير السنوي لعام 2017 
لفري���ق اخلب���راء ق���دم ارقام���ا مهول���ة 
حلجم الس���رقات للمال العام واالثراء 
غير املشروع للمليشيا احلوثية التي 
نهب���ت 5 مليارات دوالر فور احتاللها 
للعاصم���ة اليمني���ة واس���تمرت بنهب 
موارد الصناعات احمللية والضرائب 
احلدي���دة  مينائ���ي  م���ن  والعوائ���د 
املزدوج���ة  والضرائ���ب  والصلي���ف 
وعوائ���د بي���ع املش���تقات النفطية في 
السوق السوداء حيث ان التقرير اشار 
ال���ى ان مجمل الش���ركات الت���ي باتت 
تعمل في اس���تيراد املشتقات النفطية 
ه���ي ش���ركات حديثة املنش���أ لعناصر 
تابعة للمليشيات احلوثية، وبلغ حجم 
املوارد املنهوبة ما قدره الفريق ب�6.75 
ملي���ار دوالر خ���الل الس���نوات الثالث 
املاضية، وعل���ى الرغم م���ن هذا يصر 
االنقالبيون على جتويع أبناء شعبنا 
في املناطق الواقعة حتت سيطرتهم وويرفضون دفع 

املرتبات للعاملني في مجال اخلدمة العامة او التعاون 
مع املجتمع الدولي في هذا السياق.

واضاف: »لقد بلغت املعاناة االنسانية مستويات 
مروعة ومع بداية العام اجلاري اعلن مكتب الشؤون 
االنس���انية ل���المم املتح���دة ع���ن خطت���ه لالس���تجابة 
االنس���انية لليم���ن والتي بلغ���ت قراب���ة الثالثة مليار 

دوالر«.
وأشار إلى أن دول التحالف بقيادة اململكة العربية 
الس���عودية ب���ادرت مش���كورة بتوفير ملي���ار ونصف 
لتغطية املوارد املطلوبة في اخلطة.. مشيدًا باخلطة 
اإلنس���انية الش���املة التي أطلقها مركز امللك س���لمان 
إلغاثة الش���عب اليمني والتي ش���ملت كافة املجاالت 
اإلغاثية ومج���االت التعافي االقتص���ادي على طريق 

إعادة اإلعمار.
وأكد أن املليش���يا احلوثية تتحصن خلف الكارثة 
اإلنسانية للشعب اليمني وتستخدمها ضمن أجندتها 
السياس���ية لتقدمي صورة الضحية وابتزاز املجتمع 
الدولي.. الفتًا إلى أن احلكومة حذرت مرارًا من تركيز 
البع���ض في مجلس األم���ن على الش���أن اليمني على 
أنه ش���أن اغاثي انس���اني في غياب احلل السياس���ي 
وعدم قدرة املجتمع الدولي على الضغط على الطرف 
احلوث���ي للجل���وس ال���ى طاول���ة املفاوض���ات لتنفيذ 
مقتضي���ات الس���الم ف���ي الق���رار 2216 امن���ا 
يعني السعي الس���تدامة امد احلرب واالزمة 

في اليمن.
وأس���تطرد قائاًل »فاملال ال���ذي قد جتود به 
دولكم لن يكفي الغاثة 27 مليون ميني باتوا 
في وضع كارثي وهم يعيشون في الشتات او 
فوق ارضهم التي يدمرها احلوثيون بش���كل 
انقام���ي وهي في الواقع م���ن اغني االراضي 
واكثره���ا جماال ف���ي العالم. وم���ن هنا فانني 
اهي���ب مبجلس���كم املؤق���ر ممارس���ة الضغط 
على الطرف االنقالبي الذي يرفض مبادرات 

السالم وجترميه امام العالم«.
وناش���د الس���فير اليماني في ختام البيان 
باسم الشعب اليمني، املجتمع الدولي وعلى 
رأس���ها هيئ���ة األمم املتحدة ومجل���س األمن 
الدول���ي الى الوقوف معه ف���ي هذه اللحظات 
التاريخية احلاس���مة كما كان عهده بهم منذ 
بداية ازمة االنتقال السياس���ي في اليمن في 
العام 2011.. مضيفًا بالقول: »إن شعبا عظيم 
في تاريخه وكرمي في عطائه االنس���اني يقف 
على ابوابكم مناش���دا فيكم االنسانية لوقف 
ه���ذه احل���رب وانه���اء االنق���الب ف���ال تتركوه 
يتوس���ل الفت���ات عل���ى ابوابك���م، وال تتركوا 
مالي���ني الش���باب في اليم���ن تتقاذفه���م بحار 
التيه واالغتراب وتالحقهم عصابات االرهاب 

احلوثية والقاعدية والداعشية«.

التقرير السنوي لفريق الخبراء قدم أرقامًا مهولة لحجم ما سرقته المليشيا الحوثية للمال العام واإلثراء غير المشروع

قال رئيس مجلس األمن لش���هر فبراير 
من���دوب دول���ة الكوي���ت الدائم ل���دى األمم 
املتح���دة منص���ور العتيب���ي »إن احل���ل 
األمثل إلنهاء األوضاع اإلنس���انية باليمن 
يتطلب إعادة األمن واإلستقرار إلى اليمن 
مب���ا يصون س���يادته وإس���تقالله ووحدة 
أراضيه، مجددًا التأكيد على دعم ومساندة 

الشرعية الدستورية في اليمن«.
وأض���اف ف���ي كلمت���ه مس���اء الثالث���اء 
املاض���ي، في جلس���ة مجل���س االمن حول 
اليمن: »ان ذلك لن يتحقق إال عبر الوصول 
إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثالث 
كم���ا جن���دد التأكيد عل���ى دعم ومس���اندة 

الشرعية الدستورية في اليمن«.
اإلنس���اني أوض���ح  الصعي���د  وعل���ى 
العتيب���ي ان »األم���ر يتطلب م���ن املجتمع 
الدول���ي تق���دمي املزي���د لتخفي���ف املعاناة 

اإلنس���انية التي تواجه الش���عب اليمني، 
ولفت ال���ى ان دول���ة الكوي���ت التزمت في 
مؤمتر املانحني ال���ذي عقد في جنيف في 
أبري���ل 2017 بتق���دمي مس���اعدات إغاثية 
وإنس���انية تقدر بنح���و 100 مليون دوالر 
أمريكي«، مش���يرًا ال���ى أن »دول التحالف 
إلعادة الش���رعية إلى اليمن مس���تمرة في 
جهوده���ا لتخفي���ف املعان���اة اإلنس���انية 
للش���عب اليمن���ي حي���ث أعل���ن التحال���ف 
بتاري���خ 22 يناي���ر املاض���ي، ع���ن خط���ة 
عمليات إنسانية شاملة في اليمن والذي 
رحب بها كل من األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس ووكي���ل األمني العام 

للشؤون اإلنسانية السيد مارك لوكوك«.
وقال العتيب���ي« ان تلك اخلطة تش���مل 
تعهدا سخيا من اململكة العربية السعودية 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة بتقدميهما 

مليار دوالر أمريكي مش���تركة كمساعدات 
إنسانية وتش���كل تلك املساهمة منهما ما 
يقارب نسبة ثلث إجمالي املناشدة خلطة 
اإلستجابة اإلنسانية لألمم املتحدة لليمن 

لعام 2018«.
وتاب���ع قائ���ال »مي���ر اليم���ن مبرحل���ة 
صعب���ة ف���ي تاريخ���ه حي���ث إن الن���زاع 
هناك يس���تمر لعام���ه الثالث من���ذ انقالب 
مليشيا احلوثي في 2014 على احلكومة 
الشرعية والذي يعد ليس فقط انقالبا على 
السلطة الش���رعية بل انقالبًا على الدولة 

ومؤسساتها«.
وأضاف العتيبي انه »ومنذ ذلك الوقت 
لم نر ولألسف الشديد حاًل سياسيًا ينهي 
احلرب في هذا البلد العربي الذي يواجه 
ش���عبه تدهورا ف���ي األوضاع اإلنس���انية 

واملعيشية«.

وذك���ر أنه »ط���رأ عل���ى املش���هد اليمني 
تط���ورات أمنية وسياس���ية خ���الل الفترة 
املاضي���ة مقلق���ة ج���دًا لألس���ف س���اهمت 
في تعقي���د هذا املش���هد وزادت من جمود 
العملية السياسية اليمنية بسبب التعنت 
الواضح من أحد أطراف احلرب في اليمن 
وهم جماعة احلوثي الذي ماطلت ورفضت 
االنخ���راط باجلهود األممي���ة الرامية إلى 
إنه���اء األزمة ويرفض حتى تنفيذ قرارات 

مجلس األمن ذات الصلة«.
وأفاد العتيبي أن دول���ة الكويت جتدد 
التأكي���د عل���ى أن���ه ل���ن يك���ون هن���اك حل 
عسكري للنزاع الدائر في اليمن وال ميكن 
أن يحس���م ه���ذا الن���زاع إال عب���ر احل���وار 
واحلل السياس���ي الذي يجب أن يس���تند 

إلى املرجعيات الثالث املتفق عليها.
نيويورك -سبأنت

رئيس مجلس األمن: جماعة احلوثي رفضت قرارات املجلس
ومتاطل في إنهاء احلرب باليمن
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ق���ال وزير حقوق اإلنس���ان اليمن���ي الدكتور محمد 
عس���كر: إن م���ا يج���ري ف���ي اليمن من���ذ 21 س���بتمبر 
2014م، مأس���اة حقيقي���ة لش���عب يظلم ويقت���ل مرتني 
األولى برصاص الرعب والوحشية الذي تقوده ميليشا 
احلوثي االنقالبية املدعوم���ة من إيران، والثانية عدم 
الوقف���ة الس���ريعة والفاعلة للمجتم���ع الدولي إليقاف 
هذا العدوان الذي تش���نه هذه املليشيا يوميًا وبشكل 

ممنهج.
وأكد عس���كر في كلمته أمام ال���دورة ال�)37( ملجلس 
حقوق اإلنسان في جنيف أن »العدوان احلوثي الذي 
ب���دأ بانقالب دموي مس���لح ف���ي 21 س���بتمبر 2014م 
واحتالل املدن واملؤسس���ات يش���كل الس���بب الرئيس 
لكل هذه املأس���اة، وإنهاء االنقالب هو نهاية مأس���اة 

الشعب اليمني«.
وأشار الوزير عسكر إلى أن مليشيا احلوثي ترفض 
أن تك���ون مكونًا سياس���يًا قانونيًا كما ه���ي األحزاب 
السياس���ية ف���ي اليمن في بل���د متنوع يحت���رم التعدد 
ويقوم عل���ى احت���رام االختالف السياس���ي والفكري، 
مؤكدا أنها جماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية 

خاطئة تعزز من انقس���ام املجتمع وتعمل على تفتيت 
النس���يج االجتماع���ي، وتقاتل من أجل إلغ���اء التنوع 

للوصول إلى احلكم بالقوة.
وأضاف أن ظروف احلرب الت���ي أوجدها االنقالب 
أدخل���ت اليم���ن في وض���ع إنس���اني أدى إل���ى معاناة 
الس���كان املدني���ني في مناط���ق اليمن كاف���ة وحاجتهم 
املاس���ة للغذاء والدواء واخلدمات العامة، مشيرًا إلى 
أن التحالف الداعم للشرعية في اليمن بقيادة اململكة 
العربية السعودية قدم وما يزال مليارات الدوالرات من 
املساعدات اإلنسانية واإلغاثية للشعب اليمني، آخرها 
متويل خطة االس���تجابة اإلنس���انية لليمن لهذا العام 
2018 مببلغ مليار ونصف، باإلضافة إلى وضع وديعة 
مالية تقدر مبلياري دوالر لدعم البنك املركزي اليمني.
وأك���د عس���كر احلاج���ة الضرورية إلغاثة الس���كان، 
وأهمية قيام املنظمات والوكاالت املتخصصة بدورها 
اإلنس���اني لتقدمي الع���ون اإلغاثي لليم���ن، مثمنًا هذه 
املساعدات وما تقدمه الدول واملنظمات كافة من العون 

واملساعدة للحكومة والشعب اليمني.
وأك���د وزي���ر حق���وق االنس���ان قائ���اًل: »إن تعاط���ي 

املنظمات الدولية على مختلف تنوعها مع االنتهاكات 
التي ترتكبها اجلماعات املسلحة اخلارجة عن القانون 
بشكل سطحي يولد لدى هذه املليشيا االنطباع بأنها 
حتظى بتعاطف دولي يدعم ما تقوم به من انتهاكات، 
ه���ذه املواق���ف غي���ر احلازم���ة تق���دم رس���ائل مغلوطة 
تستفيد منها اجلماعات املسلحة املتمردة بشكل عام 
و ال تس���اعد على احلد منها أو إيجاد حل س���لمي في 

اليمن«.
وأش���ار عس���كر إلى أن »الش���عب اليمني وحكومته 
يعاني م���ن اعتداء غاش���م من قب���ل مليش���يا انقالبية 
قتل���ت حتى حلفاءها في االنقالب، مما يش���كك بنوايا 
هذه املليش���يا االنقالبية جتاه الس���الم، فهي ال تؤمن 
بالدميقراطية وال الشرعية بل ال تؤمن أصاًل باملجتمع 
الدولي ومنظومته احلقوقية«، مبينًا أن الشعب اليمني 
يستحق أن يعيش بأمن واستقرار، وأن يحظى بحياة 
كرمية، أس���وة بش���عوب العال���م، ولن يتحق���ق ذلك إال 
بإنهاء االنقالب ودعم ومس���اندة احلكومة الش���رعية 
الس���تعادة مؤسس���ات الدولة وحتقيق األمن والسالم 

والتنمية في اليمن.

وصف تعاطي المنظمات مع المليشيا بالسطحي

عسكر: اليمنيون بني  رصاص املليشيا وخذالن املجتمع الدولي

رص���د تقري���ر ص���ادر ع���ن مرك���ز املعلوم���ات 
والتأهيل حلقوق اإلنسان اليمني، 184 انتهاكًا 
حوثي���ًا ضد حقوق اإلنس���ان، ف���ي محافظة تعز، 

خالل يناير املاضي.
وأك���د التقرير الش���هري للمرك���ز، توثيق 148 
جرمي���ة وانته���اكًا قام���ت به���ا مليش���يا احلوثي 
ف���ي تع���ز، تنوعت م���ا ب���ني القت���ل، واالختطاف، 
واإلصابات للمدنيني، منهم نساء وأطفال، حيث 
وث���ق التقرير مقت���ل 21 مدني���ًا بينه���م 5 أطفال 
و4 نس���اء، وإصاب���ة 72 مدنيًا، بينه���م 18 طفاًل 
و10 نساء، بينهم حاالت خطرة جدًا، إلى جانب 
تس���جيل أكبر عدد من الضحاي���ا نتيجة القصف 

العشوائي ب�16 قتياًل و56 مصابًا.
ورصد فريق املركز بحس���ب التقري���ر، ارتكاب 
امليليش���يا االنقالبية 5 مجازر دامي���ة في يناير، 
راح ضحيتها 11 قتياًل من املدنيني و20 مصابًا، 
وُقتل 3 مدنيني بقنص مباش���ر م���ن قناص تابع 
للحوثي���ني واصابة مدن���ي آخر ف���ي انفجار لغم 

زرعته امليليشيا االنقالبية.
وأش���ار التقرير إلى أن فري���ق املركز امليداني، 
رصد اختطافًا واحدًا على األقل من قبل ميليشيا 
احلوث���ي للترب���وي محمد أحمد الفقي���ه، من مقر 
عمله في مدرسة الرواد األهلية في مدينة الراهدة 
جنوب شرق محافظة تعز، فضاًل عن تهجير 18 
أس���رة من قرية الكدم���ة عزلة القحيف���ة، وتهجير 
واجبار 31 أس���رة على النزوح م���ن عزلة العدنة 

شرق صالة.
كما رصد التقري���ر 3 حاالت اعتداء على حرية 
الرأي والتعبير، حيث قتل مصور قناة »بلقيس« 
محم���د القدس���ي، إثر قص���ف احلوثي���ني منطقة 
اخليام���ي أثناء تأديت���ه عمله، وإصاب���ة املصور 
عزام الزبيري، واملصور الصحفي، حذيفة سلطان 
األثوري، خالل تغطية معارك اجلبهة الش���رقية، 

بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيا احلوثي في 27 
يناير املاضي.

وبحس���ب تقرير املرك���ز تض���رر 18 منزاًل 
بش���كل جزئ���ي نتيج���ة القص���ف املتعم���د 
بالقذائ���ف والصواري���خ، فيم���ا تض���ررت 6 
منازل أخرى بشكل كلي، وفجرت امليليشيا 

منزاًل واحدًا.

املدنيني بحق  احلوثية  املليشيا  ارتكبتها  انتهاكًا   148
في تعز خالل شهر واحد

أكد تقرير حقوقي ارتكاب مليشيا 
احلوث���ي االنقالبي���ة م���ا يزي���د عن 
6357 حال���ة انتهاك بح���ق املدنيني 
ف���ي اليم���ن خ���الل الع���ام املاض���ي 

2017م
الس���نوي  التقري���ر  وبحس���ب 
لرابط���ة أمه���ات املختطف���ني فق���د 
ارتكبت مليشيا احلوثي االرهابية 
6357 جرمي���ة، منه���ا 5347 حال���ة 
اختطاف في 10 محافظات، و721 
حالة اخفاء قسري في 8 محافظات 
و142 حالة تعذيب للمختطفني في 
6محافظ���ات و19 حال���ة قت���ل حتت 
التعذي���ب في 9 محافظ���ات، ومقتل 
34 اس���يرًا ومختطفًا اس���تخدمتهم 
مليش���يا احلوث���ي دروع���ًا بش���رية 

واصابة 64 حالة.
وقال التقري���ر: إن 5347 مواطنا 
مت اختطافه���م ف���ي املناط���ق الت���ي 
يس���يطر عليها احلوثيون، وجاءت 
أمانة العاصمة ف���ي املرتبة األولى 
ب�1084 مختطفا تليها ذمار ب�689 
ث���م محافظ���ة صنع���اء ف���ي املرتب���ة 
الثالث���ة ب����634 مختطف���ا وج���اءت 
محافظ���ة حجة في املرتب���ة الرابعة 
املرتب���ة  ف���ي  و  ب����613 مختطف���ا 
اخلامس���ة محافظة احلديدة ب�495 
مختطف���ًا و ف���ي املرتبة السادس���ة 
محافظ���ة عم���ران ب����400 مختطف���ًا 
ث���م محافظ���ة احملويت ف���ي املرتبة 
الس���ابعة ب����368 مختطف���ًا ثم بقية 

احملافظات.

وبحس���ب إحصائي���ات االخف���اء 
القس���ري التي أوردها التقرير، بلغ 
إجمال���ي ح���االت االخفاء القس���ري 
التي رصدته���ا الرابطة 721 حالة، 
تصدرت محافظة حجة املركز األول 
بع���دد 116 مخفيًا قس���رًا تليها في 
املرتب���ة الثاني���ة أمان���ة العاصم���ة 
ب����111 مخفيًا قس���رًا، و في املرتبة 
الثالث���ة محافظ���ة احلدي���دة ب�109 
ح���االت اخف���اء قس���ري، واحتل���ت 
محافظ���ة صنع���اء املرتب���ة الرابعة 
ب����89 حالة، وفي املرتبة اخلامس���ة 
محافظ���ة ذمار ب�61 حال���ة، ثم بقية 

احملافظات.
وتضمن التقرير حاالت التعذيب 
الذي متارسه جماعة احلوثي ضد 
املختطفني واملخفيني قسرا، والتي 
مت رصده���ا من قبل الرابطة وكانت 
حصيلتها 142 حالة تعذيب جاءت 
أمانة العاصمة ف���ي املرتبة األولى 
بعدد56 حال���ة تعذيب، ثم محافظة 
إب ف���ي املرتبة الثانية ب����21 حالة، 
محافظ���ة  الثالث���ة  املرتب���ة  وف���ي 
احلديدة ب�18 حالة تعذيب، ثم بقية 

احملافظات.
ورص���د التقري���ر ح���االت القتل 
س���جون  ف���ي  التعذي���ب  حت���ت 
احلوث���ي  جماع���ة  ومعتق���الت 
املنتش���رة في احملافظات الواقعة 
حتت سيطرتها حيث بلغ إجمالي 
حاالت القتل حت���ت التعذيب التي 
رصدتها الرابطة خالل عام 2017م 

19 حال���ة قت���ل حت���ت التعذي���ب، 
كان���ت محافظت���ي إب و احلدي���دة 
في املرتبة األولى بعدد )4( حاالت 
لكل محافظة، وفي املرتبة الثانية 
أمان���ة العاصم���ة و محافظة ذمار 
بعدد )3( حاالت قتل حتت التعذيب 
لكل منهم���ا، ثم محافظ���ات � تعز � 
صنعاء � صع���دة � عم���ران � حجة، 

حالة واحدة لكل محافظة.
كم���ا اش���ار التقري���ر إل���ى إحالة 
بعض املختطفني واملخفيني قس���رًا 
إل���ى النياب���ة واحملكم���ة اجلزائي���ة 
العاصم���ة  بأمان���ة  املتخصص���ة 
�محكمة أمن الدولة� وما يتعرضون 

له من انتهاكات.
وطالبت رابطة أمهات املختطفني 
في ختام تقريرها اجلهات الرسمية 
احمللية ممثل���ة برئيس اجلمهورية 
واحلكومة الشرعية والنائب العام 
باتخ���اذ كاف���ة الوس���ائل والس���بل 
الكفيلة لس���رعة اإلف���راج عن جميع 
قس���رًا،  واملخفي���ني  املختطف���ني 
وإيقاف االنتهاكات التي يتعرضون 
لها، كما طالب���ت املنظمات الدولية 
�مجلس حق���وق اإلنس���ان في األمم 
املتح���دة� بالضغ���ط عل���ى جماع���ة 
احلوثي للتوقف عن تلك االنتهاكات 
ومطالبته���م باإلف���راج الف���وري عن 
جمي���ع املختطف���ني وإظه���ار م���كان 
املخفيني واإلفراج عنهم دون شرط 

أو قيد.

سامي باري – »سبتمبرنت«
يس���قط يوميا ضحايا من املدنيني في الساحل الغربي للبالد، جراء 
األلغام والعبوات الناس���فة الت���ي زرعتها مليش���يا احلوثي االنقالبية 
بكثاف���ة في الطرقات واألحياء الس���كنية، حيث يتص���در األطفال قائمة 

الضحايا.
األحد املاضي، أصيب طفل إصابة بالغة نتيجة انفجار قنبلة يدوية 
عثر عليها في إحدى قرى مديرية اخلوخة الساحلية، جنوبي احلديدة.
وبحس���ب مص���ادر محلية ل�«س���بتمبر نت« فإن الطفل محمد س���عيد 
)11عاما( عثر على قنبلة يدوية من مخلفات املليش���يا احلوثية وس���ط 
األشجار بقرية الوعرة، ونتيجة عدم معرفته كيفية التعامل معها، أدى 

إلى انفجارها، وتعرضه إلصابة بليغه.
وتق���ول املصادر: »هكذا تكون النتائج الس���لبية ملا تخلفه املليش���يا 
االنقالبي���ة من م���وت حت���ى بعد فراره���ا م���ن مناطق متركزه���ا، حيث 
يكون املدني���ون هم الضحاي���ا الوحيدين«، الفتة ال���ى أن الطفل محمد 
منوذج���ًا للم���وت الذي تخلفه تل���ك اجلرائم احلوثية وال���ذي يوزع من 
خ���الل مخلفاتها على الصغار قبل الكب���ار، وعلى البريء قبل خصمها 

العسكري.
يأتي ه���ذا، بعد أقل من24س���اعة من حادثة انفج���ار لغم أرضي في 
شاحنة في قرية الزهاري، في مديرية املخا الساحلية، أسفر عن مقتل 

طفل وإصابة مواطن أخر.
وذكرت مصادر أن لغمًا زرعته املليشيا قبيل حترير الزهاري انفجر 
ف���ي الش���احنة التي كانت مت���د املواطنني مبياه الش���رب، مما أدى إلى 

إصابة السائق ومقتل أحد األطفال كان على منت الشاحنة.

26سبتمبر- خاص
تنعق���د ال���دورة ال�37 ملجل���س حقوق االنس���ان في 
مقر األمم املتح���دة في جنيف في ظل تزايد انتهاكات 
وجرائم املليش���يا االنقالبية حلقوق االنسان اليمني 
وهو ما جعل اليمنيون ينتظرون ما ستخرج به الدورة 

من قرارات تدين املليشيا وتضغط اليقافها.
يرى نش���طاء حقوقي���ون أن على املجتم���ع الدولي 
االسراع في اتخاذ موقف واضح مما ترتكبه املليشيا 
احلوثية االنقالبية من انتهاكات وجرائم حرب بحق 

املدنيني في مختلف املناطق اليمنية.
يرى ناش���طون عبدالله الصلوي أن ال���دورة ال�37 
ملجلس حقوق االنس���ان ه���ي املطالب االكب���ر باتخاذ 
موقف حازم بشأن الوضع االنساني في اليمن ويقول: 
»الدورة ال�37 ملجلس حقوق االنسان مطالبة باتخاذ 
قرار حاسم بشأن انتهاكات املليشيا في حق االنسان 
اليمني أكثر من أي وقت مضى«. مضيفَا »أنتج صمت 
املجتمع الدولي عن جرائم وانتهاكات مليشيا احلوثي 
إلى متاديها في ممارساتها االجرامية بحق االنسان 

وهو ما يضع الضمير العاملي على احملك«.
وع���ن احتمالي���ة ص���دور ق���رار يصن���ف املليش���يا 
كجماعة ارهابية ويدين قاداتها بجرائم احلرب التي 
ارتكبوها قال الصلوي: »م���ن املمكن بالتأكيد صدور 
قرار كهذا في حال ارادت املفوضية الس���امية حلقوق 

االنس���ان التعامل بانص���اف مع ما يح���دث في بلدنا، 
مليش���يا احلوثي ارتكبت االف اجلرائ���م التي ترتقي 
إلى مس���توى جرائم حرب وال مبرر لعدم رفع قضايا 

جنائية ضد قاداتها حتى االن«.
وعل���ى عك���س الصل���وي ي���رى الصحف���ي املهت���م 
بالشؤون االنسانية هشام احمليا أنه ال ميكن التعويل 
على الدورة ال�37 ملجلس حقوق االنس���ان حيث قال: 
»ال يع���ول اليمنيون اطالقًا عل���ى دورة مجلس حقوق 
االنس���ان احلالية، بع���د أن فقدت املفوضية الس���امية 
مصداقيته���ا وثقة الش���عوب به���ا، فهن���اك ازدواجية 
ف���ي املعايي���ر الت���ي تتعامل بها م���ع عدد م���ن قضايا 

وانتهاكات حقوق االنسان«.
ويضيف احمليا: »مع الوضع االنساني السيء في 
اليمن، لم تقدم دورات مجلس حقوق االنسان السابقة 
ش���يئًا يذكر بل أنها لم تقم بأي حت���رك إلدانة جماعة 
احلوثي االرهابي���ة التي ارتكبت عش���رات االالف من 

اجلرائم اجلسيمة واالنتهاكات بحق اليمنيني«.
وعن سبب فشل مجلس حقوق االنسان في اتخاذ 
موق���ف جاد وحازم قال احمليا: »فش���ل مجلس حقوق 
االنسان في القيام بواجبه احلقوقي يعود إلى توغل 
لوب���ي ايران���ي كبير في دوائ���ر املجل���س والعديد من 
املنظمات األممية، وايضا حتكم الدول الكبرى بقرارات 

املجلس«.

مجلس حقوق االنسان وانتهاكات المليشيا الحوثية

ال�����������ت�����������ج�����������اه�����������ل؟! اس���������������ت���������������م���������������رار  أم  ح���������������������������ازم  م��������������وق��������������ف 

«أمهات أمام أبواب السجون2» يرصد 
قسري  واخفاء  اختطاف  حالة   5347

ارتكبتها مليشيا احلوثي

إصابة طفل بانفجار قنبلة في اخلوخة بعد ان خلفت املليشيا آالف األلغام واملتفجرات

المجتمع الدولي وحقوق االنسان
في اليمن

يستمر املجتمع الدولي في اتخاذ موقف ضبابي مخجل امام حالة حقوق 
االنس��ان في اليمن بعد ثالث س��نوات من االنتهاكات واجلرائم اجلس��يمة 
التي متارس��ها مليش��يا احلوثي االرهابية ضد املدنيني والتي وصلت إلى 
مس��توى جرائم حرب من املهم التعجيل بإدانته��ا ومقاضاة مرتكبيها من 

قادة املليشيا ومشرفيها.
ويأتي هذا املوقف الدولي في ظل وضع انساني متدهور تؤكده تقارير 
املنظم��ات الدولي��ة ذاتها الت��ي تتجاهل كل م��ا تتحدث عنه فج��أة وتكتفي 
باالشارة إلى جماعة احلوثي في تقاريرها دون العمل على ايقاف جرائمها 

اجلسيمة بحق االنسانية أو حتى ادانتها.
ورغم احلديث عن لوبي ايراني كبير يتغلغل في اروقة املنظمات الدولية 
الكب��رى إال أن ذل��ك ال يبرر هذا املوق��ف املتذبذب فاملنظم��ة األممية –التي 
حتصل بش��كل دوري عل��ى تقارير تؤك��د ما ترتكبه املليش��يا م��ن جرائم 
جس��يمة وانتهاكات بحق املدنيني والنس��اء واالطفال ف��ي مختلف املناطق 
اليمنية- مازالت تص��در بيانات ادانة جلرائم ارتكبتها املليش��يا االنقالبية 
دون املطالب��ة بايقافها وهو ما ظه��ر جلياً في بيان االدان��ة االخير الصادر 
عن املفوض الس��امي حلقوق االنس��ان زيد بن رعد احلس��ني، الذي حتدث 
في بيانه عن مقتل الناش��طة احلقوقية رهام البدر والتي دربتها املفوضية 

بنفسها مكتفيا باالشارة إلى انها قتلت بقذيفة حوثية!!.
ومع انعق��اد الدورة ال37 ملجلس حقوق االنس��ان، تض��ع حالة حقوق 
االنس��ان في اليمن مصداقية املنظم��ات االممية الكبرى عل��ى احملك.. فهل 
س��نرى حتركاً أممياً حقيقياً إليق��اف جرائم وانتهاكات املليش��يا احلوثية 

االرهابية بحق املدنيني في اليمن؟!
لننتظر..

احمل����رر
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ماهي آخر املستجدات بالنسبة لجبهات القتال 
يف الجوف؟

طيبة جدًا ومبشرة بخير - إن شاء الله- ونحن 
منش���ي بحس���ب خطة عس���كرية محكمة استطعنا 
خاللها االقتراب م���ن حترير كامل احملافظة، حيث 
تتواج���د قواتن���ا حاليًا ف���ي أهم مناط���ق وخطوط 
التم���اس، بعد متكنها من التوغ���ل في عمق متركز 
ميلشيا احلوثي االنقالبية، بدًء من مناطق اجلوف، 
ووص���واًل إلى معقلهم الرئيس���ي مبحافظة صعدة 

احلدودية مع اجلوف.
ونؤكد للجميع وألبناء الشعب اليمني املنهك من 
بطش واجرام امليلشيا أننا ماضون ولن نتوقف عن 
هدف تخليصهم من ه���ذا الظلم والبطش وحترير 
كاف���ة مناطق اجل���وف واليمن بالكام���ل إلى جانب 

أبناء الوطن من مختلف عموم البالد.
ونبشركم أن احلملة العسكرية التي جهزت قبل 
شهرين مستمرة، وستظل مستمرة حتى حترير ما 
تبقى من مناطق محافظة اجلوف بالكامل، ومنها 

إلى بقية احملافظات.
أين أنتم حالياً بالنسبة ملحور املهاشمة ومديرية 

برط العنان؟
نح���ن اآلن في أط���راف ب���رط وفي احلج���ال وما 

حولها، وسنكمل حترير بقية اخلط الدولي.
ما أهمية الخط الدويل بالنسبة للمعركة عسكرياً 

جغرافيا؟
ه���ذا اخلط متث���ل أهميته ف���ي ربطه ب���ني اليمن 
واململك���ة العربي���ة الس���عودية، وباعتب���اره منفذًا 
رس���ميًا لعبور التج���ارة من وإل���ى البلدين وتزداد 

أهميته في سهولة النقل والوقت وقلة التكلفة.
أيضا في حال استقر اخلط الدولي سيشكل دفعة 
نوعية بالعائدات اجلمركية للمحافظة ولليمن ككل، 
وهذا س���ينعكس على عجلة التنمية في احملافظة، 
الت���ي يرافقها األمن واالس���تقرار منه���ا إلى اخلط 

ذاته.
أما عسكريًا فسيسهل للجيش الوطني التحرك 
العس���كري من تعزيزات وإمدادات مادية عبر دول 
التحال���ف العرب���ي الذي تق���وده الس���عودية لدعم 

الشرعية في اليمن.
أيضا سيس���هل عملي���ة التحري���ر املتبقية، التي 
تتمثل أكثر أهمية في العقبة، وبتحريها س���يكون 
اخل���ط الدول���ي من احل���زم حت���ى اململك���ة العربية 
الس���عودية ف���ي مأم���ن م���ا يس���هل عملي���ة احلركة 

التجارية.
كم تبقى عىل عملية تحرير املحافظة؟

تبقى أقل من 5 %، باقي أجزاء  قليلة من مديرية 
برط العنان وسهولها وما حولها، وعشرة كيلو وما 
حولها في مناطق محددة في خب الشعف لعرض 
مساحاتها الشاسعة التي تصل إلى 32 ألف كيلو 
متر مربع، ونحن نعد العدة بش���كل كبير ومخطط 

ومدروس الستكمال عملية حتريرها.
هدوء نس�بي يف الجبهات، هل هو اس�تعدادات 
مثالً ملعركة واسعة وأنتم عازمون عىل خوضها؟

من قال لك إنها هادئة.. هي مشتعلة في كل مكان، 
وكما ترى في صبرين واملهاشمة، ومختلف جبهات 
احملافظة، املعركة مستمرة ولم ولن تهدأ، واالعداد 

العسكري قائم ومستمر.
هل أفهم أنكم تسعون يف الوقت القريب إىل حسم 

املعركة وأن القادم مصريي؟
نعم.. املعركة قادمة وحاسمة، ليس في اجلوف 
فقط، بل في اليمن ككل، وهي ليست معركة عسكرية 
فق���ط، ب���ل معركت���ني تخوضه���ا اجل���وف، معرك���ة 
التحرير من ميلش���يا احلوثي االنقالبية، ومعركة 
البناء والتنمية التي ظلت مغيبة عن هذه احملافظة 

لعقود طويلة.
وكما ترى مس���احات واس���عة ومهم���ة اجلوف، 
حيث تقع على أهم مخزون نفطي وغازي، منه مائي 
وتربة خصب���ة للزراعة، كل هذا وس���ع من  أطماع 
ميلش���يا احلوث���ي االنقالبية وس���عيها للس���يطرة 
عليه���ا، بع���د التوج���ه إليها عق���ب ثورة الش���باب 
السلمية، والتوس���ع تبعًا النقالب 21 سبتمبر من 

العام 2014 م. 
ماذا عن املش�اريع يف املحافظة؟ وما الجديد يف 

ذلك؟
احلال���ة التنموية بفضل من الله مبش���رة بخير، 
وكنا يوم اخلميس املاضي مرينا بخط حضرموت- 
اجلوف، واطلعنا على عمل الش���ركة في اخلمسني 
الكيل���و الت���ي مت تنفيذها حت���ى اآلن، والعمل جار 
بش���كل جيد، واخلط مس���تمر باجتاه حضرموت، 
حسب توجيهات فخامة رئيس اجلمهورية ونائبه 
ورئيس الوزراء بإمتام وجتهيز هذا اخلط الرسمي، 

ال���ذي سيش���كل نقلة نوعي���ة في إيص���ال ونقل من 
وإلى اجلوف كل املواد املعيش���ية، وتسهيل العمل 
االستثماري ومرور ووصول مركبات النقل الكبيرة، 
أيضا شق طرق في نفس املدينة دائر املدينة األول 
من اجلهة الغربية الش���مالية يخ���رج على املدينة، 
وس���يبدأ الش���ق فيه خالل األيام القادم���ة، ولدينا 
ثنائية خط املدينة، خط الريان الذي سيلتقي بخط 

حضرموت، واآلن جرى البدء في شقه.
ماذا ع�ن مش�اريع أخ�رى خدمي�ة، جامعة، 

مستشفى؟
مت حتدي���د موق���ع جلامعة اجلوف ومستش���فى 
الهيئة، وس���يتم في األيام القريبة جتهيز منش���أة 
غازية مركزية للدول���ة، وقد حدد املكان لها، ونؤكد 
أن التنمية مستمرة، والطرق ستشق في كل مكان، 
والعدو مقهور وستتحرر احملافظة، أبناء اجلوف 
يد تبن���ي ويد جتاهد إلى جان���ب أبناء احملافظات 
األخرى في حترير اليمن، وكما هو مالحظ مديرية 
احلزم تغيرت تغي���رًا كبيرًا خالل الس���نة األخيرة 
هذه وبش���كل ملحوظ، وازداد عدد س���كانها بشكل 
متس���ارع وكبي���ر، والتزايد من 6 اآلف نس���مة إلى 
ما يقارب أكثر من 40 ألف نس���مة، مقارنة بالسنة 

املاضية.
بالنس�بة لالستثمار الجوف مس�احات واسعة 
ويمك�ن تحويله�ا إىل مدين�ة صناعي�ة، م�ا 

التسهيالت التي ستقدمونها يف هذا الجانب؟
اجلوف بكر ومساحاتها واسعة، فيها البترول 
والغاز والزراعة، فيها املياة اجلوفية، واألمن، فيها 
كل مقوم���ات احلياة، س���نقدم كل التس���هيالت لكل 
املستثمرين، اجلوف متهيئة لكل أنواع الصناعات، 
وبحس���ب توجيهات رئي���س اجلمهورية، وتوجيه 

وزي���ر الكهرب���اء، وتزويد اجلوف مبحط���ة الطاقة 
الغازية، وكما هو متفق في دراسة جدوى التجهيز، 
التي قرت بفترة أربعة أشهر، وبإذن الله - سيأتي 
نهاية هذا املوعد والعمل قد بدأ بالتنفيذ مع شبكة 

احملافظة واألمور شغالة ومسهلة.
وبخص���وص االس���تثمار لدين���ا مش���اورات مع 
مس���تثمرين لبناء فندق دولي وق���د حددت األرض 
تبرع���ت الدول���ة به���ا، حي���ث س���نكون ف���ي ع���ون 
للمس���تثمرين وتق���دمي كاف���ة التس���هيالت،  وقب���ل 
أشهر جاء إلينا بعض املستثمرين من جتار الذهب 
والصرافة ومت التعاون معهم، وكل هذا بفضل أبناء 
اجلوف التواقني إلعادة حضارة معني، ومنافس���ة 
إخوانهم في احملافظات األخرى، حيث أن اجلوف 

مقبلة على تنمية كبيرة.
وال أخفي���ك دائمًا م���ا وجهنا ونوج���ه دعواتنا 
لالس���تثمار لكل املس���تثمرين لكل أبن���اء اجلوف، 
وألبن���اء اليم���ن بالكام���ل، ونعده���م بتق���دمي كل 
التع���اون، فاألم���ن موج���ود بفض���ل رج���ال األمن 
وتعاون أبناء احملافظة، وأقدم ش���كري للمشايخ 
واألعيان، لتقبلهم وتفاعلهم معها وهذا سيزيدنا 

إميانا بالهدف.
ماذا عن املوازنة التشغيلية للمحافظة؟

احملافظة تطلب من رئيس اجلمهورية سرعة فتح 
البنك، وحتديد املوازنة، اجلوف تقوم اآلن بجهود 
كبي���رة معظمه���ا ذاتية، وفق���ًا لتوجيه���ات وأوامر 
من رئي���س اجلمهورية، وبجهود أهله���ا وإدارتها 

احمللية.
كما هو معروف لدى الجميع الحضور واملشاركة 
املبارشة للس�لطة املحلية وتحديدا ش�خصكم 
كمحافظ للمحافظة عىل العمليات العس�كرية 

إىل جانب مهمتكم األساسية يف السلطة املحلية، 
أطلعنا عىل األدوار واملس�ؤوليات املضافة هذه 

التي يدور الحديث عنها؟ 
الس���لطة احمللي���ة مت���د اجلبه���ات بالكثي���ر م���ن 
األش���ياء، الق���ات، والكمالي���ات، تس���اهم في عالج 
اجلرحى، تس���اهم في صيانة املعدات العس���كرية، 
والسالح، تس���اهم في شيء من حتسينات املواقع 
العس���كرية، إال أن املوازن���ة ل���م نس���مع الق���رار في 
حتديدها بع���د، وننتظر ذل���ك من فخام���ة الرئيس 

اقرارها قريبا.
ما الذي يمنع من فتح البنك ؟

البنك نظامه جاهز وكل ش���يء فيه جاهز ونحن 
منتظ���رون ق���رارًا لفتح البن���ك املرك���زي باجلوف، 
وإيرادات احملافظة تورد بشكل متواصل وبحسب 

االجراءات املتبعة في اللوائح الرسمية.
هل حدث بينكم تواصل مع الجهات املس�ؤولة 

عن فتح البنك ... توضيحكم يف هذا الجانب؟
هناك تواصل واستجابة مرتبطة بوعود وبإذن 
الل���ه يتحق���ق ذل���ك قريب���ا، كون���ه س���يعود بالنفع 
للمحافظة والقيادة املركزية، وتس���هيل سير عجلة 
التنمي���ة ف���ي احملافظ���ة، وتثبيت اعم���دة املصالح 

احلكومية ونعش املشاريع اخلدمية.
بالنس�بة لوضع الجوف يف اإلقلي�م.. هل هناك 
سياس�ة محددة للتعامل معكم واالستفادة من 

عائدات اإلقليم؟
نحن  نطالب من س���لطة اإلقليم نصيب محافظة 
اجلوف من العائدات، حتى يكون تثبيت ملخرجات 
احل���وار الوطن���ي، وحتى نق���ول نف���ذت مخرجات 

احلوار الوطني كما يجب.
علمنا أنكم منحتم مساحات من األرايض لشهداء 

الجي�ش الوطني واملقاومة الش�عبية ما صحة 
ذلك؟

تأهيل الشهداء ومدينة الشهداء سلمت أرضها 
للجنة، لبدء توزيعها عليهم، ش���هداء من احملافظة 
ومن بقي���ة محافظ���ات اليمن، وه���ذه األراضي من 

حقي الشخصي »تبرع«.
ولدين���ا اقتصاص قطاع أراضي جديد س���توزع 
للنازحني، م���ن كافة اليمن، اجل���وف بحجم املهمة 
وستس���توعب كل اليمن دون أي متيي���ز أو تفريق 

أو محسوبية.
كيف تنظر اىل مستقبل محافظة الجوف؟

اجلوف س���يكون لها مس���تقبل كبي���ر، فهي اآلن 
تنفض غبارها،  ونح���ن االن بدأنا بوضع اللبنات 
األولى ملستقبل اجلوف املشرق، السيما الكلية التي 
س���تحدد املس���تقبل احلقيقي للمحافظ���ة من خالل 
إيجاد الكادر القادر على البناء والتنمية ورفع من 

مستوى احملافظة على كل االجتاهات.
 واجلمي���ع يعم���ل من أجل رس���م ذلك املس���تقبل 
إضاف���ة ال���ى اجلي���ش ال���ذي يعم���ل عل���ى حتري���ر 
احملافظ���ة، ورج���ل األمن يعمل���ون على اس���تتباب 

األمن،  والقطاعات تعمل كل في مجالها.
تعرف الجوف بتصحرها الشاسع ووقوعها عىل 

الربع الخايل، ما الخطط لديكم لتحويلها؟
كلما حتدثنا عنه مس���بقا متهي���د لعملية تنمية 
كبيرة ستش���هدها احملافظ���ة وتغير من تصحرها، 
فاجلوف قابلة للتغيير بش���كل كبير، أرض زراعية 
كبيرة إضاف���ة إلى امتالكه���ا ألرض كبيرة وموقع 
جغرافي ممت���از يؤهلها لكي تكون مدينة صناعية 
ناهي���ك عن بقي���ة الث���روات املوج���ودة باحملافظة، 
ومس���تقبل اجل���وف مرتبط  مبس���تقبل اليمن ككل 

والذي سيكون مبشرًا لكل أبنائه.
 ماذا عن مستقبل اليمن بعد هذه الحرب وأيهما انسب 

لليمن الحل السلمي ام العسكري؟
احلل السلمي نحن جميعًا نرحب به لكن مع من 
س���يكون هذا احل���ل؟ هل يكون م���ع جماعة انقلبت 
على الدولة ودمرت مقدراته وقتلت أبناء الشعب؟ 
ام يكون مع جماعة سبق وان نقضت كل االتفاقيات 
والعه���ود الت���ي مت���ت معه���ا!!! مال���ذي س���يضمن 
التزامه���ا باالتفاقيات؟ هذه جماع���ة العهد لها وال 
ميثاق لذا ال خيار لنا س���وى احلل العسكري الذي 
يعيد لإلنس���ان اليمني كرامت���ه، فال ميكن الحد أن 
يبق���ى حتت حكم مليش���يا تخدم مش���اريع إيرانية  
فارس���ية، والش���عب بكل فئاته خ���رج ضد احلوثي 
ووقف الى جانب الرئي���س عبدربه منصور هادي 
الرئي���س الش���رعي املنتخب من الش���عب ليس���ترد 
الدولة وأصبحنا قريبني من استعادتها واستعادة 
كافة مؤسسات الدولة التي اختطفتها هذه اجلماعة 

اخلارجة عن القانون.
كيف ترى موقف التحالف العربي مع اليمن؟

موقف التحال���ف العربي بقيادة اململكة العربية 
السعودية موقف تاريخي لن ينساه أحد وسيظل 
خالدًا بذاكرة اليمنيني، وهو موقف أوقف املشروع 
الفارسي الذي كاد يجتاح املنطقة ككل بدءًا باليمن، 
ونحن نتقدم بش���كرنا للمملكة العربية السعودية 
بقي���ادة جاللة امللك س���لمان ب���ن عبدالعزيز وولي 
عهده األمير محمد بن سلمان الذين يقدمون لليمن 
كل ما حتتاجه في هذه الظروف وهذه احملنة التي 
افتعله���ا أذرع ايران إل���ى أن هدموا اليمن ودمروا 

كل شيء فيه.

}  خرجنا جميعًا للوقوف صفًا واحدًا مع الرئيس عبدربه منصور هادي للدفاع 
عن الشرعية الدستورية وسنكمل ذلك حتى النصر

}  المحافظة آمنة وسنقدم كافة التسهيالت للمستثمرين
}  الس��لطة المحلية تس��اهم الى جانب المنطقة العس��كرية في دعم الجبهات 

ماديًا ومعنويًا
}  5% ه��ي نس��بة م��ا تبقى م��ن مس��احة الج��وف والمعركة الحاس��مة قادمة
الكلي��ة ايج��اد  م��ن  والبداي��ة  مش��رقًا  س��يكون  الج��وف  مس��تقبل    {
}  ننتظر قرار فتح فرع البنك المركزي حتى يعود بالفائدة على كافة الجوانب التنموية

}  بدأنا ببعض المش��اريع منها ربط المحافظة بالمحافظات اآلخرى وإسقاط 
مخطط المدينة وتحديد اراضي للمشاريع الخدمية األخرى

هناك تشاورات مع مستثمرين لالستثمار بالمحافظة وثمرتها ستكون قريبة

:» محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي لـ»

املعركة مستمرة ضد املتمردين ولن تتوقف حتى اكتمال النصر

تخ�وض محافظ�ة الجوف الواقعة ش�مال رشق اليمن معركتن كبريت�ن، التحرير من 
ميلشيا الحوثي االنقالبية، ومعركة البناء والتنمية التي ظلت مغيبة عنها لعقود طويلة، 

وضعتها أمام انجراف أشد خطرا من زحف التصحر.

مس�احات واسعة ومهمة، حيث تقع محافظة الجوف عىل أهم مخزون نفطي وغازي، 
من�ه مائ�ي وتربة خصب�ة للزراعة، كل ه�ذه املحددات وس�عت أطماع ميلش�يا الحوثي 
االنقالبية وس�عيها للس�يطرة عليها، يف الوقت الذي تحكم قبضتها ع�ىل الدولة املركزية 
ومؤسس�اتها يف العاصم�ة صنع�اء، انقالبها يف 21  س�بتمرب من الع�ام 2014 م لتكون 
الجوف بالنس�بة للميلش�يا بعد انقالبها الهدف التايل بعد صنعاء، وهو ما يدل عىل أهمية 

املحافظة من جوانب عديدة.

نطل�ع أكث�ر عىل ما تبقى من معركة تحرير املحافظة ومس�تقبل الج�وف التنموي من 
خالل هذا الحوار الذي أجرته صحيفة»26س�بتمرب« مع محافظ محافظة الجوف وقائد 

معركة التحرير فيها اللواء أمن بن عيل العكيمي



الخميس: العدد »1823« 1 مــارس 2018م 
حماة الوطن6 الموافق 13 جمادى اآلخرة 1439هـ

بداي�ة.. حدثنا عن جبه�ة مقبن�ة.. كيف تش�كلت وما نطاق 
عملياتها واألساليب التي انتهجتها يف البداية ملقاومة املليشيا 

وما أهميتها االسرتاتيجية؟
املقاوم���ة في مديري���ة مقبنة واجهت املليش���يا احلوثية منذ 
البداية حي���ث كان انطالقته���ا تزامنا مع قي���ام عاصفة احلزم 
وإندالع املقاومة الشعبية بتعز.. وفور التشكل عمدت املقاومة 
على انتهاج أسلوب الهجوم بالكمائن وقد استطاعت اجلبهة 
خالل العام االول من تنفيذ عش���رات الكمائن التي اس���تهدفت 
الكثير من العتاد العسكري لالنقالبيني، وامتدت العمليات من 
أس���فل الرمادة وحتى م���ا بعد البرح باجتاه املخ���ا حيث تبلغ 
مساحة العمليات مايقارب 25 كم على امتداد اخلط االسفلتي 
الدولي... وكانت الكمائن عبارة عن إشغال للعدو لكي يتسنى 
البطال املقاومة من تهيئة األجواء اآلمنة لتأسيس النواة األولى 
للمقاوم���ة في املديري���ة، ومن ثم البدء بالتدري���ب والتجهيز ملا 
يق���ارب 500 فرد عس���كريني ومدنيني من ابن���اء املديرية الذين 

التحقوا باملقاومة الشعبية بجبهة مقبنة.
وتتمتع مديرية مقبنة بأهمية استراتيجية كبيرة حيث تفصل 
تعز املدينة عن املخاء وموزع والكدحة، غربًا.. والن العدو يعرف 
جيدا أهمية ه���ذه اجلبهة ويدرك أهميتها االس���تراتيجية في 
احلرب فهو يشكل غرف عمليات في أكثر من مكان ومتمركز في 
أكثر من موقع ولديه مخازن أسلحة وعتاد وهذا يشكل عنصر 
قوة لبقائها في هذه املنطق���ة، ونظرا لهذه األهمية ال ميكن ان 
تتركها بسهولة مهما بلغ حجم اخلسائر املادية والبشرية لها.

• ما مدى تفاعل أبناء املديرية بما فيهم الشباب مع املقاومة يف 
بدايتها.. وهل انحرص دور شباب مقبنة عىل مقاومة املليشيا 

يف املديرية فقط أم شاركوا يف جبهات أخرى؟
بالتأكيد.. كان هناك تفاعل كبير من قبل أبناء املديرية ملقاومة 
املليشيا االجرامية حيث هب اجلميع للمشاركة في الدفاع عن 
مديريتهم وش���هدنا تدافعا كبيرا للش���باب الذي���ن لعبوا دورا 
كبيرا في انهاك قوات املليشيا مبختلف وسائل املواجهة.. أما 
بالنسبة ملشاركة شباب املديرية في جبهات أخرى فهذا أمر ال 
يخفى.. حيث انطلق الكثير من الشباب للمشاركة في جبهات 
القتال املختلفة داخل احملافظة وخارجها يدافعون عن وطنهم 

وشرعيته. 
• ذك�رت أن مقاومة مقبن�ة اعتمدت عىل أس�لوب الكمائن يف 

البداية.. متى كانت أول مواجهة مبارشة 
لكم ضد املليشيا الحوثية.. وهل تم دمج 
افراد املقاومة بالجيش الوطني بش�كل 

كامل؟
انطلق���ت ش���رارة املواجه���ات املباش���رة 
بعد عام وني���ف من عملي���ات الكمائن وذلك 
ف���ي ماي���و2016 وذلك بع���د محاول���ة العدو 
التمركز على منطقة العبدلة احملاذية لعزلة 
حمير، وتوس���عت رقعة املواجهات لتش���مل 
قرى العارضة واملي���دان واجلديدة في عزلة 
العبدلة ش���ماال وقرية املناوب وجبل النبيع 
وجب���ل املجعمم���ة واملري���ف غربا، ث���م جبل 

العويد بالشمال الشرقي.
وع���ن الدمج فق���د انضوى ع���دد كبير من 
أف���راد اجلبهة ضمن قوام اللواء 17 مش���اة 
وماز الت هناك أعداد كبيرة تنتظر الترقيم 
نظ���را لتوس���ع اجلبه���ة املس���تمر والتوافد 
املتزاي���د لاللتحاق به���ا ألن العدو يتوس���ع 
في ش���ن هجمات���ه عل���ى املنطقة م���ن جميع 

االجتاهات.

• كم ه�ي املس�احة التقديرية التي يس�يطر عليه�ا الجيش 
الوطني.. وما أهم تلك املناطق واملواقع املحررة؟

تقدر املساحة التي تسيطر عليها جبهة مقبنة بنحو )17( كم 
جوي من الشمال الى اجلنوب وبالنسبة للمناطق التي حررها 
اجليش الوطني واملقاومة الشعبية باملديرية فهي كثيرة، ففي 
يناير من العام املنصرم انطلقت معركة واسعة استعادت عددا 
من املواقع باالجتاه الش���رقي ملنطقة حراز وجواعة وجزء من 
جبل العويد التابع ملديرية جبل حبشي، وفي اجلهة الشمالية 
قري���ة البركن���ة وتب���ة س���عيد عبدالق���وي .. كما س���يطر ابطال 
اجليش الوطني على عدد من العزل التابعة ملديرية مقبنة وهي 
)حمير- العبدلة- الفكيكة- القحيف���ة- اليمن- وجزء كبير من 
عزلة العش���ملة(، فضاًل عن منطقة حراز التابعة لعزلة مراتبة 

مبديرية جبل حبشي.
أيض���ًا خاض ابطال اجليش الوطني في جبهة حمير مقبنة 

معارك كبيرة في منطقة املضاب���ي حيث كانت تتمركز عناصر 
املليش���يا احلوثية املتمردة في قرية العارضة وامليدان وجبل 
العويد ومنطقة جبل النبيع التي س���قط فيها الكثير من قيادة 
املليش���يا، هذا الى جانب مع���ارك أخرى خاضه���ا االبطال في 
منطقة البركنة وهي تعد من أشد املعارك وأعنفها التي خاضها 
ابطال اجليش واستشهد كوكبة من الشباب ألجل استعادة هذه 
املنطقة االستراتيجية التي تسيطر على كثير من املناطق مثل 

منطقة املزجاجة وغيرها.
وفي منطقة القوز خاض االبطال معارك شرس���ة ضد قوات 
املليشيا وتعرضت خلسائر كبيرة.. وفي هذه املعارك استشهد 
شيخ املقاومة في مقبنة الشيخ عبدالقادر هايل احلميري شيخ 
مشائخ حمير كما استشهد الى جانبه اجلندي أصيل احلميري 
املراف���ق الش���خصي لقائد جبهة حمي���ر مقبنة وثمانية عش���ر 

جريحا بينهم نائب قائد اجلبهة االستاذ عبدالعزيز النجار.
وفي ش���هر نوفبمبر حتى ديسمبر 
2017م درات معارك عنيفة في منطقة 
)قهبان( كان أهمها معركة تبة اخلزان 
الت���ي راح ضحيته���ا أكث���ر م���ن 25 
شخصا من عناصر احلوثيني ما بني 
قتيل وجريح بينهم ثالثة من قيادات 

امليدانية للمليشيا.
وتس���عى املليش���يا م���رارا العودة 
عبر تسلل عناصرها الى هذه املواقع 
االس���تراتيجية في جب���ال قهبان في 
محاول���ة مس���تميتة منها للس���يطرة 
عليه���ا لكنه���ا ف���ي املقاب���ل تصط���دم 
بيقظة االبطال ونيران اسلحتهم التي 
احبط���ت مح���اوالت عدي���دة لعناصر 
املليشيا التي سقطت جثثها متناثرة 

في اجلبال والشعاب املجاورة لها.
واملواق�ع  الجب�ال  ع�ن  م�اذا   •

االسرتاتيجية؟
متكنت ق���وات اجليش الوطني من 
السيطرة خالل األش���هر املاضية من 

الس���يطرة على عدد من اجلبال واملواقع االستراتيجية كجبل 
)الش���جانني( الذي يش���رف عل���ى منطق���ة األخلود ال���ى العيار 
واخل���ط الدولي وجبل )النبيع( الذي يش���رف على ماتبقى من 
عزلة العشملة املوازي جلبل البرقة املطل على مصنع اسمنت 
البرح والطريق الرئيسي، وجبل )الشيخ سعيد( املطل على قرى 
العفيرة والقحيفة، وجبال )قهبان( املطلة على منطقة الطوير 

املوازية ملنطقة الكدحة.
• هل لديكم احصائيات عن خس�ائر املليشيا البرشية واملادية 

خالل فرتة املواجهات السابقة؟
نعم.. هناك احصائيات.. حيث بلغت اخلسائر البشرية في 
صفوف املليش���يا الى نهاية العام املنص���رم بحو )780( قتيال 
ومئ���ات اجلرحى وق���د اعترفت املليش���يا بهذه اخلس���ائر، أما 
اخلسائر املادية فتمثلت باعطاب اطقم عديدة واغتنام عدد آخر 
منها وتعرض بعض األسلحة املتوسطة للتدمير واغتنام جزء 
آخر منها ومجموعة من األسلحة اخلفيفة والذخائر املختلفة.

• ماذا عن اإلمكانيات.. هل تلقيتم الدعم الكايف لخوض املعارك 
املب�ارشة.. وما دور قيادة محور تع�ز والتحالف العربي يف 

ذلك؟
لم نتلق الدعم من قبل التحالف والشرعية باستثناء 4 أطقم 
مس���لحة رغم ان ما حتتاجه اجلبهة لتغطية كل هذه املس���احة 
الواس���عة االمت���داد ما ال يقل عن عش���رين طقمًا مس���لحًا كحد 
أدن���ى، األمر الذي جعل اجلبهة تتحول م���ن حالة الهجوم الى 
الدف���اع، وما يقدمه محور تعز للجبهة من دعم ال بأس به لكنه 
ال يفي باحتياجات ومتطلبات اجلبهة مبا ميكنها من االنتقال 
من حالة الدفاع الى حالة الهجوم وبالتالي فإننا نطالب قيادة 
احمل���ور بضرورة االلتف���ات الى ه���ذه اجلبهة نظ���را ألهميتها 

االستراتيجية.
أما فيما يخص دعم طي���ران التحالف للجبهة فال يوجد أي 
اس���ناد أو ضرب ج���وي من قبل الطيران ض���د أهداف ومواقع 
املليش���يا في املنطقة ع���دا مرة واحدة في بداي���ة العام 2017م 
عندما بدأ العدو بالتوس���ع شمال تبة عس���يلة فخالل أكثر من 
عامني لم يساند الطيران أيًا من معاركنا، وانحصرت عملياته 
في اس���تهداف التعزيزات التي متر عبر اخلط الرابط بني تعز 
واحلديدة باجتاه جبهات املخا ومعسكر خالد ومديرية موزع، 
دون استهدافه لتعزيزات قادمة من اب وتعز لعناصر املليشيا 

في جبهات مقبنة.
• ما أهم املناطق واملواقع التي ما تزال تحت سيطرة املليشيا.. 
وما الذي تحتاجه الجبهة من إمكانيات الستكمال التحرير؟
 ال تزال العديد من املناطق الواقعة حتت س���يطرة املليشات 
من جهة جبهة الكدحة منطقتي الطوير والكويحة وبالنس���بة 
للجهة الغربية جبل البرقة احملاذي للخط االسفلتي ثم منطقة 
األخلود شرقا أما شماال فبقية قرى املديرية الواقعة الى اخللف 
من اخلط االسفلتي الرابط بني محافظتي تعز واحلديدة، األمر 
الذي يتطلب مزيدا من الدعم واالمكانيات الستعادة حترير هذه 

املناطق والقضاء على املليشيا هناك.
لذلك نح���ن بحاجة إلى دع���م اجلبهة بش���كل كامل من حيث 
العتاد العسكري واالسناد اجلوي الستكمال التحرير وأهم ما 
نحتاجه هو السالح الثقيل مثل الرشاشات واملدفعية الثقيلة 
والتي ميكنها استهداف العدو وحتركاته في املناطق البعيدة، 
فضال عن حاجة اجلبهة لعش���رات األطقم والى العربات التي 
نس���تطيع من خاللها حماي���ة األفراد أثناء التق���دم في املعركة 
إضافة الى س���يارات لالس���عاف نظرا لوع���ورة وطول الطريق 
الرابط بني مواقع اجلبهة ومدينة تعز وصعوبة نقل اجلرحى 
اليه���ا، حي���ث بلغ ع���دد اجلرحى أكثر م���ن 140 جريح���ًا ويتم 
اسعافهم عبر الس���يارات العادية واألطقم ويصل املريض الى 
املش���فى وقد ن���زف دمه. فيما تظ���ل عملية الصيانة لس���يارات 
االطقم دون اعتماد لصيانتها رغم املعانة من وعورة تضاريس 
الريف ونحتاج الى عشرات األطقم لكي نتمكن من التقدم الى 

اخلط الرئيسي بشكل اسهل واسرع.
أيضا نح���ن بحاجة ال���ى أكثر من خمس���مائة قطعة س���الح 
ومعدالت الش���يكي وغيره من العتاد والس���الح ال���ذي تتطلبه 
املعركة في اجلبهة عالوة على ضرورة اعتماد املصاريف ألفراد 
اجلي���ش واملقاومة فهم يخوض���ون املعارك ف���ي مواقع عديدة 
معتمدين على أنفس���هم في تدبير مصاريفهم الش���خصية من 

خالل تبرعات األهالي وفاعلي اخلير.
• كيف ترون الحالة النفس�ية والقتالي�ة للحوثيني بعد تلقيهم 
تلك الخسائر الكبرية وملاذا يحاولون إجبار الناس عىل التجنيد ولم 

يكونوا يفعلون ذلك يف بداية حربهم؟
متر املليشيا احلوثية املتمردة بوضع سيئ حيث تعاني من 
حالة انهيار كبي���ر ملعنويات أفرادها وتراج���ع كبير في أعداد 
مقاتليه���ا، ونتيجة له���ذا االنهزام حت���اول قي���ادات املتمردين 
ف���رض التجنيد اإلجب���اري على ابناء املناطق املس���يطر عليها 
ف���ي املديرية والدفع بهم الى اجلبهات م���ن أجل تعزيز قواتها 
للخروج من الوضع السيء الذي تعيشه آملة حتقيق أهدافها 
بالس���يطرة على املنطق���ة ورغم ذلك تتعرض كل يوم خلس���ائر 

بشرية ومادية.

:» « في لقاء خاص ب�

قائد جبهة مقبنة في تعز: لم نتلق أي دعم ونقاتل بأسلحتنا الشخصية
تشكلت المقاومة في المنطقة منذ البداية وستستمر حتى استكمال التحرير

} نح��ن بحاج��ة إلى الس��الح الثقيل ولعش��رات األطق��م والعربات 
وسيارات لالسعاف و500 قطعة سالح خفيف ومعدات أخرى

} بلغت خسائر المليشيا بالجبهة )780( قتيال ومئات الجرحى 
وتدمير عدد كبير من اآلليات واألسلحة

تعد مديري�ة مقبنة غرب�ي محافظة تعز من أه�م الجبهات 
القتالية نظ�را ملوقعها الجغرايف الذي يرب�ط مدينة تعز بامخا 
والحدي�دة، وأيضا لش�دة بأس رجاله�ا الذين كبدوا املليش�يا 
الحوثية خسائر فادحة يف األرواح والسالح منذ نشأتها قبل حوايل 
3 أعوام عندما اجتاحت املليش�يا املحافظات بما فيها محافظة 
تعز وتمكنت من تحرير قرابة 17 كم من مساحة املديرية رغم 

شحة اإلمكانيات وقلة الدعم..
صحيفة »26سبتمرب« التقت قائد جبهة مقبنة العقيد/ مفضل 
الحمريي الذي كشف عن املالحم التي يس�طرها أبناء املديرية 
وما تعانيه الجبهة من صعوبات ومعوقات تقف أمام استكمال 

التحرير.. فإىل التفاصيل:

تفقد مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء 
عبدالق���ادر عبدالل���ه العم���ودي، االثنني،مق���ر قي���ادة 
املنطق���ة العس���كرية الثاني���ة مبدينة امل���كال محافظة 

حضرموت.
و اطل���ع الل���واء العم���ودي على االعم���ال اجلارية 
التي تنفذها ش���عبة االشغال العس���كرية املمثلة في 
اعمال الصيانة والتأهيل ملباني قيادة املنطقة والتي 
تضررت اثناء حترير مدينة املكال من عناصر تنظيم 

القاعدة في الرابع والعشرين من ابريل 2016م.
كم���ا تعرف خالل زيارته للورش���ة الفني���ة التابعة 
للمنطق���ة وما تنفذه من اعمال ف���ي مجاالت النجارة 
واحلدادة لس���د حاجة املنطقة من األثاث الى جانب 
اطالعه على قس���م اص���دار البطاقة االلية ملنتس���بي 

املنطقة.
وعقد اللواء العمودي اجتماع���ا بقيادات املنطقة 
العسكرية الثانية ضم عدد من قادة األلوية والوحدات 
والشعب بحضور رئيس اركان حرب املنطقة العميد 
الركن عويضان س���الم عويضان ورئي���س العلميات 
باملنطقة العميد الركن عمر أحمد بادبيس واس���تمع 

من قي���ادة املنطقة hgn ش���رح مفصل ح���ول اخلطة 
العسكرية للمنطقة وانتشارها ومستوى اجلاهزية 

للوحدات املنطوية حتت نطاقها.
وقال الل���واء العمودي« أن زيارت���ه تأتي في اطار 
االهتم���ام باملناطق العس���كرية ف���ي املناطق احملررة 
واالط���الع عل���ى أوضاعه���ا والتعرف على املش���اكل 
والصعوبات التي تواجهها وتقدمي الدعم العادة بناء 
املنطقة العس���كرية الثانية«..مشيدا بجهود محافظ 
حضرم���وت قائد املنطقة العس���كرية الثاني���ة اللواء 
الركن فرج س���املني البحس���ني على جهوده الكبيرة 
في تطوير املنطقة واالنضباط في املهام والعلميات 

العسكرية التي تنفذها وتطلع بها املنطقة.
وعبر اللواء العمودي عن ش���كره لقوات التحالف 
العرب���ي بقي���ادة اململك���ة العربية الس���عودية ودولة 
اإلم���ارات العربي���ة املتح���دة على جهوده���م الكبيرة 
وما يقدمونه من دعم للمؤسسة العسكرية واألمنية 
ووقوفهم الى جانب الشعب اليمني النهاء االنقالب 
واستعادة اليمن إلى حضنها العربي ودحر املليشيا 

االنقالبية التي تهدد أمن اليمن واملنطقة.

مساعد وزير الدفاع اللواء العمودي يتفقد املنطقة الثانية ويشيد بالوحدات العسكرية التابعة لها
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مرحلة فارقة 
>  الدكتور/ سميرالشرجبي � منسق عام 

املنتدى األكادميي الوطني � يشير
السادس���ة النتخ���اب  الذك���رى  أن  إل���ى 
املش���يرالركن/ عبدرب���ه منص���ور هادي هي 
ذك���رى تواف���ق اليمنيني بحس���ب م���ا نصت 
علي���ه املب���ادرة اخلليجي���ة والت���ي ج���اءت 
بعد أن ث���ارت اجلماهي���ر اليمنية في عموم 
احملافظ���ات في الع���ام 2011،وحتدي���دًا في 
احلادي عش���ر من شهر فبراير ثورة سلمية 
مطالبة بإسقاط نظام الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح، وفي ه���ذا اليوم خرجت أنا 
كما خرج���ت املاليني من أقص���ى اليمن إلى 
أقصاه معبرين بصدق عن رغبتهم اجلامحة 
في اخلالص م���ن حقبة تاريخي���ة ذاق فيها 
الش���عب اليمني أصن���اف الويالت من نظام 
فاسد ومستبد، جثم على صدره أكثر من 33 
س���نة لم ينتج عنه إال ك���وارث متثلت بالفقر 
واجلوع واملرض، وشرعنة الفساد وتسميم 
الش���ارع السياس���ي اليمن���ي، إضاف���ة إل���ى 
إحداث شرخ كبير في جسد الوحدة ما زلنا 
نعاني منه حتى اللحظة وإنتاج قوى طائفية 
ومذهبية ومناطقية نعاني اليوم من خطرها 
واملتمثلة باحلركة احلوثية االنقالبية كشكل 
جديد لإلمامة التي ثار عليها الشعب اليمني 

في 26سبتمبر 1962.
ويضيف الشرجبي :كان انتخاب الرئيس 
ه���ادي باجم���اع سياس���ي مين���ي وإقليم���ي 
بعد أن أب���دت اجلماهي���ر اليمنية بحس���ها 
ال���ذي ال يخيب في أن���ه فعال قائ���دًا مؤمتنًا 
لتحمل املسؤولية التاريخية الصعبة وسط 
أكوام م���ن العواصف واملخاطر التي حتيط 

وبالوطن من كل مكان.
موضح���ًا س���يكتب التاري���خ أن الرئي���س 
هادي أدرك الوجع الذي يعاني منه الشعب 
اليمن���ي اليوم، وعرف الطريق الس���ليم إلى 
العالج والذي عمل عل���ى الوصول إليه عبر 
مؤمتر احل���وار الوطني الش���امل الذي كان 
هو من أولوياته وأهم ما يسعى إليه والذي 
حتم���ل من أجله كل ما ميك���ن أن يتخيله كل 
ذي لٍب من مخاطر وصلت إلى حياته وبيته 
وأقرب املقربني إليه، ولكنه حتمل وقاوم وما 
زال حتى اللحظة بعد أن أجنز أهم وثيقة في 
تاريخ شعبنا في القرن 21، واملتمثلة بوثيقة 

مخرجات احلوار الوطني الشامل.
ويؤك���د أن���ه » بعزمي���ة الرئي���س ه���ادي 
الفوالذي���ة وهو يخوض معارك التحرير مع 
أبطال اجليش الوطني واملقاومة الش���عبي 
الباسلة بدعم وإس���ناد من طيران التحالف 
العربي بقي���ادة اململكة العربية الس���عودية 
ودول���ة االم���ارات العربي���ة املتح���دة الذي���ن 
وقفوا إلى جانب إخوانهم اليمنيني في هذه 
املرحل���ة التاريخية الفارقة، وهم يس���طرون 
اليوم املالحم البطولية في ميادين الش���رف 
لتحرير الوطن وس���يتمكنون من اس���تعادة 
الدولة املخطوفة ومؤسساتها املختلفة من 
قبض���ة املليش���يا االنقالبي���ة االيرانية التي 
تتلقى الدعم املباش���ر من إيران وحزب الله 

اللبناني. 

صورة إعجاب 
فيما حت���دث الطبيب خال���د عقالن - أحد 
شباب الثورة الشبابية الشعبية  أن الذكرى 

السادس���ة النتخ���اب الرئي���س ه���ادي تأتي 
واجليش الوطني على مشارف النصر املبني 
ضد املليش���يا االنقالبية الكهنوتية املنهارة 
بشكل كبيرفي جبهات القتال معبرًا بقوله: 
تأت���ي الذك���رى السادس���ة النتخاب املش���ير 
هادي رئيس للجمهورية التي نالت إعجاب 
العال���م أجم���ع من خ���الل االجم���اع الوطني 
الكبي���ر الذي س���طره أبناء الش���عب اليمني 

في العام 2012م.

ويضيف عقالن: نتج عن انتخاب الرئيس 
هادي ف���ي الع���ام 2012 حتوالت سياس���ية 
وجوهرية في تاريخ اليمن أرضًا وإنسانا، 
وقد ش���كل ذلك الي���وم نقلًة نوعي���ة ومرحلة 
مهم���ة، حي���ث خط���ت في���ه اليم���ن خطوات 
نحو بناء الدولة ومؤسس���اتها التشريعية 
عل���ى أس���س دميقراطي���ة صحيح���ة كفل���ت 
ح���ق الش���عب ف���ي املش���اركة، وقض���ت على 

حك���م التمديد والتوريث إل���ى األبد، وقلعت 
العداد حتى ال يحلم الواهمون بتصفيره من 
جديد،ومن تلك املشاركات الشعبية العارمة 
أخذ الرئيس هادي شرعيته وفق انتخابات 
وتفويض شعبي كبيرمنحه ما يقارب عشرة 

ماليني صوت.
مؤك���دًا عل���ى أن انتخ���اب هادي ف���ي تلك 
املرحلة يعتبر اجنازًا سياسيًا انتجته ثورة 

الشباب الشعبية في العام 2011، وحصيلًة 
طبيعية قدمها الش���عب  في س���بيل احلرية 
والدميقراطية والعدالة، ذلك االجناز الوطني 
والث���وري واجلماهي���ري قب���ض بإطراف���ه 
جميع أبناء الشعب اليمني وكرسته النخب 
السياسية واالجتماعية والهيئات واألحزاب 
بجمي���ع توجهاته���م دون اس���تثناء كرس���ت 
كل أوج���ه الش���فافية لتخل���ق وعيًا رش���يدًا 

سياس���يًا، وق���درًة ف���ي خلق ثم���رة وحتقيق 
انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، عقب ثورة 
عارمة أسقطت الرئيس السابق من  كرسي 
الس���لطة، وأتت برئيس جديد عبر صناديق 
االقتراع من أجل اليمن وحريته وكرامته.  

اجماع وطني
أم���ا األكادمي���ي أي���اد الع���زي في���رى أن 
انتخاب الرئي���س اليمن���ي عبدربه منصور 
هادي ج���اء باالجماع الوطن���ي من مختلف 
األح���زاب واملكونات السياس���ية ف���ي اليمن 
حيث يقول:لم يكن وصول هادي إلى الرئاسة 
منفصاًل عن مساره السياسي والعسكري بل 
ش���غل هادي الذي ينحدر من محافظة أبني، 
جنوب البالد، العديد من املناصب العسكرية 
في الش���طر اجلنوب���ي لليمن قب���ل الوحدة، 
وأثن���اء احل���رب األهلي���ة )4 ماي���و/ أيار � 7 
يوليو/متوز 1994( ُعنّي وزي���رًا للدفاع، ثم 
نائبًا للرئي���س بنفس الع���ام، وهو املنصب 
الذي استمر فيه إلى أن اندلعت ثورة الربيع 
ف���ي اليمن ع���ام 2011، لتدفع ب���ه إلى موقع 

الرجل األول في اليمن.
ويؤكد األكادميي أياد »اعتبارًا من أبريل/ 
نيس���ان2011، أعلنت دول مجلس التعاون 
اخلليجي مبادرة سياس���ية النتقال السلطة 
في اليمن، تتضّمن تس���ليم صالح الس���لطة 
لنائبه هادي، وتشكيل حكومة مناصفة بني 
حزب »املؤمتر« )احلاكم س���ابقًا(، واألحزاب 

والقوى املؤيدة للثورة.
ويضي���ف الع���زي : اس���تمر التف���اوض 
حول املبادرة وتعرضت للتعديل واإلضافة 
واحل���ذف ليت���م توقيعه���ا ف���ي 23 نوفمبر/
تش���رين الثاني 2011، ومبوج���ب »املبادرة 
اخلليجي���ة« و«اآللي���ة التنفيذي���ة املزمن���ة«، 
التي أعّدها املبعوث األممي السابق، جمال 
بنعم���ر، تس���ّلم ه���ادي صالحي���ات س���لفه، 
ودعا إلى انتخابات ُمبكرة لُتجرى )حس���ب 

االتفاق(، في 21 فبراير 2012.

مواقف مجتمعية
وي���رى الصحفي محم���د الصليح���ي بأن 
عملية انتخاب الرئيس هادي جاءت باملوافقة 
املجتمعية من مختلف املكونات السياسية، 
أتت في عملية غير تنافس���ية نظرًا للمرحلة 
التي اقتضتها تلك االنتخابات معبرًا بقوله: 
»ج���رى اختيار ه���ادي رئيس���ًا للجمهورية، 
في عملي���ة انتخابية غير تنافس���ية، وبدعم 
م���ن مختلف القوى واألح���زاب املوقعة على 
املب���ادرة اخلليجية، وحصل عل���ى أكثر من 
س���تة مالي���ني ونص���ف املليون ص���وت، أي 
حوال���ي 99.80 %، كأكبر نس���بة عّبرت عن 
اإلجماع ال���ذي تألف حينها، عل���ى أمل طي 
صفح���ة س���لفه وتهدئ���ة الوضع ال���ذي كان 
مرشحًا ملواجهات بني قوى الثورة والنظام«.

ويضيف الصحفي الصليحي » في الفترة 
من 18 مارس/آذار2013 وحتى 20 يناير/
كانون الثان���ي 2014، انعقد مؤمتر احلوار 
الوطن���ي الذي ُأوكل إلي���ه تصميم اخلطوط 
العريضة ل�»مين جدي���د«، مبا في ذلك إعادة 
النظر في »ش���كل الدولة« وبانته���اء أعماله 
أصبحت وثيق���ة احلوار هي املرجع اجلديد 
للمرحلة االنتقالية، ومبوجبها جرى التمديد 
للرئيس هادي إلى ح���ني االنتهاء من إعداد 
الدستور اجلديد واالس���تفتاء عليه ومن ثم 

في ذكرى انتخاب الرئيس 
صالح املسوري

يوم الواحد والعش��رون من فبراير املجيد فبراير الثورة كان 
مبثابة حتول تاريخي عظيم افرزته ثورة ال�11من فبراير الثورة 

الشبابية السلمية.
يوم انتخاب رئيس اجلمهورية املناضل عبدربه منصور هادي 
حمل في طياته دالئل لهذا الوطن اجلريح يوم جاء بقيادة حكيمة 

تتعامل مع املرحلة برزانة واقتدار.
ففي هذا اليوم خرج الش��عب اليمني ب��كل اطيافه لينتخب من 
يقود س��فينته التي كانت على وش��ك الغرق، فما كان بالنس��بة 
لقبول رئيس اجلمهورية بتحمله انقاذ س��فينة الوطن من الغرق 
االاّ مسؤولية وطنية كبيرة حتسب لهذا القائد الشجاع والذي آثر 
الوطن على نفسه وحتمل عبء املرحلة االخطر في تاريخ الوطن 
لقد عمل االخ الرئيس ومعه كل الوطنيني من ابناء هذا الشعب 
بكل بس��الة  واقتدار في مواجهة التحديات التي كانت والزالت 
في مواجهة التحول التاريخ��ي لليمن اجلديد القائم على العدالة 
املتساوية والعيش الكرمي واألمن والتعامل املرن والذي افضى 
الى جناح مخرجات مؤمتر احلوار الوطني الش��امل املبني على 
مبادرة مجلس التعاون اخلليجي مبباركة اقليمية ودولية وشعبية 

واسعة دلت على حنكة وحكمة قيادة فخامة الرئيس.
اال انه ف��ي املقاب��ل ظل��ت املؤامرات الش��يطانية لقوى الش��ر 
واالجرام وب��دون وازع وطني او ديني رادع مينعهم من عرقلة 
تلك النجاحات التي أبهرت العالم باسرها  فقامت ببناء حتالفات 
أفضت الى االنقالب على الش��رعية املنتخبة من الش��عب اليمني 

وسيطرت على مؤسسات الدولة.
لكن كان لهذا القائد احلكيم موقفاً شجاعاً رغم محاصرة بيته 
وجعله حتت االقامة اجلبرية حينها االاّ انه تخلص من تلك القيود 
واحلواج��ز التي فرض��ت عليه وخ��رج مغادرا الى ع��دن ليعلن 
نقل العاصم��ة ليم��ارس مهامه وباص��رار القائد الش��جاع في 
مواجهة املخاطر التي تواجه وطنه وشعبه ليطلق دعوته للوطن 
العربي كافة في انقاذ الشعب اليمني موضحاً املطامع االيرانية 
في اس��تهداف الوط��ن العربي عب��ر عمقه االس��تراتيجي اليمن 
فاستجابوا لدعوته نصرة لليمن وتش��كل حتالف عربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية في صحيان عربي لم يسبق من قبل. 

فما كان بعدها االاّ اطالق عاصفة احلزم وإعادة األمل لنصرة 
الش��رعية في اليمن ومت على هذا االس��اس وضع اللبنة االولى 
لتشكيل اجليش الوطني بتوجيهات القائد عبدربه منصور هادي 
وبدعم االشقاء واألصدقاء في دول مجلس التعاون اخلليجي فها 
نحن اليوم نحتفل بالذكرى السادسة النتخاب رئيس اجلمهورية 
ونحن في مرحلة نتجاوز كل الظروف التي مر بها وطننا احلبيب، 
وقيادتنا ال متتلك ما تواجه به متطلبات املرحلة من ابسط املقومات 
للنه��وض باملؤسس��ة العس��كرية واألمني��ة والتي كان��ت اولى 
اهتمامها اخلاص ملواجهة االنقالبيني االاّ ان لهذا القائد االسهام 
االكبر جلعل الدول املشاركة في التحالف العربي بتسهيل ودعم 
سخي ابتداء من بناء اجليش الوطني واستعادة مؤسسات الدولة 
وتفعيله��ا املناطق احملررة ما جعل النجاح��ات التي تتحقق يوما 
بعد أخر تضاف الى رصيد كل القيادات املش��اركة في استعادة 
وبناء مؤسسات الدولة وعلى رأسهم فخامة رئيس اجلمهورية، 
فإننا ومن خالل مقالنا هذا ندعو كل الشرفاء من هذا الوطن الى 
االلتفاف بجانب االخ رئيس اجلمهورية املشير الركن/ عبدربه 
منصور هادي وجتديد ثقة الشعب بقيادته حتى تفضي املرحلة 
الى استعادة كافة مؤسسات الدولة وإنهاء االنقالب والوصول 
الى االستفتاء على الدس��تور وترجمة مخرجات مؤمتر احلوار 

الوطني امللبي لتطلعات الشعب اليمني وإقامة دولته االحتادية.

:» « بمناسبة الذكرى السادسة النتخابه.. أكاديميون ومثقفون وصحفيون لـ

الرئيس هادي.. إجماع شعبي لبلوغ املستقبل
ُيمث�ل ال��21 م�ن فرباي�ر يوماً 
تاريخي�اً يف س�رية نضال ش�عبنا 
اليمن�ي وال�ذي ت�م في�ه انتخاب  
عبدرب�ه منص�ور ه�ادي، رئيس�اً 
للبالد يف العام 2012م، عقب ثورة 
الش�باب الشعبية السلمية 2011م 
التي أطاحت بس�لفه ع�يل عبدالله 

صالح وبعد ستة أعوام.
ل�م تتوق�ف أهمي�ة الي�وم عند 
إىل  تتع�داه  ب�ل  فق�ط،  انتخاب�ه 
كونه ي�وم ذكرى تمكن�ه من كرس 
اإلقامة الجربي�ة التي فرضها عليه 
وق�وات  )الحوثي�ون  االنقالبي�ون 
صنع�اء،  العاصم�ة  يف  صال�ح( 
املؤقت�ة  العاصم�ة  إىل  وانتقال�ه 
عدن بعد م�ا انقلبت تلك املليش�يا 
االجرامية عىل الدولة ومؤسس�اتها 
املختلف�ة ع�ن ه�ذه املناس�بة ويف 
ذكراها السادس�ة يتحدث عدد من 
االكاديمي�ني والصحفيني واملثقفني 
به�ذه  لتخ�رج  ل�»26س�بتمرب« 

الحصيلة..

    تقرير/ رفيق السامعي

} د. الشرجبي:
انتخاب الرئيس هادي 

كان باجماع سياسي 
يمني وإقليمي

}  د. أي�����اد: 
انتخاب الرئيس كان  
إنقاذًا لليمن والشعب
من التدمير والشتات

}  عقالن: تأتي هذه 
الذكرى والجيش الوطني 
على مشارف النصر ضد 

المليشيا

}  الصليحي:
عملية انتخاب هادي جاءت 

بالتوافق المجتمعي بمختلف 
المكونات السياسية

إج���راء انتخاب���ات، وهو م���ا يب���دو متعذرًا 
حاليًا بسبب األوضاع التي متر بها البالد 
منذ تعثر تطبيق مخرجات احلوار الوطني 
وتفج���ر احل���رب عق���ب انق���الب احلوثي���ني 
وصال���ح. كان حتال���ف االنق���الب يظ���ن أنه 
ق���ادرًا عل���ى تنفي���ذ مخططات���ه كم���ا يري���د، 
وخصوصًا بعدما مت فرض اإلقامة اجلبرية 
على الرئيس، ما أجبره على االس���تقالة في 

22 يناير/كانون الثاني 2015. 
فف���ي 21 م���ن فبراي���ر، وال���ذي تزامن مع 
موعد مرورست سنوات على انتخابه، متكن 
الرئيس هادي من كسر اإلقامة اجلبرية التي 
فرضها االنقالبيون عليه في صنعاء، وغادر 
صنع���اء متحدي���ًا بطريقة ال ت���زال لغزًا إلى 
الي���وم، إذ فاج���أ االنقالبي���ني الذي���ن كانوا 
يحاص���رون منزل���ه ف���ي صنع���اء، بانتقال���ه 
متخفي���ًا إلى عدن، ومنها أعلن التراجع عن 

االستقالة.
 وبع���د محاول���ة االنقالبي���ني اللح���اق 
ب���ه ف���ي م���ارس/آذار 2015، طل���ب تدخ���اًل 
دولي���ًا حلماية »الش���رعية«، لتب���دأ »عاصفة 
احلزم«، وإعادة األمل واس���تعادة الشرعية 

ومؤسسات الدولة.
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اسماعيل الشرفي
أشاد قائد محور صعدة، العميد عبيد االثله، باالنتصارات الكبيرة التي 
حققها أبطال اجليش الوطني في جبهات مديريتي غمر، ورازح، ش���مالي 

محافظة صعدة، وتطهيرها من مليشيا احلوثي اإلنقالبية.
وأثنى العميد االثل���ه على كافة األلوية والوحدات العس���كرية املرابطة 
في جبهات  صعدة، ش���اكرا كافة منتسبو اجليش الوطني في احملور من 

أفراد وقيادة وضباط.
ووج���ه العميد االثله الش���كر ايضا ل���كل األبطال في قي���ادة في جبهات 
مبديرية رازح، من قيادات وأفراد ومقاومة ش���عبية، ملا سطروا وما زالوا 
يس���طرون حتى هذه األثناء من بطوالت وانتصارات على مليشيا التمرد 

واالنقالب احلوثية.
كما ش���كر العميد االثل���ه دول التحالف العربي بقي���ادة اململكة العربية 
السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة على ما تقدمه من دعم ومساندة 
لقوات اجليش الوطني، واملرابطة جنبا الى جنب مع اخوانهم في اليمن 

من أجل استعادة الدولة.
ولفت العميد االثلة الى ان هذه الوقفة لألشقاء في التحالف العربي لن 

ينساها الشعب اليمني.
وترح���م االثله ترحم على الش���هداء الذين ضح���وا بدمائهم من أجل أن 
يعيش الشعب اليمني حرا، حسب قوله، مضيفًا »سيظل حرا بفضل الرجال 

االحرار املقاومون االبطال للمشروع اإليراني«.
من جانبه قائد اللواء السادس حرس حدود العميد حسني حسان، قال 
ان اجلي���ش الوطني يحقق انتص���ارات متتالية في جبه���ات رزاح، وكافة 
اجلبهات احلدودية مبحافظة صعدة، مشيدًا باالنتصارات األخيرة للجيش 

الوطني في مديريتي رازح، وباقم.
ووجه حتية واعتزاز ل���كل املناضلني األحرار الذين يدافعون عن كرامة 
الوطن والثورة، موجها حتية خاصة: أوجه حتية خاصة للجرحى الذين 
تعتبر جراحهم أوس���مه ش���رف وكرامة على صدوره���م، ولكل اجلنود في 

ساحة القتال على مشارف مديريات غمر، وباقم، ورازح، وكتاف.
وأكد ان قوات اجليش الوطني باتت اليوم أعال جاهزيتها واستعدادها 
ملواجه���ة املليش���يا احلوثي���ة وحتري���ر كافة مناط���ق محافظ���ة صعدة في 
القري���ب العاج���ل، وانه���ا متضي وف���ق خطة مرس���ومة لتحرير م���ا تبقى 
م���ن محافظة صعدة، تنفي���ذا للمهام املوكلة 
اليهم م���ن القيادة العلياء للقوات املس���لحة 
ممثل���ة برئي���س اجلمهوري���ة املش���ير الركن 
عبدربه منصور هادي القائد األعلى للقوات 
املس���لحة ونائبه الفريق الركن علي محسن 
األحمر  نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، 

والقيادة العسكرية في محور صعدة.
وتوق���ع العمي���د حس���ان نهاي���ة قريب���ة 
للمليشيا احلوثية وذلك بعد وصول طالئع 
اجليش الى اعالي قمم جبال مديريتي رازح، 
وغمر، وفتح جبهة جديدة فيهما، كما توقع 
وصول قوات اجليش الوطني الى أهم معاقل 

املليشيا في جبال مران، وحيدان.
وع���ن املليش���يا احلوثي���ة ق���ال العمي���د 
حس���ان انها أصبحت اليوم وقياداتها امام 
كماش���ة قوات اجليش الوطن���ي التي تهدف 
لقطع رأس األفعى، العملية العسكرية التي 
اطلقته���ا ق���وات اجلي���ش الوطن���ي لتحرير 
احملافظ���ة، موضح���ا ان انهي���ارات كبي���رة 
تعيشها املليشيا، حيث لم تعد لديها القدرة 
على املقاومة جراء تقدم اجليش الوطني في 

مختلف جبهات صعدة؟.
وأك���د العمي���د حس���ان ان االمور مبش���ره 
باخلي���ر وان النص���ر قري���ب، كم���ا ان االيام 
القادمة ستش���هد تغي���رات وتقلب���ات كبيرة 
لصالح ابطال اجليش الوطني، وان اجلميع 

سوف يسمعون ما يسرهم.

معسكرات تدريبية ومحاضرات تثقيفية مكثفة ألفراده تشمل لوائح االنضباط والواجب العسكري

اللواء 170 دفاع جوي ب�«تعز» من أول طلقة إلى مرحلة البناء
   كتب/ عمار زعبل 

دش���نت قي���ادة الل���واء 170 دفاع ج���وي مرحلة 
جديدة في مس���ار بن���اء اللواء، بعد ص���دور القرار 
اجلمه���وري بتعي���ني العمي���د رك���ن/ عبدالعزي���ز 
املجيدي، قائدًا للواء، بقرار رئيس اجلمهورية رقم 
)2( لس���نة 2018 بتاريخ 14 يناير  2018م، اللواء 
الذي أس���ندت له عدد من املهام، ف���ي إطار اجليش 

الوطني، محور تعز.
عملية البناء تب���دو صعبة، خصوصًا أنها تأتي 
م���ن مرحلة الصف���ر، وفي ظ���رف ح���رب، إذ ما زال 
منتس���بو اللواء يخوض���ون مع غيره���م من جنود 
األلوي���ة األخ���رى في تع���ز، معارك ش���به يومية مع 
مليشيا احلوثي اإلجرامية، ومع ذلك يعمل العميد 
عب���د العزي���ز املجي���دي والفريق العام���ل معه وفق 
خط���ط واس���تراتيجيات علمي���ة لبناء الل���واء وفق 

أسس عسكرية متينة.
 عملية بناء 

يق���ول العمي���د املجي���دي إن عملية بن���اء األلوية 
وحتويله���ا من مجاميع ش���عبية ومقاومة ش���عبية 
إلى معس���كرات تس���ير بقوانني ولوائح االنضباط 
العسكري والوالء لله والوطن والتضحية في سبيل 
حماي���ة البلد وحقوق املواطن���ني، تبدو هذه املهمة 
عملية صعبة وش���اقة إال أن املؤشرات تؤكد قابلية 
هذه املهام للتنفيذ والترجمة العملية على الواقع، 
وه���و ما يبدو جليًا من خالل قي���ادة اللواء بهيكلة 

اللواء بشكل متخصص.

كفاءة عسكرية
ويواص����ل العميد املجيدي حديث����ه عن بناء 
اللواء لصحيفة )26 سبتمبر( بأن قيادة اللواء 
عملت على التعيينات التي كانت وفق الكفاءة 
العسكرية، التي تتمتع بها القيادة مع اختيار 
طاق����م فاعل، س����واء ف����ي قي����ادة العملي����ات أو 
التوجيه املعنوي واملالية والتدريب واإلمداد، 
وبقي����ة أركان����ا الل����واء، الت����ي تتمت����ع بخب����رة 
وجدارة، وه����و ما يؤكد النهوض باللواء 170 
دفاع ج����وي والوصول به إل����ى املقدمة، ليكون 
منوذج����ًا يحت����ذى فيه ف����ي مختل����ف اجلوانب 
وس����نفتخر به وس����يكون االنتماء للواء وسام 
ش����رف وش����هادة بطولة، نظرا ملا يتمتع أفراد 
الل����واء م����ن ش����جاعة قتالية خصوص����ًا وأنهم 
ش����كلوا نواة املقاومة الش����عبية منذ أول طلقة 
وجوالته����م وصوالته����م ف����ي مختل����ف احملاور 
القتالية الشمالية والغربية والشرقية والغربية 
ومجاميع وتشكيالت عس����كرية تعمل على كل 
األس����لحة وتتق����دم الصف����وف، ه����ا ه����م الي����وم 
يش����كلون لواًء جديرًا باالفتخار ومنوذجًا في 

االلتزام واالنضباط العسكري. 
أنشطة مختلفة

عن أنش���طة اللواء يقول قيادات ف���ي اللواء إنه 
بدأت مس���يرة العمل العس���كري امليداني بتدش���ني 
املعسكرات التدريبية األول والثاني، والتي تهدف 
إلى تدري���ب دفعات عس���كرية، وتعليمهم بالقواعد 
املهني���ة والعروض القتالية وف���ق خطط مهنية، مت 
وضعه���ا باحترافي���ة عالية م���ن قبل قي���ادة اللواء 
وركن التوجيه املعنوي، في املعس���كرين التدريبني 
األول والثاني تقوم قيادة اللواء والعمليات وركن 

التوجي���ه املعنوي ومدربني عس���كريني وقانونيني 
وخبراء أس���لحة بتعليم وتدريب الدفع العس���كرية 
لل���واء 170 دفاع جوي بأس���اليب نوعي���ة للتكتيك 
العس���كري وكيفي���ة اس���تخدام األس���لحة املتطورة 
والتثقيف القانوني واإلعداد العلمي والبدني وفق 
قواعد االس���تعداد واجلاهزية القتالية في مختلف 
الظروف واألحوال مبا يضمن تنفيذ املهام القتالية 
بجدارة ودقة عالية وقواعد تقليل اخلس���ائر التي 

تنتهجها اجليوش العاملية احلديثة.

خطة للتوجيه املعنوي
بات أف���راد اللواء يدرك���ون الف���ارق واملتغيرات 
اجلدي���دة في ظ���ل البرامج واألنش���طة ضمن خطة 
التوجي���ه املعنوي، التي تش���كل اللبنة األساس���ية 
واملهمة في البناء العسكري، يبذلها العقيد منصور 
حزام ركن التوجيه واحملرك الذي أحدث الكثير من 

التغي���رات التي تصب في خدمة البناء العس���كري 
واملعنوي ألفراد اللواء وثقافتهم املهنية والعسكرية 
والواج���ب الدين���ي والوطن���ي وأهمي���ة التضحية 
الكبيرة التي يسطرها أبطال اللواء في كل اجلبهات 
س���واء في املربع الذي يقع ضمن خارطة اللواء أو 
التعزي���زات ل���كل اجلبه���ات، عندما تش���تد املعارك 
وأص���وات الرص���اص والقذائف، حينها يتس���اءل 
اجلميع أين أبطال اللواء 170 ككتائب دعم وإسناد، 
تقلب املوازين رأسًا على عقب، ويتحقق النصر كما 

هو في قوانني احلرب والقواعد العسكرية.

محاضرات تثقيفية
عن ذلك يقول العقيد/ منصور حزام بأن من مهام 
التوجي���ه املعنوي احملاض���رات التثقيفية تش���مل 
مشروعية القتال وتلبية نداء الواجب الوطني، الذي 
يدعو أبناءه إلنقاذه من مشروع التخريب اإليراني، 
ال���ذي تول���ت تنفي���ذه مليش���يا احلوث���ي الطائفية 
والعنصرية املتخلفة، التي جرت الوطن إلى مربع 
االقتتال والفوضى والتخريب وتدمير مؤسس���ات 
اجليش واألمن ومؤسسات الدولة ومكتسبات كل 
أبناء الوطن العامة واخلاصة.. تتضمن احملاضرات 
التوعوية واملعنوية الدور التخريبي للمليشيا التي 
تس���عى إلى جعل الوطن منطقة لتصدير املش���اكل 
والفوضى للمنطقة وتدمي���ر األمن الوطني واألمن 
القومي العربي والهوية القومية، خدمة للمشروع 
اإليراني وكيف س���يكون مس���تقبل الوطن بال هذه 
املليش���يات، الت���ي ستس���حقها أي���ادي األبطال في 
اجليش الوطني واملقاومة الش���عبية التي تنتصر 

للوطن وبحقوق اليمنيني.

}  العميد عبدالعزيز المجيدي: التعيينات ال تتم 
إال وفق الكفاءة العسكرية

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية 
بأن���ه تق���دم إليه���ا األخ/ صغير 
علي يحي���ى الوادعي مدعيًا أنه 
وقع خطأ في جواز سفره حيث 
أوردوا اس���م صقر عل���ي يحيى 
قح���زم، والصحي���ح صق���ر علي 
يحيى الوادع���ي ويطلب إثبات 
ذلك بحكم، فمن له أي اعتراض 
علي���ه تق���دمي اعتراض���ه أم���ام 
احملكمة  خالل ش���هر من تاريخ 

نشر هذا االعالن.

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية 
بأن���ه تق���دم إليه���ا األخ/ صالح 
أحم���د حس���ني رفي���ق الزافن���ي 
مدعي���ًا أنه وقع خط���أ في جواز 
سفره وبطائقه حيث ذكر اسمه 
مب���روك احم���د حس���ني رفي���ق 
الزافني والصحيح صالح احمد 
حس���ني رفيق الزافني،  ويطلب 
إثب���ات ذل���ك بحك���م فمن ل���ه أي 
اعتراض علي���ه تقدمي اعتراضه 
أم���ام احملكم���ة  خالل ش���هر من 

تاريخ نشر هذا االعالن.

• يعلن هزاع قايد صالح البحري عن فقدان بطاقته الشخصية الصادرة 
من ذمار. فعلى من يجدها ايصالها الى أقرب قسم شرطة.

الشخصية  بطاقته  ف��ق��دان  ع��ن  ال��ع��رج  ح��س��ن  أح��م��د  ح��س��ن  يعلن   •
ايصالها  وجدها  من  فعلى   )14010052979( برقم  م��ارب  من  ال��ص��ادرة 

الى أقرب قسم شرطة. دان
فق

الن 
إع

ئي
ضا

ن ق
عال

ا

تعل���ن محكمة م���ارب االبتدائي���ة بأنه 
تقدم إليها األخ/ ناجي حمد علي مرعي  
مدعيًا أنه وقع خطأ في جواز سفره حيث 
أوردوا لقب���ه مرع���ي حت���ى صار االس���م 
ناجي حمد علي مرعي، والصحيح ناجي 
حمد علي العبي���دي، ويطلب إثبات ذلك 
بحكم، فمن له أي اعت���راض عليه تقدمي 
اعتراضه أمام احملكمة  خالل ش���هر من 

تاريخ نشر هذا االعالن.

ئي
ضا

ن ق
عال

ا

تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه تقدم 
إليه���ا األخ/عبداملل���ك علي أحم���د عبدالله 
مرش���د مدعي���ًا أن���ه س���قط م���ن اس���مه ف���ي 
البطاق���ه الش���خصيه وج���واز الس���فر لقب 
معوض���ه حتي ص���ار االس���م عبدامللك علي 
أحمد عبدالله مش���رد، والصحيح عبدامللك 
علي أحمد عبدالله مرش���د معوضه ويطلب 
إثبات ذلك بحكم، فمن له أي اعتراض عليه 
تق���دمي اعتراضه أمام احملكمة خالل ش���هر 

من تاريخ نشر هذا االعالن.

يعلن مكتب وزارة  الشؤون االجتماعية والعمل 
مبحافظة م���ارب بأنه وف���ي يوم االثن���ني املوافق 
2018/2/19 مت تنفيذ عقد االجتماع التأسيس���ي 
األول ملؤسس���ة حت���دي لرعاي���ة وتأهي���ل املعاقني 
وال���ذي مت فيه مناقش���ة وإق���رار مش���روع النظام 
األساسي للمنظمة، ومت تعني مجلس األمناء بقرار 
مؤسس���ة حت���دي لرعاية وتأهي���ل املعاقني كل من 

التالية أسماؤهم:-
اواًل: الفائزون بعضوية مجلس األمناء:

• محمد حسن صالح الرويشان   رئيسًا ملجلس األمناء
• حمد محمد عبده العذري           أمينًا عامًا 

• محمد أحمد محمد القرماني       مسؤواًل ماليًا
• علي سعد صالح أحمد اخللقي    مديرًا تنفيذيًا

• إبراهيم عادل علي العطاب   السكرتارية والعالقات

إعالن مؤسسي

   توفيق احلاج 
كثي���ر ه���م األصدق���اء واألقرب���اء 
الذي���ن رحل���وا عن���ي وفقدته���م في 
معارك الكرامة والشرف التي تدور 
منذ ثالث سنوات كلهم كان رحيلهم 

كمن ينتزع قلبي من جوفي..
عبدالرحم���ن كنت أنتظ���ر رحيله 
وهات���ف يأتين���ي ليق���ول عظ���م الله 
أج���رك في صديق���ك وذل���ك ملعرفتي 
بصالبته وشجاعته وإقدامه ورباطة 
جأشه ومع ذلك جرح اربع مرات في 
نهم وميدي وصرواح، كان أقوى من 
اجل���راح وما زادت���ه إاّل صالبة.. إال 
اصابت���ه األخيرة فقد رأيته كس���ير 
القلب قبل أن أره كسير عظم الساق.
الرجول���ة  منب���ع  عبدالرحم���ن 
والشهامة والشجاعة واإلقدام حني 
أذك���ره حتضرني وتقف ش���اخصة 
أمام���ي صف���ات الش���اب املكتم���ل 
الرجولة مبعناها احلقيقي والفارس 

الشجاع والبطل.
نع���م البط���ل ال���ذي تك���ون وظهر 
قبل األبطال عمره ال يصل الثالثني 

إطالقًا، لكنه قال للمليشيا احلوثية: 
ال.. أنتم فسدة.. أنتم مرتزقة، قالها 
ف���ي عق���ر داره���م، وف���ي وجوههم.. 
قالها قبل أن يقوله���ا الكثير، نعم.. 
قالها هناك ف���ي آل عمار في صعدة 
قب���ل أن يقتح���م احلوث���ي صنع���اء 

ويحاصرها وينقلب على السلطة.
س���جن وأس���ر وتعرض للتعذيب 
واإلذالل لكن���ه خ���رج م���ن الس���جن 
ش���امخ األنف كما تخرج األسد من 

غابها.
خرج عبدالرحم���ن وحينها كانت 
صنعاء قد سقطت ومتددت مليشيا 
احلوث���ي ف���ي مختل���ف احملافظات 
فانطل���ق برفقة العمي���د االبارة الى 
م���أرب ث���م إل���ى العب���ر ليك���ون م���ن 
العشرة االوئل الذين وطأت أقدامهم 

تراب العبر.
س���بق إلى العبر وهن���اك كان من 
املؤسس���ني للجي���ش الوطني الذين 
حاول���ت ح���رارة األرض وصل���ف 
الصح���راء ثنيه���م ع���ن أهدافه���م 
وغاياتهم.. وزع ضمن أفراد اللواء 
81مش���اة ليكون من أول من التحق 

باللواء.

عبدالرحمن ليس كغيره ممن ضم 
إل���ى اجليش الوطن���ي وانطلق إلى 
جبهات القتال دون تدريب وتأهيل 
فقد التحق بع���دة دورات وكل دورة 
كان يحق���ق املرات���ب األول���ى وذل���ك 
لرغبته احلقيقية في تكوين نفس���ه 
ولش���جاعته وملعرفته مب���دى خبث 

وحقد املليشيا املتمردة.
اآلن صديقي عبدالرحمن مكسور 
الس���اق بع���د إصابته األخي���رة في 
صرواح يش���كوى مبرارة من س���وء 
املعامل���ة وعدم الرعاي���ة واالهتمام، 
ليس هذا وحسب كما يقول، وإمنا 
كل زمالئ���ه مت ترقيته���م إل���ى رت���ب 
تتناس���ب مع ماقدموه وه���و ال زال 
جن���دي رغ���م إصابت���هِ ف���ي مع���ارك 
القتال أربع مرات والتحاقه بدورات 

عسكرية داخل اليمن وخارجها.
ال تبت���أس أيها البط���ل إن خذلك 
اآلخ���رون ولم يق���دروا قيمة قطرات 
دم���ك وقط���رات عرق���ك التي س���الت 
فس���يكتبها التاريخ ويحفظ الوطن 
لك ه���ذا اجلمي���ل وقريبا ستش���فى 
وتع���ود للدفاع عن الدي���ن والكرامة 

والوطن.

زار رئيس العمليات املش���تركة لق���وات التحالف العربي 
واجليش الوطن���ي  مبنطقة جازان العمي���د ماجد احلربي 

أفراد املنطقة العسكرية اخلامسة بجبهة ميدي.
وتفقد العمي���د احلربي أحوال املقاتل���ني مبنطقة القلعة  
وميمن���ه اجلبه���ة وح���ث املقاتل���ني عل���ى ض���رورة اليقظة 

املستمرة  في وجه مليشيا االنقالب احلوثي.
كما تفقد رئيس العمليات املشتركة ميناء، ميدي، ووجه 
بتزويد قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية 
اخلامس���ة   بكافه احتياجاتها في مهامها البحرية والتي 
تتزاي���د باس���تمرار نظ���را  للتهدي���دات املس���تمرة م���ن قبل 
املليشيا االنقالبية التي تستهدف املالحة الدولية والسفن 

التجارية وحركة الصيد البحري.
وأشاد احلربي بدور قوات التشكيل البحري في افشال 
العدي���د من مخطط���ات مليش���يا االنقالب ف���ي زرع األلغام 
البحري���ة  والتصدي حملاوالت املليش���يا في تهديد املالحة 

البحرية.
وأكد  احلربي  على دعم املنطقة العسكرية اخلامسة  بكل 
احتياجاتها التي متكنها من دحر مليشيا االنقالب احلوثي.

كما تفق���د العميد احلربي خالل زيارت���ه قوات التحالف 
العربي  لكال من السعودية والسودان واطلع على اجلاهزية 

القتالية له���ا، وحثهم على بذل مزيد م���ن اجلهود ملواجهة 
مليشيا االنقالب.

عبدالرحمن.. البطل الجريح

رئيس العمليات المشتركة بجازان يتفقد جبهة ميدي

قيادات محور صعدة تعلن فتح 
جبهات جديدة في المحافظة 

بدعم من قوات التحالف
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:»  قائــــد المنطقة العسكرية السابعة لـ»

مليشيا احلوثي تنتحر في نهم واملئات صرعى خالل ثالثة أيام من املعارك
اغرورق��ت عين��اه بالدموع وهو ي��روي قصة جن��وده  الذين 
استشهدوا  وهم يواجهون املليشيا  احلوثية في أصعب  واخطر 
اجلبهات القتالية ولم يتمكن��وا من الوصول إلى تلك اجلثث  أو 
استرجاعها  فكانت أيدي املليشيا أقرب اليها.. وارتكبت بحق تلك 
اجلثث جرائم انتقاماً من اقدامهم ورجولتهم التي لم ير لها مثيل.
قص��ص بطولية  يرويها اللواء الرك��ن/ ناصر علي الذيباني  
قائد املنطقة السابعة  في حوار مطول مع صحيفة »26 سبتمبر«، 
اس��تعرض فيه  العديد م��ن التطورات امليدانية ف��ي جبهة نهم، 
وحجم االنتص��ارات  التي حتقق��ت فيها، وبط��والت  إجترحها 

مقاتليه، وغيرها من القضايا. 
وتعتبر املنطقة العسكرية السابعة  في نظر الكثير من احملللني  
العسكريني هي املنطقة االقرب واألقوى  خلوض معركة احلسم 
الرئيسية  مع املليشيا  العتبارات  كثيرة أهمها  اخلبرة القتالية 
التي بات ميلكها مقاتلو املنطقة في هذه التضاريس املعقدة التي 

ترفض اتباع تكتيك قتالي تقليدي. األمر األخر  ان خيار املعركة 
هو خيار واحد وهو خيار احلس��م وحتديد من يحكم العاصمة 

صنعاء.
من اجل ذلك ظلت مليش��يا احلوثي تعد وجتهز كتائبها طوال 
الثالثة األش��هر املاضية، لتحشدهم مطلع األسبوع الى جبهات 
نهم معززين بأطفال املدارس في محاولة منها استعادة املواقع 
التي فقدتها،لكن أبطال اجليش كانوا لهم باملرصاد وجرعوهم 

مرارة الهزمية..
وأك��د الل��واء الذيبان��ي أن أكثر من 100 مس��لح من املليش��يا 
لقوا مصرعهم خالل 72 س��اعة من املعارك املتواصلة معظمهم 
م��ن القيادات امليداني��ة للجماعة املتمردة بينه��م القيادي محمد 

القاضي.
 عن طبيعة املعركة وتطوراتها  وحتدياتها و التضحيات  التي 

تقدمها  وحدات اجليش هناك  جنملها  في احلوار التالي :

  حوار : وئام الصوفي           تصوير :  موسى الصلوي

}   ندع��و الذي��ن اليزال��ون يقاتل��ون ف��ي صف��وف الحوثيي��ن أن يلتحق��وا برك��ب الجي��ش الوطن��ي
حدثنا عن املعارك التي دارت مطلع هذا األس�بوع بني 
ابط�ال الجيش الوطني واملليش�يا الحوثي�ة اإلرهابية 

اإليرانية؟
تلقت املليشيا احلوثية خالل األشهر املاضية هزائم 
كبيرة في جميع اجلبهات وتكبدت خس����ائر فادحة في 
األرواح والعتاد على يد ابطال اجليش الوطني مسنودا 
من قبل طيران التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
السعودية الذي شن غارات جوية دقيقة افقدت املليشيا 
توازنها’ ومت حترير مناطق شاس����عة سواء في جبهة 
نهم التي بات اجليش الوطني قريبًا جدا من العاصمة 
صنع����اء او في جبهة اجلوف وصعدة معقل املليش����يا 

احلوثية أو في الساحل الغربي .  
هذه الضرب����ات والهزائم افقدت املليش����يا احلوثية 
قوتها وباتت تعيش حالة من االنهيار التام في مؤشر 
على قرب اندحارها والى األبد، مما جعلها تقوم بحملة 
جتنيد اجبارية للشباب واألطفال في املناطق التي ما 
تزال تس����يطر عليها مستخدمة كافة أساليب الترهيب 
ألهالي واسر األطفال وأخذهم بالقوة للقتال معهم والزج 

بهم في املعارك لسد النقص احلاد في صفوفها . 
وم����ا حدث بداية هذا األس����بوع انهم قاموا بتجميع 
بقايا قواتهم املنهارة واألطفال الذين مت اجبارهم على 
القتال معها، وشنوا هجوما مباغتا على امتداد جبهة 
نهم في محاولة انتحارية أخيره لكسب قليل من الوقت 
لبقائه����م واس����تمرارهم في تدمي����ر مؤسس����ات الدولة 
وانته����اك حرمات املواطنني وجتويعهم ألنهم ش����عروا 
بق����رب نهايتهم عل����ى يد اجلي����ش الوطن����ي، محاولني 
بذلك صنع انتصارات وهمية وترويجها إعالميا لرفع 
معنويات اتباعهم املنهارة، ولكن باءت خطتهم بالفشل 
بفضل يقظة أبطال جيش����نا الوطني وبسالتهم الذين 
كانوا لهم باملرصاد وصدوا الهجوم وحولوه الى محرقة 

حقيقية جلحافل املليشيا احلوثية. 
كيف ت�م التعامل مع ذل�ك الهجوم م�ن قبل الجيش 

الوطني؟ 
عندما قامت املليش���يا بهجومها ال���ذي مت االعداد 
والتخطيط له منذ فترة كبيرة كان���ت تظن ان ابطال 
اجليش الوطني في حالة اس���ترخاء تام بعد ان كبد 
املليشيا خسائر فادحة وادراكهم انها ضعيفة ومنهارة 
وغير قادرة على استعادة قوتها ’ وبذلك تستغل هذه 
احلالة وتباغ���ت اجليش الوطني وحتق���ق انتصارًا 
عليه، ولكنها وجدت أسود اجليش الوطني على أهبة 
االس���تعداد واليقظة القتالية وتعاملوا مع املليشيا 
املهاجم���ة بكل حرفي���ة ومت صدهم ببس���الة محولني 
الهجوم الى فخ للمليشيا، فكانوا صيدًا سهاًل لنيران 
ابطال اجليش الوطني وكبدوهم خسائر فادحة في 
األرواح والعتاد، حيث بلغ عدد قتلى املليشيا أكثر من 
مائة صريع بينهم قيادات كبيرة تناثرت جثثهم في  
اجلبال على امتداد خطوط القتال وجرح العش���رات 
منهم القبض على العشرات بينهم قيادات ميدانية، 
ومتك���ن ابطال اجليش الوطني م���ن حتويل الهجوم 
الى هجوم مضاد ومت حترير العديد من املواقع على 

طول جبهة نهم. 
واملعركة مستمرة وتس����ير لصالح اجليش الوطني 
الذي اثبت قدراته القتالية العالية وشجاعته املنقطعة 
النظي����ر ومعنويات����ه العالية التي يتمتع به����ا وإميانه 
املطلق بعدالة قضيته الوطنية والدفاع عنها مهما كانت 

التضحيات؟  
من ساحة املعركة

 كم تبعد قوات الجي�ش الوطني عىل العاصمة املحتلة 
صنعاء؟

اصبحت قوات اجليش الوطن����ي أقرب ما تكون من 
العاصمة صنع����اء ونهم أكبر منطق����ة تقاتل في محور 
صنعاء ونرى ان أهمية نهم ودورها وقربها كقرب العني 

من الراس بالنسبة لها يعني ان قوات اجليش الوطني 
على ابواب صنعاء وتبعد عنها من جهة 30 كيلو ومن 

جهة أخرى 18 كيلو.
 اين قوات الجيش الوطني من نقيل ابن غيالن؟

ق����وات اجليش الوطني في أط����راف نقيل ابن غيالن 
بني قوات اجليش الوطني وبني النقيل من جهة القتب 
واملنارة مسافة الس����الح وبيننا من اجتاه اخر مسافة 

6 كيلو.
 هن�اك من ينتقد تأخ�ر ابطال الجيش 
الوطني من التقدم باتجاه صنعاء ماردك 

حول ذلك؟

لي����س لدي اي  رد لهم غير أن أقول لهم 
من هو بطل فليتحق بنا ونحن جنود بعده.

 ممك����ن حتدثنا عن خس����ائر املليش����يا 
االنقالبية في جبهة نهم؟

بالنس����بة للمليشيا خس����ائرها كبيرة 
ج����دًا أوال م����ن ناحي����ة صفه����ا القي����ادي 
فصفها القيادي بالكامل انقرض وانتهى  
اب����رز قياداته����ا بعضهم م����ن مديرية بني 
حش����يش وبعضهم من صعدة من أقارب 
عبدامللك احلوثي وسلمنا عددا من اجلثث 
لصليب األحمر ولدينا استعداد تسليمهم 
جميع اجلث����ث املوجودة لدينا، وليس����ت 
وظيفتنا التشويه والتمثيل باملوتى نحن 
وظيفتنا نقاتل من يقاتلنا.. اما احلوثيون 
فيحتج����زون اجلثث ث����م   يقومون بصب 
حمض الكبريتيك) االس����يت (على وجوه 
املن����ورة  الوج����وه  احرق����وا  ش����هدائنا 
يحاولون ان يغيروا من مالمح ش����هدائنا 

وجمال وجوههم ومع ذلك ال ميكن ان منثل باي جثة من 
جثث قتالهم عل����ى اإلطالق وهذه قضية أخالقية نحن 
نقوم باحلفاظ على جثث قتالهم ألنه هذه أخالقنا التي 

تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شهداء وطن..  ماتوا كراما
 متى كانت آخر عملية لتبادل الجثث؟

كانت آخر عملية قبل عشرة أيام مت تسليم احلوثيني 
عشرين جثة من جثث قتالهم ونحن استلمنا عددا من 

اجلثث ألبطالنا رحمة الله تعالى عليهم.

احلوثيون ميوتون بدون ثمن
 ما سبب استماتة مليشيا الحوثي االنقالبية يف جبهة نهم 

رغم خسائرها الفادحة؟
إستماتة مليشيا احلوثي االنقالبية في جبهة نهم ألن 
جبهة نهم جبهة مهمة جدًا ألنها متثل العاصمة صنعاء 
بش����كل عام، واحلوثيون ال يرون انهم س����يقاتلون بعد 
هذا املكان الذي يتمس����كوا فيه اين سيقاتلون بعد ذلك 

هل في اجلراف او الروضة او في محيط مطار صنعاء.. 
اصبحت صنعاء حتت نيران أبط����ال اجليش الوطني 
وقواتنا تس����تطيع من هنا قصف صنع����اء، ولكن حبنا 
ألهل صنعاء ومعزتنا لهم ال نستطيع ان نقصفهم رغم 
ان لدينا صواري����خ مداها 60 كيلو تص����ل الى احليمة 
لكن ليس من اخالقنا ان نضرب البيوت ونهدمها على 
رؤوس الساكنني واألطفال.. نحن نقاتل من يقاتلنا فقط 
نقاتل من مترد وخرج عن الصف وعن اللحمة الوطنية 

وشرعية الدولة.
 هل مازالت مليشيا الحوثي االنقالبية تمتلك قوة القتال 

عىل ما كانت عليه قبل عامني؟  
في احلقيقة أنا ال اعترف ان املليشيا احلوثية  كانت 
قوية،وقاتلتنا بقوتها  الذي حدث هو فارق  االمكانيات 
املليشيا احلوثية سيطرت على إمكانيات الدولة فقاتلتنا 
بها باإلضافة الى اجليش اليمني الذي انضم لها.. اما 
احلوثي فهو ذلك املتمرد ونحن لم نشعر من اول معركة 
قاتلناه فيها أنه قوي ومدرك����ني في الوقت ذاته قدراته 
القتالي����ة  بالبندقي����ة واإلمكان����ات احملدودة 
قب����ل ان ينه����ب معس����كرات اجلي����ش ويضم 
الى صفوفه مقاتلني من املؤسسة العسكرية 

السابقة.
االن بعد سنوات من املعارك.. مقارناتك بني مقاتيل 
الجيش الوطني ومقاتيل مليشيا الحوثي االنقالبية؟
م����ن ناحي����ة املقارنة ب����ني مقاتلي اجليش 
احلوثي����ة  املليش����يا  ومقاتل����ي  الوطن����ي 
االنقالبية.. نحن لدينا أبطال ذو كفاءة قتالية 
عالية و نفخر بذلك. مقاتلو اجليش الوطني  
يتمعنون ب����روح قتالية عالية املس����توى من 
حيث التدريب والتأهيل وروح معنوية كبيرة 
جدا وخير دليل ان  جبال في نهم حرره )15( 
ش����ابا معاقا.. وأول ش����هيد كان معاقًا وهذا 
دليل عل����ى  املعنويات العالي����ة التي يتحلى 
بها أبطال اجليش الوطني واإلميان بعدالة 
قضيتهم.. بينما املليش����يا احلوثي����ة تقاتل 
مبعنويات منه����ارة وتلوذ بالف����رار من امام 
أبطالنا البواسل باإلضافة إلى انها من خالل 
معاركه����ا تتكب����د خس����ائر فادحة س����واًء في 

االرواح او املعدات العسكرية.
م�اذا تقول للعس�كرين الذين الزال�وا يقاتلون يف 

صفوف املليشيا االنقالبية؟
اقول لهم ان يقدروا املوقف تقديرا صحيحا ويدركوا 
اننا على أب����واب صنعاء ونقول لهم : ماذا تبقى لكم؟.. 
عليهم ان يلحقوا بركب اجليش الوطني في املؤسسة 
العسكرية الصحيحة التي اتت لتبني اجليش ال لتهدمي 
اجليش ادعوهم ان يلحقوا بزمالئهم في شرعية الدولة، 
واذكره����م ان في ذمتهم عهدا وميثاقا ادوه للمؤسس����ة 
العس����كرية من اول يوم تخرجوا فيه من الكليات انهم 
سيكونون أمناء على السالح واملؤسسة العسكرية، لذا 
ينبغي ان يكونوا أمناء ويحافظوا على هذه املؤسسة 
العسكرية للحفاظ على البلد وسيادته ومقدرات الدولة.. 

كما اوجه نفس الدعوة الى منظمات املجتمع املدني ان 
تقوم بدورها على أكمل وجه.

ماذا تقصد بدعوتك ملنظمات املجتمع املدني؟
دعوتي ملنظمات املجتمع املدني ان عليها نشر ثقافة 
الوع����ي لدى املواط����ن حتى يعلم من يكف����ل ويضمن له 
حقوق الرعاية واحلماية وهذا من مهام الدولة  وليس 
كما تغرر عليهم مليش����يا احلوثي ويس����وق انه يحمي 
املواطنني الذين يختطف اطفالهم من املدارس ويجندهم 
إجباريا وقد قمنا مؤخرا بإطالق قرابة أربعني اس����يرًا 
جميعهم ما دون اخلامس����ة عش����ر محبة ألبناء اليمن.. 
ألننا نريد أن نعذب األطفال بعد ان مت أسرهم،وال نريد 
أن نحرمهم من التعليم رغم أنه مت أسرهم وهم يقاتلون 

ومع ذلك اطلقناهم من األسر.
 ماهي رسالتك للحكومة الرشعية؟

اواًل نش����كر احلكوم����ة الش����رعية ممثل����ة برئي����س 
اجلمهورية عبدربه منصور ه����ادي الرئيس الوحدوي 
رمز اليمن ونقول له: أبناء املنطقة العسكرية السابعة 
مازال����وا على وعده����م ال����ذي قطعوه على أنفس����هم لك 
وللوطن انهم ماضون في حتقيق الهدف الذي رسمته 
القيادة السياسية الستعادة الشرعية واستعادة الدولة 
من مليشيا احلوثي االنقالبية ثانيًا نقول له: ان املنطقة 

العسكرية السابعة بحاجة لكثير من الدعم.
دعوة ملن يهمه األمر

ما هو الدعم املطلوب الذي يلزمكم؟
نحت����اج الدع����م م����ن ناحي����ة التس����ليح وم����ن ناحية 
اإلمكانيات وكل متطلب����ات املعركة بال حصر ألنه الزال 
ينقصنا الكثير وهناك بعض االشكاليات نريد لفتة من 
رئيس اجلمهورية عبدربه منصور هادي اليها،والعمل 
على حلها منها الس����ماح بزيادة املجندين وغيرها من 
القضايا التي تستوجب ضرورات املعركة التعامل معها 
واناعلى ثقة بأن فخامة  الرئيس هادي سيقف معنا في 
هذا الظرف البالغ احلساسية ألن اجلميع يعمل من اجل 
حتقيق املشروع الوطني وهو مشروع الدولة اليمنية 
االحتادي����ة ورفع علمها خفاقا على امت����داد اجلغرافيا 

اليمنية.
منتسبون ميثلون وطن

هل لك ان تحدثنا عن املنطقة العسكرية السابعة؟
املنطقة العس���كرية الس���ابعة كغيرها من املناطق 
العس���كرية والتي تكونت من اجليش الوطني،الذي 
ميثل كل أبناء اليمن فيه أبناء تعز، و حجة،واحملويت، 
وأبناء صعدة،و أبناء حضرموت،و أبناء ابني،وأبناء 
الضال���ع، وأبناء س���قطرى وهي اول م���رة في تاريخ 
اجليش اليمني يش���ارك أبناء س���قطرى ف���ي املعارك 

بالتحديد في صرواح..
املنطقة العسكرية السابعة مجسم صغير للوطن اليمني 
الكبير، وهذه رس����مه مصغرة متثل النسيج االجتماعي 
اليمني ودالل����ة على الوحدة واحملبة ب����ني كل اليمنيني.. 
وأطمئ����ن كل أبن����اء اليمن  أنن����ا أمل األم����ة على حتقيق 
أهدافها وأهداف ثورة 26 س����بتمبر و 14 اكتوبر وثورة 
11 فبراير الشبابية الش����عبية السلمية،وهذه طموح كل 
مين����ي.. واملنطقة العس����كرية الس����ابعة ص����ورة مصغرة 
للمنطقة العسكرية األولى والثالثة والسادسة واخلامسة 
والرابعة نحن مكون واحد نسعى جميعا حلماية املؤسسة 

الدستورية والعسكرية و الدولة والوطن.
رسالتك لدول التحالف العربي؟

نشكر دول التحالف العربي بقيادة األشقاء في اململكة 
العربية السعودية فقد كان لهم بعد الله سبحانه وتعالى 
الفضل الكبير في دعم ومساندة أبناء اليمن الستعادة 
دولتهم وحكومتهم الشرعية، وقد جسدوا بذلك معنى 
االخوة العربية الصادقة واللحمة اإلسالمية، وجندتهم 
من مليشيا احلوثي االنقالبية في سبيل عودة االستقرار 

لليمن  باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.

يلتحق  أن  عليه  بالبطء  ينتقدنا  من    {
بالجبهة ونحن جنود معه

أن  المدني  المجتمع  منظمات  على    {
تقوم بدورها في حماية الطفولة

}  نشكر دول التحالف العربي بقيادة السعودية 
على دعمهم الكبير الستعادة الدولة

قبل اخلامس عشر من شهر ديس���مبر من العام املاضي كانت 
أمنياتي أن أس���مع أنش���ودة ل���ك التحرير يا بيحان في ش���وارع 
وأزقة بيحان العليا، متنيت ذلك بشغف ونلت ما متنيت، لقد أتى 
ه���ذا اليوم التاريخي الذي نالت في���ه بيحان حريتها بفضل الله 
ثم بفضل أبطال جيش���نا الوطني ومقاومتنا الشعبية الباسلة، 
حتققت أمنيت���ي وذلك عندما زارنا االخ قائد املنطقة العس���كرية 
الثالثة اللواء الركن/ أحمد حس���ان جبران الذي أّبى إال أن يزور 
بيح���ان العليا رغ���م أن االوض���اع آن���ذاك ال زالت غير مس���تقرة، 
واملواقع بعد عملية التحرير مليئة باأللغام التي زرعتها املليشيا 
االنقالبي���ة، وكنت ممن رافق���ه في دخول املدين���ة وأول ما دخلنا 
الشارع العام أمرت سائق الطقم املرافق لنا في الرحلة بتشغيل 
هذه األنش���ودة وحمدت الله كثيرًا على حتقيق أمنيتي، وال شك 
أن حتقيق هذه األمنية لم تكن مبجرد التمني، كما قال الشاعر :

»ومانيل املطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غالبا«

نعم حتققت تلك األمنية التي لطاملا حلمت بها بعد املعاناة التي 

استمرت سنة كاملة في جبال ورمال الساق كانت حربًا مفتوحة 
مع مليشيا احلوثي االنقالبية كل هذا كان من أجل حترير بيحان، 
ومن أجل تخليص آهالين���ا هناك من حكم العصابات اإلجرامية 

القمعية. 
نعم حتررت بيحان من حكم املليشيا االجرامية، وبعد استقرار 
االوض���اع وجدنا أهالي بيحان يتنفس���ون الصعداء كما تتنفس 
االشجار الهواء العذب في الصباح الباكر بعد ليل حالك السواد 
مر عليها، وفتحوا املدارس التي اغلقت في عهد املليشيا احلوثية 
االنقالبي���ة، واملالعب الرياضية، واحمل���الت التجارية كما عادوا 

ملمارسة نشاطاتهم السياسية واالجتماعية، وأوفينا بالعهد الذي 
قطعناه لهم بخصوص إطالق ابنائهم املختطفني لدى املليش���يا 
الكهنوتية والذي قطعه رفيق النضال قائد جبهة بيحان املناضل 
اللواء الرك���ن/ مفرح بحيبح، وذلك مبوجب تبادل أس���رى حرب 
مع مختطفني، لبينا نداء االستغاثة من أهالي املختطفني وقامت 
قيادة اجليش الوطني بعملية التبادل رغم إنها مخالفة لقوانني 

أسرى احلرب.!
لقد أجاز اجلي���ش الوطني هذه الصفقة نظ���رًا لعجز املجتمع 
الدول���ي ومنظم���ات حقوق االنس���ان ع���ن الضغط على مليش���يا 

احلوث���ي االنقالبي���ة لالفراج ع���ن املختطفني الذي���ن يعذبون في 
س���جون تلك  املليشيا االجرامية،ومع ذلك فإن ما قام به اجليش 

الوطني يعتبر واجبًا وطنيًا وليس فضاًل.
أهلنا في بيحان استقبلونا اس���تقبال الفاحتني وفتحوا لنا 
قلوبه���م وبيوته���م ومتاجره���م ومزارعهم وقاموا باس���تضافة 
اجليش الوطني بكامل أفراده وضباطه وقادته وصفوفه وهذا 
على خالف ما سارت  العادة عليه في بعض املناطق واحملافظات 
االخرى.. حيث كانت الضيافة تختصر على املسؤولني والقادة 

فقط.!
ه���ذه هي بيحان الي���وم لقد عادت إلى احلي���اة الطبيعية التي 
كانت تعيشها قبل احتالل املليشيا احلوثية اإليرانية لها، لكنها 
الزالت بحاجة إلى لفتة كرمية من فخامة االخ رئيس اجلمهورية 
عبدربه منصور هادي ومن دول التحالف العربي الشقيق وذلك 
الزال���ة آثار االحتالل احلوثي املتمثل ف���ي الدمار واخلراب الذي 

حلق بها.
* رئيس عمليات اللواء 26 مشاة/ ميكا

لك التح���ري���ر يا بيح�����ان
العميد/ محمد الصالحي *
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بداية التقينا العميد محمد الصالحي/ عمليات لواء 26 مشاه 
ميكا والذي حتدث ل�»26س���بتمبر« عن خط وس���ير املعارك التي 
تدور رحاها في ناطع مبحافظة البيضاء بقوله: »املعارك تسير 
عل���ى قدم وس���اق وفي تقدم مس���تمر وإن ش���اء الله ف���ي القريب 
العاج���ل س���نحرر البيضاء من املليش���يا احلوثي���ة املتمردة كما 

حررنا محافظة شبوة من دنس هذه املليشيا االرهابية«.
ويضي���ف العميد الصالحي: نس���عى لتحري���ر البيضاء مهما 
كلفنا ذلك من تضحيات ألن البيضاء هي أول من قاومت املليشيا 
احلوثية وما زالت تقاوم حتى الي���وم، ومصير من يأتي بالفكر 
الدخي���ل عل���ى بل���ده بدعم إيران���ي صفوي ب���كل تأكيد س���تكون 
معنوياته منهارة أمام صمود أصح���اب االرض ومحبي الوطن 

والهوية.
ونؤكد للعالم أن املليشيا االنقالبية منهارة معنويًا وعسكريا 
ومادي���ًا وباتت في رمقه���ا األخير ولم يعد ينطلي على الش���عب 

أكاذيبها وممارساتها الفوضوية. 
إصرار على التحرير

فيما يؤكد العقيد أحمد بحيبح/ ركن اس���تخبارات اللواء 26 
مش���اه أن اجليش الوطني يس���ير على جبهتني متناس���قتني في 
»نعمان« و»ناطع« ونحن على مشارف »القنذع« من جهة مديرية 
نعمان، واألخ املناضل صال���ح عبد ربه املنصوري قائد املقاومة 
الش���عبية على مش���ارف »فضحة« وهي أول منطق���ة من مديرية 
املالجم من االجتاه الشرقي اجلنوبي على وشك احلسم وصواًل 

بإذن الله إلى حترير محافظة البيضاء.
عملية التحرير متواصلة

وأضاف بحيبح: نقول بإذن الله وبجهود األبطال من اجليش 
الوطني واملقاومة الشعبية امليامني الذين يسطرون اليوم أروع 
املالح���م البطولية في مختلف امليادين ومبس���اندة من التحالف 
العرب���ي بقي���ادة اململك���ة العربية الس���عودية أن عملي���ة حترير 
محافظة البيضاء قريبًا ال يتجاوز أسابيع، ونحن مقتنعون إننا 
نؤدي واجبنا الوطني والديني وسننتصر بإذن الله، وسنمضي 
في س���بيل ذلك حت���ى حتقيق النصر أو الش���هادة ألن املليش���يا 
الكهنوتية االرهابية قتلت األبرياء وهدمت ممتلكات املواطنني، 
وهذا بيت الشيخ ناصر عبد ربه الطاهري رحمه الله أكبر دليل 
على إجرام وقبح تلك املليشيا االنقالبية التي، جاءت لهدم منزله 
فقاومه���ا حتى استش���هد داخل بيته رحمه الل���ه، وهدمت منزله 

عليه وعلى أسرته.
أهمية استراتيجية

وع���ن األهمي���ة االس���تراتيجية ملديري���ة بيحان، الت���ي حررها 
اجليش الوطني مطلع يناير املاضي، يقول العقيد أحمد بحيبح: 
ملديرية بيحان أهمية استراتيجية وموقع جغرافي متميز كانت 
املليش���يا املتمردة تقول من املستحيل الس���يطرة على مديريتي 
بيحان وعسيالن التي كانتا متثالن بالنسبة لها الشريان الرئيس 
في عملية تهريب األس���لحة لعدة جبهات، وتستميت في الدفاع 
عنها، وبالنسبة لسلسلة اجلبال في بيحان ونعمان في محافظة 
البيضاء خصوصًا: »عقبة القنذع« االس���تراتيجية فهي تطل من 
الش���مال على منطقة العبر وصافر ومنطق���ة جنة، وهي مناطق 

نفطي���ة كما تطل م���ن اجلهة الش���رقية اجلنوبية على الس���احل 
بلحاف ومن الشمال تطل على محافظة مأرب.

فيم���ا خط القن���ذع كانت تعتم���د عليه املليش���يا املتم���ردة في 
امداداته���ا املتواصلةألس���لحتها املهرب���ة الت���ي تأت���ي من جهة 
الس���احل، وتعتبر خط رئيس���ي لتهريب إمدادات تلك املليش���يا 
االجرامية التي تأتي من املهرة ومن الس���احل كلها متر من هذا 

اخلط االستراتيجي.

ثالث ساعات فاصلة
ويصف العقيد أحمد بحيبح س����ير املعرك����ة التي اندلعت مع 
املليشيا وأشدها ضراوة كانت في اليوم األخير من التحريرحيث 
يقول: كانت ثالث س����اعات فاصلة في املعركة هي التي حسمت 
املعركة واستخدم فيها مختلف أنواع األسلحة استنفذنا خاللها 
97 ألف طلق����ة خالل ثالث س����اعات من االش����تباكات التي كانت 
وجهًا لوجه مع املليشيا االنقالبية، واحلمدلله مت دحرهم ومتكنا 

من الوصول الى عقبة »القنذع« في محافظة البيضاء.
مواجهات تكللت باالنتصار

ويضيف بحيبح: من ش����دة املواجهات كانت الدبابة تقصف 
مواقع على بعد كيلو ونصف واملعدالت واألس����لحة املتوس����طة 
كان����ت تضرب عل����ى بع����د 500متر، وهي ل����م حتدث ف����ي تاريخ 

احلروب العسكرية،
ووجدن����ا ف����ي رؤوس اجلب����ال الت����ي كان����ت تتمرك����ز به����ا 
املليش����يا الكهنوتي����ة أنفاق وخن����ادق طويلة، وه����ذا دليل على 
اس����تماتة املليش����يا االنقالبية على هذه املنطقة نظرًا ألهميتها 
االستراتيجية، ووجدنا أيضًا الهاتف الثابت معهم في رؤوس 

اجلبال.
وأوضح ركن اسخبارات اللواء 26 أن الصف األول من قيادات 
املليشيا االنقالبية قتلوا جميعًا في الساعات األولى من املعركة 
واملهزل����ة الكبيرة أنن����ا وجدنا من يس����مونهم بالصف األول هم 
أطفال بسن 18 الى 19 سنة من العقائديني غالبيتهم من صعدة 
وحجة وعم����ران ويتحكمون بضباط كبار ف����ي احلرس العائلي 
والقوات اخلاصة السابقة، حتى أننا لم نتمكن من معرفة بعض 
القيادات بكونهم قادة لصغر س����نهم في ظل مش����اركة وتواجد 
عس����كريني وضب����اط كبار معهم ف����ي اجلبهة، وجثثه����م ما زالت 
موجودة في التباب واجلبال والصحراء لم يتسن لنا أن ندفنها.
وعن كيفية أنطالق املعركة وس����يرها يضيف العقيد بحيبح: 
انطلقت املعركة الس����اعة الرابعة والنصف فج����رًا ووصلنا الى 
مفرق »السعدي« الساعة السابعة والنصف صباحًا مشيًا على 
االقدام، في مساحة شاسعة، وبقينا ننتظر وصول بقية الوحدات 
والكتائب التي في امليسرة حتى وصلت إلينا وواصلنا الهجوم 
باجتاه البيضاء، وش����اركت ف����ي عملية التحري����ر كتائب احلزم 
والل����واء 19 واللواء 21 واملقاومة الش����عبية وتع����اون كبير من 

أبناء املنطقة.
ويؤكد ركن استخبارات اللواء26مشاة عن كيفية االنسحاب 
من قبل احلرس اجلمهوري كما تروج له بعض املواقع االعالمية 
بقوله: بالنس����بة لألخب����ار التي تتحدث عن حتري����ر بيحان هي 
بس����بب انس����حاب احلرس اجلمه����وري فهي مجرد ش����ائعات ال 
أس����اس لها م����ن الصحة فلدين����ا الكثير من األس����رى من ضباط 
وافراد احلرس والقوات اخلاصة، وكان التحرير مبجهود وعزم 
أبط����ال اجليش الوطني واملقاومة الش����عبية وعزمهم وإرادتهم 
الوطني����ة في دحر هذه الفئ����ة الباغية املرتهنة ملش����روع إيراني 

صفوي فوضوي.
معنويات تعانق السماء

وم����ن أعلى قمة في جب����ل املرك����وزة، التقينا العقي����د/ صالح 
عبدالل����ه الضريب����ي قائ����د مقاومة ناط����ع الذي أعلنت املليش����يا 
االنقالبي����ة ع����ن مقتله وها هو ح����ي يرزق متس����لحًا مبعنويات 
عالية جتندل أزالم تلك املليش����يا االجرامي����ة، يتحدث ل�صحيفة 
»26 سبتمبر« قائاًل: »نحن في جبل املركوزة ومبعنويات عالية 
في جبهات القتال واألبطال متواجدين على مدار الساعة والعدو 

في إنهيار تام«.
وأضاف »سنواصل مشوار النضال لتحرير كامل تراب الوطن 
من دنس وخبث املليشيا االنقالبية الباغية التي أصبحت اليوم 
تلفظ أنفاس����ها األخيرة بفضل عزمية وإص����رار أبطال اجليش 
الوطني واملقاومة الش����عبية الباسلة في مختلف جبهات العزة 

والكرامة«.
على العهد سائرون

وفي أحد املواقع املطلة على مديري����ة املالجم التقينا النقيب 
طال����ب بليم أح����د أبطال اجلي����ش الوطني املرابط����ني في جبهة 
الش����رف والبطول����ة والذي حتدث قائ����اًل: »نح����ن اآلن نطل على 
مديري����ة املالج����م بعد س����حق املليش����يا االجرامية م����ن مختلف 
املواق����ع الت����ي مت تطهيرها من دنس����هم، وس����نواصل حترير ما 
تبقى من محافظة البيضاء وترسيخ االمن واالستقرار وسنحمي 
احملافظة واملواطنني من إجرام وعبث هذه املليش����يا االرهابية 
تت����ار العصر، وقد قدمنا كوكبة من الش����هداء ابت����داًء من جبهة 
الساق حتى وصلنا إلى هنا على مشارف مديرية املالجم وعلى 
رأسهم الشهيد صالح بحيبح قائد الكتيبة اخلامسة في اللواء 
26، والعديد من الشهداء األبرار، ونحن نعاهدهم إنا على دربهم 
سائرون ومواصلون عملية التحرير والهدف الذي استشهدوا 
من أجل����ه واحلمد لله أكملن����ا املرحلة األولى التي استش����هدوا 

من أجلها«.

« في الخطوط األمامية لجبهتي »ناطع« »ونعمان« «

البيضاء.. قريبًا بيضاء من ظالم املليشيا الكهنوتية
بعد تحرير الجيش الوطني واملقاومة الشعبية مديريتي بيحان 
وعسيالن يف محافظة شبوة بعملية عسكرية خاطفة لم يتوقعها 
العدو، تواصل طالئع الجيش الوطني واملقاومة الشعبية بدعم 
واسناد من طريان التحالف العربي تقدمها بخطى واثقة لتحرير 
محافظة البيضاء كاملة من قبضة املليشيا االجرامية، والتوجه 
ص�وب العاصمة صنعاء، وما تحري�ر مديريتي نعمان وناطع 
يف املحافظة إال دليالً قاطعاً ع�ىل عزم األبطال امليامني مواصلة 
النضال الس�تعادة الدولة ومؤسس�اتها املختلفة من املليش�يا 

املتمردة الكهنوتية من جميع مناطق تواجدها.

 هشام التميمي- رفيق السامعي

وفي جبهة العقبة دارت معارك عنيفة بني قوات 
اجليش الوطني واملليش����يا احلوثية أسفرت عن 
س����قوط قتلى وجرح����ى م����ن املليش����يا احلوثية، 
إضافة إلى تدمير طقم قتالي وكمية من األسلحة 

والذخائر.
في منطقة بير املهاشمة، مبديرية خب الشعف 
حدث����ت مواجه����ات شرس����ة ب����ني ق����وات اجليش 
الوطني واملليش����يا احلوثية س����قط خاللها قتلى 
وجرح����ى، ع����الوة عل����ى اغتن����ام ق����وات اجلي����ش 
الوطني لطقم إمداد تابع للمليشيا أثناء اجتاهه 

إلمداد اخلطوط االمامية ملواقعها بالذخائر.
زيارة احملافظ

محافظ احملافظة بدوره زار الصفوف االمامية 
ف����ي السلس����لة اجلبلي����ة املطل����ة عل����ى وادي خب 
مبديرية خب الشعف، وأكد خالل الزيارة أن قوات 
اجليش الوطني عازمة عل����ى تطهير هذا الوادي 
اخر املواقع التي تتمركز فيه املليشيا االنقالبية 

مبديرية خب الش����عف من دن����س هذه العصابات 
املسلحة اخلارجة عن الدولة التي عبثت مبقدرات 
الشعب وامنه واس����تقراره. مشددًا على ضرورة 
رف����ع اجلاهزية عند جمي����ع األفراد واالس����تعداد 
املعنوي والقتالي في سبيل استكمال حترير كل 

املناطق باحملافظة.
قصف جوي

مقات����الت التحال����ف العرب����ي بدوره����ا كثف����ت 
غاراته����ا اجلوية ف����ي مختلف جبه����ات احملافظة 
تكبدت خاللها املليش����يا خسائر فادحة باألرواح 
والعتاد، ففي مديرية املتون في محافظة اجلوف، 
اس����تهدفت جتمع����ات وآلي����ات املليش����يا منه����ا 
اس����تهدفت اللجنة احلوثية املخصصة لتس����ليم 
الروات����ب مبزرع����ة العي����زري بالق����رب من س����وق 
االثنني افادت املصادر عن س����قوط العشرات بني 
قتيل وجريح من املليشيا كما أسفرت الغارات عن 
تدمير عدد من اآلليات التابعة للمليشيا ومصرع 

من كان على متنها.
وف����ي صبري����ن اس����تهدفت مقات����الت التحالف 
العربي ثالث عربات وجتمعات مبنطقة اخلليفني 
مبديري����ة خب الش����عف تكبدت خاللها املليش����يا 
خس����ائر فادحة وش����وهدت النيران تتصاعد من 

املكان.
استعدادات متواصلة

ق����وات اجلي����ش الوطن����ي باملنطقة العس����كرية 
السادس����ه تواص����ل اس����تعداداتها العس����كرية 
الس����تكمال حترير م����ا تبقى م����ن مناط����ق القتال 
املختلف����ة مبحافظ����ة اجل����وف ش����مال ش����رقي 

البالد، وس����ط انهيارات واسعة ملليشيا احلوثي 
االنقالبية، جراء خسائرها املستمرة في األرواح 

والعتاد.
وقال مساعد قائد املنطقة العسكرية السادسة 
العميد محمد بن راس����يه لصحيفة »26 سبتمبر« 
»وضعنا في جبهة املهاشمة وجبهة اليتمه وسلبه 

والقعيط في مديرية برط العنان جيد جدًا«.
وأضاف راس����يه »هناك ترتيبات الستكمال ما 
تبقى من مديرية خب الشعف ومديريات اجلوف 
األخرى«، مؤكدًا »االنتقال إلى ما بعد اجلوف، في 
محافظتي عمران وصعدة، وس����يكون قريبًا جدا 

إن شاء الله بفضله ومنه، وجهود االبطال 
الذين يثابرون ويكافحون ويجاهدون«.

وشكر مس����اعد قائد املنطقة العسكرية 
السادس����ة االبطال املرابط����ني في الثغور 
وجبهات القتال، وصمودهم وثباتهم أمام 
قوى االنقالب االجرامية التي تسعى إلى 
تدمير الب����الد والدولة وارهاب املواطنني 
وتشريدهم واملساس بالدين واملقدسات 

بتفجيرها«.
من جانبه قال أركان حرب اللواء األول 
حرس ح����دود العقيد/ جمي����ل املعالم في 
تصري����ح خاص لصحيفة »26 س����بتمبر« 
»تأم����ني وإح����كام قوات اجلي����ش الوطني 
السيطرة على جبال حبش ووادي القعيف 
ووادي سلبه ومواقع تقع بامتداد جبال 
االبتر واالجاش����ر، باإلضاف����ة إلى احكام 
الس����يطرة على عقبت����ي تواثن����ة واملهور 
الواقعة خلف تواثنة، حيث تنتشر قواتنا 

على، كل هذه املواقع«.
وأش����ار املعالم إل����ى »أن قوات اجليش 
الوطن����ي متكن����ت م����ن اس����تدراج واس����ع 
مطل����ع  االنقالبي����ة  احلوث����ي  ملليش����يا 
األس����بوع املاض����ي إل����ى ه����ذه الودي����ان، 
وايقاع عناصرها في فخ، قتل على إثره عشرات 
من عناصر املليش����يا«، مؤك����دًا »أمت����الء الوديان 

والشعاب بجثثهم«.
وأك����د أركان ح����رب اللواء األول ح����رس حدود 
عل����ى مواصلة ق����وات اجلي����ش الوطن����ي الزحف 
واس����تعادة كافة املواقع التي م����ا تزال في قبضة 

مليشيا احلوثي االنقالبية في اجلوف.
ودعا املعالم »أبناء مديرية برط العنان الذين ما 
يزالون في صف احلوثي أن يلتحقوا بالشرعية 
واجلي����ش الوطني ألننا س����نحرر كاف����ة األراضي 

اليمنية«.

بمساندة مقاتالت التحالف

أبطال اجليش يكبدون املليشيا خسائر فادحة في مديرية املتون باجلوف

  طارق السعيد

تواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتالت التحالف العربي خوض معاركها 
ضد مليشيا الحوثي االنقالبية يف محافظة الجوف شمايل رشق البالد هذا االسبوع.

فف�ي مديرية املصل�وب حدثت معارك عنيفة تكبدت املليش�يا خس�ائر فادحة 
باألرواح والعتاد عالوة عىل أرس احد عنارصها.

فيما أفش�لت ق�وات الجيش الوطني هجوما للمليش�يا الحوثي�ة يف جبال حام، 
بمديرية املتون، رافقه قصف مدفعي وصاروخي مكثف أس�فر عن س�قوط عدد 

من القتىل والجرحى بصفوف املليشيا الحوثية، إضافة إىل تدمري آلية قتالية.

}  العمي��د الصالحي: س��الحنا االنتماء ل��أرض والهوية، 
وبدأنا في تحرير »المالجم«

}  العقي��د بحيب��ح: أطف��ال المليش��يا يتحكم��ون بكبار 
الضباط وجثثهم متناثرة على الجبال

}  العقيد الضريبي: معنوياتنا تعانق الس��ماء والمليشيا 
تلفظ أنفاسها األخيرة

}  النقي��ب طال��ب: س��نواصل معرك��ة اس��تعادة األرض 
واإلنسان وترسيخ األمن واالستقرار
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تتواص���ل املع���ارك الضاري���ة الت���ي يخوضه���ا 
اجليش الوطني ضد مليش���يا احلوثي االنقالبية 
في جبهة نهم منذ مطلع األس���بوع املاضي، حيث 
أقدمت مليش���يا احلوثي على خط���وات انتحارية 
أمال في اس���ترداد بع���ض املواقع العس���كرية في 
ميس���رة وممين���ة اجلبه���ة، ولكن أبط���ال اجليش 
الوطني كانوا لها باملرصاد، ومتكنوا من استعادة 
الس���يطرة على جميع املواقع التي متركزت فيها 

املليشيا.
وكانت املليشيا قد حشدت كل قواتها املتواجدة 
ف���ي صنعاء، والعدي���د من األطف���ال، إلحراز نصر 
يعطي شيئا من املعنويات ألنصارها اليائسني بعد 
الهزائم املتالحقة التي تلقتها في الفترة األخيرة 

في مختلف جبهات القتال.

كتائب املوت تنتحر
وفي س���بيل االنتح���ار ال���ذي قد يك���ون األخير 
أرس���لت املليش���يا آخر ما تبقى لديه���ا من كتائب 
مدرب���ة، والت���ي تس���ميها ب«كتائب امل���وت« التي 
خاض���ت مع���ارك انتحاري���ة في ش���ارع صقر ضد 
حليفه���ا الس���ابق صال���ح، والتي انته���ت مبقتله 
بعد مقتل املئات منها، وما تبقى منها بعد نشوة 
النصر على حلفائها في صنعاء، سعت إلى إبراز 
عضالتها في ش���ن الهجمات الفاشلة على مواقع 
اجليش الوطني في جبهة نهم التي خسرت فيها 
املليش���يا آالف اجلن���ود من���ذ بداية احل���رب، مما 
اس���تدعى قيادة اجلي���ش الوطني إلى اس���تخدام 
تكتيكات عس���كرية مناس���بة أوقعت كتائب املوت 
ف���ي أفخاخ محكم���ة تكبدت فيها خس���ائر فادحة، 
وأضح���ت جث���ث أفراده���ا وقادته���ا ممزق���ة على 
ضواح���ي اجلب���ال واملواق���ع ومرمية ف���ي املواقع 

التي جرت إليها.

تكتيك أوقع املليشيا في الفخ
وبع���د أن كانت معركة األض املفتوحة قد بدأت 
استراتيجيتها وتأهبت للتكتيك، تداركت القيادة 
العسكرية ذلك بإنسحاب تكتيكي من موقعني جرت 
إليهما املليش���يا، عندما قدمت جموعها لالنتحار 
لعرقل���ة اجليش الوطني من التق���دم املرتقب نحو 
العاصم���ة صنع���اء، وهن���ا كان احلت���ف احملتوم 
للمليش���يا، فلم تقتل كتائب املوت وحدها بل قتل 
العديد من املخدوعني بها من األطفال واملغرر بهم، 
وبعد استعادة اجليش الوطني لكل املواقع التي 
متركزت فيها املليش���يا ومواصل���ة التقدم إلى ما 
بعدها، فض���ال عن موت املعنويات لدى املليش���يا 
وقيادتها بعد فقدانها آلخر ما تبقى لديها من قوة 
فعلية كانت قد أعدتها خلوض املعارك املستعصية 

واملهام الصعبة.

اجليش يتقدم واملليشيا تفر
ويواصل اجليش التقدم ويحرز السيطرة على 
مواقع جديدة من جميع االجتاهات في جبهة نهم 
منذ مطلع األسبوع املاضي وحتى كتابة التقرير، 
حيث يتقدم نحو منطقة مسورة شمال نهم، وصد 
هجم���ات للمليش���يا في جبهة حري���ب نهم جنوب 
املديرية أجبرها على الفرار مخلفة ورائها العديد 

من القتلى واجلرحى واألسرى والعتاد.

قادة الصفوف األولى
وفي ميمنة جبهة نهم يخوض اجليش الوطني 
أش���رس املع���ارك البطولي���ة، وخصوص���ا بع���د 
استعادته جبل النخش ومواصلة املعارك الضارية 
في جبل زلزال الذي تتمركز فيه قناصة ومدفعية 

املليشيا.
وف���ي تل���ك اجلبه���ة استش���هد قائد ل���واء حفظ 
السالم العميد الركن/ بكيل ظفر وعدد من أبطال 
اللواء، حيث يرابط أبطال اللواء في هذه اجلبهة 
مع عدد من األلوية العسكرية التي تواصل تقدمها 
باجتاهني، األول باجتاه مسورة وأرحب، والثاني 
باجتاه اجل���وف لاللتقاء مع جبه���ة اجلوف، وقد 
س���يطر أبطال اجلي���ش الوطن���ي في ميمن���ة نهم 
على عدد من املواقع والتباب املهمة في معاركهم 

األخيرة.  
املليشيا ال تواجه

ويشارك في العمليات العسكرية عدد من القادة 
العس���كريني الذين يتقدم���ون الصفوف في ميمنة 
اجلبه���ة، وم���ن بينه���م العقيد/محمد العش���ملي 
رئي���س عملي���ات لواء حفظ الس���الم ال���ذي حتدث 
ل«26س���بتمبر« عن س���ير املعارك، وقال :«املعارك 
تس���ير بعزمية قتالي���ة عالية م���ن أبطالن���ا الذين 
يلقنون املليشيا دروس���ا قاسية، وجثثها شاهدة 
على هزائمه���ا، حي���ث تركتها وف���رت هاربة أمام 
ضرب���ات االبطال، وال تتمرك���ز إال في قمم اجلبال 
معتم���دة عل���ى القناص���ة واملدفعية وال تس���تطيع 

املواجهة«.

التحرير والشرعية هدفني متالزمني
وأض���اف العش���ملي :«نح���ن لن���ا ه���دف وطني 

وشرعي، وسنالحق املليشيا في كل ربوع الوطن، 
ولن نتركها تعبث بش���عبنا ووطننا، ولن تتوقف 

معاركنا إال بعد حترير كل مناطق الوطن«.
وأكد العقيد العشملي على أن اجليش الوطني 
-أفرادًا وق���ادة- يحمل هدفًا واح���دًا وهو حترير 
الوط���ن واس���تعادة الش���رعية، قائال :«ل���و لم يكن 
هدفنا كبير ملا كنا هن���ا، وأكبر دليل على ذلك هو 

العمي���د  قائدن���ا  استش���هاد 
الرك���ن/ بكي���ل ظفر، وع���دد من 
الق���ادة والضب���اط، أم���ا األفراد 
فال نستطيع وصف تضحياتهم 
وبطوالته���م، فه���م م���ن يرفعون 
معنوياتن���ا، ونتش���ارك معه���م 

التقدم واالنتصار«.

جهود القيادة واألشقاء
وعبر العش���ملي عن ش���كره للقيادة السياسية 
والعس���كرية والتحال���ف العرب���ي، قائال :«نش���كر 
قيادتن���ا السياس���ية والعس���كرية ممثل���ة برئيس 
اجلمهورية املشير الركن/ عبدربه منصور هادي، 
وكل القيادة العس���كرية على اجلهود املبذولة في 

س���بيل االنتص���ار للوطن والش���عب ف���ي مواجهة 
املليش���يا االنقالبي���ة، وكذل���ك نش���كر اخواننا في 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية 
عل���ى دعمه���م لن���ا م���ن خ���الل مس���اندتنا جوي���ا 
بالطيران، ودعمنا في كاف���ة اجلوانب، فمعركتنا 

واحدة وعدونا واحد، ومصيرنا مشترك«.

التوجيه في خط النار
وفي الصفوف األولى من اجلبهة وفي خط النار 
يتواجد العديد م���ن األفراد والضباط من عدد من 
األلوية العسكرية وإلى جانبهم التوجيه املعنوي 
واإلع���الم احلرب���ي، حي���ث التق���ت »26س���بتمبر« 
بالرائد الدكتور/ ياس���ني الشرجبي رئيس شعبة 
الدراسات والبحوث في دائرة التوجيه املعنوي، 

وال���ذي حت���دث ع���ن املع���ارك األخي���رة ف���ي جبهة 
نهم، قائ���ال :«بفضل الله وبفض���ل أبطال اجليش 
الوطني تتالحق االنتصارات على مليشيا احلوثي 
االنقالبية، حيث متكنوا من صد هجمات املليشيا 
على بع���ض مواقع اجلي���ش الوطن���ي التي باءت 

بالفشل واالنكسار«.

استجداء املعنويات
وع���ن ه���دف املليش���يا ودوافعها م���ن االنتحار 
ف���ي املع���ارك األخي���رة، ق���ال الدكتور الش���رجبي: 
»احلوثي���ون يظنون أنه���م أصح���اب األرض وأن 
الوط���ن خاص به���م والن���اس مج���رد عبي���د لهم، 
فعندما توال���ت عليهم الهزائم ش���عروا باإلنهيار 
وطالبوا بالتسويات ولم يستجب لهم أحد دوليا 
ومحلي���ا، فحاول���وا إحراز نصر عل���ى األرض من 
أجل تقوية مواقفه���م في مجال التفاوض، وكذلك 
هم بحاجة إلى رفع معنويات أفرادهم بعد الهزائم 
التي تلقوها في تعز واحلديدة والبيضاء وصعدة 
واجلوف، ولذا يحاولون بكل الوسائل أن يحققوا 
نص���را كي يع���ززوا معنوي���ات جنوده���م مجددا، 

ولكنهم فشلوا وخابت ظنونهم«.

اجليش حامل القضية
وأض���اف الش���رجبي :«اجلي���ش الوطن���ي ه���و 
صاحب احلق الشرعي والوطني، وهو من يدافع 
عن الدي���ن والوط���ن، ويواج���ه املليش���يا الباغية 
املعتدية، وخير دليل على ذلك ما ترونه وتسمعوه 
م���ن تضحي���ات الق���ادة ووجودهم ف���ي الصفوف 
األول���ى، خالفا للمليش���يا االنقالبية الت���ي تقاتل 

باألطفال«.

معركة متكاملة
املع���ارك واالنتص���ارات ال تنج���ح  وكم���ا أن 
إال بتكام���ل اجلوان���ب العس���كرية واللوجس���تية 
واالعالمي���ة وغيرها، حي���ث ان كل جانب من تلك 
اجلوان���ب يكمل اآلخ���ر، وفي هذا الش���أن واصل 
الدكت���ور الش���رجبي حديث���ه، قائ���ال :«نش���كر كل 
املس���اهمني في إحراز االنتصارات على املليشيا، 
وف���ي مقدمته���م رج���ال جيش���نا الوطن���ي أف���رادا 
وضباطا، والش���كر أيضا للجن���ود املجهولني من 
ناش���طني وإعالميني يعملون إل���ى جانب األبطال 

ليل نهار«.
روح األخوة ووحدة املصير

 وعبر الدكتور الش���رجبي عن ش���كره للتحالف 
العرب���ي، قائ���ال: »نش���كر أش���قاءنا ف���ي التحالف 
العربي بقي���ادة اململكة العربية الس���عودي، التي 
تس���اند مبقاتالته���ا رج���ال اجلي���ش الوطني في 
مختل���ف اجلبهات، وهذا إن دل على ش���يء فإمنا 
يدل على روح األخوة ووحدة املصير، فاملليش���يا 
لم تقاتل الش���عب اليمني فقط، ب���ل هددت وتهدد 
جيرانن���ا في اململك���ة بالقص���ف الصاروخي على 
أراضيها، وتهديد األخوة بيننا وبني اململكة، حيث 
أقامت املن���اورات في حدودهها بداية س���يطرتها 
على صنعاء، ةالهدف من ذلك هو تنفيذ املش���روع 
االيراني في املنطقة، وهذا ما جعل أش���قاؤنا في 
اململكة ودول التحالف يقفون معنا جنبا إلى جنب 

منذ ذلك احلني وإلى اليوم«.

ماء الوجه لن يعود
م���ن جانبه املقدم/ محمد مبخوت العرش���اني 
رئيس شعبة اإلعداد املعنوي في دائرة التوجيه 
املعنوي، الذي كان بجانب مقاتلي الصف األول 
ف���ي ميمنة نه���م، قال :«لق���د لقن أبط���ال اجليش 
الوطني املليشيا االنقالبية دروسا لن تنسى في 
معاركهم معه���ا، ومعنوياتهم عالي���ة فهم جبال 
فوق اجلبال، فقد شاهدنا جثث عناصر املليشيا 
منتش���رة على قم���م جبال نه���م بع���د محاولتهم 
إعادة ش���يئا من ماء الوجه الذي أذهبه االبطال 
في اجلبال، فاملعركة عظيمة ومقدسة، ويتوجب 
علينا جميعا املش���اركة فيها حتى نعيد لوطننا 

احلبيب عزته وكرامته«.

المليشيا االنقالبية تنتحر في نهم

أسبوع دام على احلوثيني.. تفاصيله مرعبة
»كتائب الموت« آخر أوراق المليشيا الساقطة

}  الجي��ش الوطن��ي.. احت��راف 
قتالي يسحق األعداء

} قي��ادة الجي��ش الوطن��ي ف��ي 
والحوثي��ون  األمام��ي  الص��ف 

يتحصنون باألطفال 

بعد الهزائم املتالحقة التي تلقتها يف مختلف جبهات القتال..املليش�يا 

االنقالبي�ة تلف حبال املش�نقة حول رق�اب ما تبقى لديه�ا من كتائب 

وأفراد يف جبهة نهم، فمنذ مطلع األس�بوع املايض واملعارك عىل أش�دها 

يف ميرسة وميمنة نهم تكبدت فيها املليش�يا مئات القتىل والجرحى، وال 

تزال جث�ث قتالها مرمية عىل س�طوح الجبال واملواق�ع التي تمركزت 

فيها، وكتائب املوت التي راهنت عليها املليشيا ماتت ولن تعود.

    محمد التميمي

- مكان امليالد/قرية مسجد العر مبديرية 
املدينة

- االوالد: 5 من البنات وولد.
- من مواليد عام ١٩٧٧م

- تخرج من الثانوية العامة ١٩٩٦م
- التحق في ع��ام ١٩٩٧م بكلي��ة الطيران 

والدفاع اجلوي..
- تخ��رج من كلي��ة الطيران برتب��ة مالزم 

ثاني عام ٢٠٠٠م.
-  انتق��ل بعده��ا إلى مط��ار العن��د ليعمل 

مهندسا على طائراتL39التدريبية
- مت تعيينه مديرا« لقس��م الصيانة حتى 

العام ٢٠٠٣.
- عمل في قاعدة الديلمي اجلوية بصنعاء 
مهندس��ا على طائرة الليوش��ن ث��م تدرج في 

العمل حتى أصبح حينها مهندسا للرف
- ثم ع��ني نائب��ا ملهندس الس��رب احلادي 

عشر ضمن طائرات الليوشن
-  ثم مت تأهيله كمهندس جوي على نفس 

الطائرات على يد خبراء عراقيني 
- حيث عمل ضمن طاقم الطائرة متنقال بني 

املطارات الداخلية واخلارجية 
- كان »ضابط��ا« مثالي��ا وكفؤا ف��ي عمله 

بشهادة الكثير من املهندسني والطيارين.
- ف��ي ع��ام ٢٠٠٥م حص��ل عل��ى درج��ة 

املاجستير في قيادة اسراب وكتائب.
- انض��م ف��ي ٢٠١١م إل��ى ثورة الش��باب 

السلمية...
- قاد كتيبة الدفاع عن الشباب املعتصمني 
بالس��احة جنبا إلى جنب مع الش��هيد اللواء 
الركن عبد الرب الش��دادي للدف��اع عن ثورة 

الشباب السلمية.
ٌع��ني رك��ن بش��رية املنطق��ة العس��كرية 

اخلامسة ٢٠١٢م.
بع��د االنق��الب عل��ى الش��رعية التح��ق 
بالش��رعية وأس��س مع رفاقه الن��واة األولى 

للجيش الوطني في مأرب..
- عني قائدا« ملنفذ الوديعة.

- ثم أركان حرب اللواء حفظ السالم.
ث��م قائ��داً لل��واء حف��ظ الس��الم باجليش 

الوطني .
- أستشهد يوم األحد 25/2/2018 خالل 
املواجهات مع مليشيا احلوثي، في جبهة نهم 
ش��رق صنعاء  وُيع��د العميد بكي��ل ظفر من 
أبرز القيادات العس��كرية التي سطرت أروع 
التضحي��ات والنض��ال من��ذ وق��ت مبكر ضد 

مليشيا احلوثي االنقالبية.

 الشهيد العميد الركن/ بكيل َظَفر 
قائد لواء حفظ السالم في سطور 

نهاية التمرد

صرعى املليشيا في نهم
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شدد نائب رئيس اجلمهورية الفريق الركن/ 
علي محسن صالح على ضرورة حرص وزارة 
النفط واملعادن على إيصال احتياجات املواطنني 
من الوقود، ج��اء ذلك خالل لقائ��ه وكيل وزارة 
النفط واملعادن املهندس شوقي املخالفي األحد 

املاضى .
وأك��د نائب الرئي��س ف��ي اللقاء عل��ى أهمية 
استعادة القطاع النفطي عافيته وعودة مختلف 
الشركات العاملة، موجهاً مختلف األجهزة األمنية 
والعسكرية والسلطات احمللية مبساعدة وزارة 
النفط واملؤسس��ات التابعة لها للقيام مبهامها 
وإنقاذ االقتصاد الوطني من حالة االنهيار التام 
الذي حلق به بفعل املليشيات االنقالبية والتدمير 

املمنهج لهذه الوحدات االقتصادية.
كما أكد على ضرورة اتخاذ اخلطوات الالزمة 
حيال من مينع وصول املشتقات والغاز املنزلي 
إلى املواطنني والتعامل بحزم مع كل املتالعبني.

وقدم املخالفي شرحاً مبا تقوم به الوزارة من 
جهود ف��ي إطار عمل احلكومة إلنق��اذ االقتصاد 
الوطني وتعزي��ز اجلانب اإليرادي واس��تعادة 
النشاط ملختلف القطاعات البترولية، مستعرضاً 
م��ا مت إجنازه في العام املاض��ي وخطة الوزارة 

للعام احلالي.
وأش��اد كل م��ن نائ��ب رئي��س جامع��ة عدن 
الدكتور عادل عبداملجيد، وعميد كلية الهندسة 
رئيس الهيئة االستش��ارية باجلمعية الدكتور 

صال��ح محم��د مب��ارك، وممث��ل م��ن الغرف��ة 
التجاري��ة والصناعي��ة بع��دن إلى أهمي��ة دور 
اجلمعية الوطنية للبحث العلمي في بناء قاعدة 
انتاجي��ة من خالل املس��اهمة بتفعي��ل البحوث 
العلمية في عملية تطوير االقتصاد الوطني في 
مختلف القطاعات اخلدمية والتنموية وتعزيز 
الشراكة املجتمعية مع مؤسسات القطاع اخلاص 
للمساهمة في حل كافة املش��اكل التنموية التي 

تعاني منها البالد .
واس��تعرض رئي��س اللجن��ة التحضيري��ة 

للجمعية الدكتور ثابت العزب أهداف اجلمعية 
املتمثلة ف��ي وضع اس��تراتيجية علمية للبحث 
العلم��ي وتعزي��ز دورة ف��ي مختل��ف املجاالت 
وتوفي��ر املن��اخ املناس��ب لتفعي��ل الدراس��ات 
العلمية وتأس��يس قاعدة معلوماتية متكاملة، 
إضافة إلى املراحل املختلفة التي مرت بها اللجنة 

التحضيرية للوصول إلى هذا االجتماع.
كما مت مناقش��ة النظام االساسي للجمعية 
وإقراره، وتش��كيل هيئ��ة اداري��ة مكونة من 

تسعة أعضاء 

وّجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بتش��كيل 
جلن��ة حكومية للنظر في الش��كوى املقدمة من ش��ركة كمران 
بش��أن التخلف الضريبي واجلمركي لشركة كمران وشركات 

التبغ األخرى العاملة في قطاع انتاج السجائر والكبريت.
وقضى التوجيه بتش��كيل جلنة برئاس��ة وزي��ر الصناعة 
والتج��ارة الدكت��ور محم��د امليتم��ي وعضوية كالً م��ن وزير 
املالية أحمد الفضلي ووزير الشؤون القانونية الدكتورة نهال 
العولقي، والشباب والرياضة نايف البكري، وأمني عام مجلس 

الوزراء حسني منصور.
وتضم��ن التوجي��ه قي��ام اللجن��ة بالنظ��ر ف��ي املخالف��ات 
والش��كاوى مع��اً واخل��روج بحل��ول منصفة حتف��ظ للدولة 
حقوقها، وتلزم الش��ركات املختلفة بدفع ما عليها من ضرائب 

ومستحقات للدولة. 
وأك��د رئيس ال��وزراء عل��ى تش��ديد الرقاب��ة والضبط في 
املنافذ اجلمركي��ة البرية والبحرية وأماك��ن التهريب والعمل 
على ضبط جميع السجائر املهربة واملصنعة باخلارج أياً كان 
ش��كلها أو مس��مياتها والتعامل معها وفقا للقوانني النافذة ملا 
لذلك من تأثير على الشركات الوطنية وعائدات الدولة وصحة 
املستهلك والتنس��يق الكامل مع كافة األجهزة املعنية لضمان 

التنفيذ وحماية القانون وحقوق الدولة.

رئيس الوزراء يوجه بتشكيل جلنة للنظرنائب الرئيس يشدد على توفير الوقود للمواطنني ومحاسبة املتالعبني
في التخلف الضريبي لشركات التبغ  

تواص��ل احلكوم��ة اليمني��ة وض��ع اللمس��ات 
االخي��رة على مش��روع »جي��ت واي« لالتصاالت 
واالنترنت، في خطوة حازمة ستقطع أهم املوارد 
التي تعتمد عليها مليش��يا احلوث��ي االنقالبية في 

متويل حربها ضد الشعب اليمني.
مؤخراً أعلن وزير االتصاالت وتقنية املعلومات 
لطفي باش��ريف ع��ن اكتم��ال عملية رب��ط الكيبل 
البح��ري بنس��بة %100، وأك��د باش��ريف –ف��ي 
تصريح��ات صحفي��ة ل��ه: »خ��الل الش��هر القادم 
ستفتتح احلكومة ش��ركة انترنت جديدة في عدن 
س��تزود املناط��ق احمل��ررة بخدمة أنترن��ت عالية 

السرعة واجلودة وبقيمة اشتراك مخفضة«.

قطع شريان املليشيا
اقتصاديون أكدوا من جهتهم أن اجناز مشروع 
االتص��االت العمالق س��يؤدي إلى قطع الش��ريان 
األكب��ر ال��ذي يعتمد علي��ه االنقالبيني ف��ي متويل 

حربهم على اليمنيني.
وي��رى الصحفي االقتص��ادي محمد س��عيد أن 

جناح احلكومة اليمنية سيسهم كثيراً في اضعاف 
مليشيا احلوثي التي جتني ارباحاً طائلة من قطاع 
االتصاالت ويضيف قائالَ: »اعتمدت املليشيا على 
عائ��دات قطاع االتص��االت والضرائب والرس��وم 
املختلف��ة الت��ي تفرضه��ا اجباري��اً على ش��ركات 
االتصاالت اخلاصة في متويل حربها ضد الشعب، 
لكن املشروع احلكومي األخير سيوقف كل ذلك من 
خالل تقدمي خدمات االتصاالت واالنترنت لليمنيني 
بجودة أفضل وسعر أقل وهو ما سيسحب البساط 

من حتت أقدام املليشيا االنقالبية«.
ويتفق الباحث عمار علي مع رأي الصحفي محمد 
س��عيد حيث قال: »حتتكر مليشيا احلوثي ايرادات 
قط��اع االتصاالت وتف��رض يوماً بعد آخر رس��وماً 
جديدة على شركات االتصاالت اخلاصة ومتول بها 
حربها اضافة إلى قيامها بقطع االتصاالت واالنترنت 
بني الفينة واالخرى فارضة حجب��ًا كامالً أو جزئياً 
احياناً على املستخدمني، احلكومة مبشروع »جيت 
واي« ستكس��ر كل ذلك االحت��كار واحلجب كما أنها 

ستقدم خدمة أفضل وبسعر أقل«.

وزير االتصاالت : عملية ربط الكابل البحري استكملت 
القادم الشهر  نت»  «عدن  شركة  % وافتتاح   100

تمهيدًا إلحالة القائمين عليها إلى نيابة األموال العامة

مدير مكتب مالية تعز يوجه بتوريد املوارد املالية للبنك املركزي وإغالق أي حسابات عامة أخرى

محافظ املهرة يزور ميناء نشطون 
ويؤكد على أهميته االقتصادية 

خالل لقائه رؤوساء الجمعيات في مديرية المضاربة ورأس العارة

محافظ حلج يحث اجلمعيات السمكية على 
تفعيل حتصيل اإليرادات املالية 

عقد مدير عام مكتب املالية مبحافظة تعز 
الدكتور محمد عبد الرحمن السامعي اجتماع 
ي��وم أمس األربع��اء مع مدراء ف��روع املالية 
ورؤس��اء الوحدات احلسابية في املديريات 

احملررة.
وناق��ش االجتم��اع مس��توى االجن��از 
ل��دى ف��روع املالي��ة و الوحدات احلس��ابية 
باملديريات، وكذا العوائق والصعوبات التي 
تواجه عمله��ا، و اس��تعادة املنظومة املالية 
والنظم احملاسبية بعد ما مرت به احملافظة 

من احلرب خالل الثالث السنوات املاضية
وحث مدير عام مكت��ب املالية باحملافظة 
م��دراء ف��روع املالي��ة ورؤس��اء الوح��دات 
احلسابية باملديريات بتوريد املوارد املالية 
أوالً بأول للبنك املركزي وعدم اخلضوع ألي 
ضغوطات لتحرير سندات مخالفة والرفع 

بذلك من قبلهم ليتم عرضه��ا على احملافظ، 
وك��ذا االلت��زام بالتوري��د للبن��ك املركزي..
مشدداً على اهمية إغالق أي حسابات أخرى 

خارج البنك املركزي والرفع باحلسابات التي 
لم تغلق في البنوك واملصارف خارج البنك 
املركزي الحالة القائمني عليها لنيابة األموال 

العامة.
وفيما يخص املرتبات وضع اجلميع أمام 
ماهو حاصل في الوزارة والبنك املركزي وان 

الشيكات جاهزة
وشدد املدير العام على أهمية إجناز اجلرد 
السنوي واحلس��اب اخلتامي للعام2017م  
وجرد ممتلكات الدولة، وتوثيق عملية النهب، 
واملتلكات التي احرقت وفقا للقوانني واللوائح 
النافذة، وأهمية االلتزام بسجالت محاسبية 

حسب الظروف والدورة املستندية. 
هذا واطلع مدير عام مكتب املالية احلضور 
بان هن��اك جلنة س��يتم نزولها م��ن »مكتب 
املالي��ة - امل��وارد املالية  باحملافظ��ة - فرع 
اجلهاز املركزى للرقابة واحملاسبة« ملراقبة 
املوارد املالية في املديريات وحث اجلميع على 

التعاون معهم.

زار محافظ محافظة املهرة راجح سعيد 
باكري��ت مين��اء نش��طون ف��ي احملافظة 
وأطلع على أنش��طته االدارية ومكوناته 

املختلفة.
وأكد على أهمية الدور االقتصادي الذي 
يلعبه ميناء نشطون في إنعاش احلركة 

التجارية في احملافظة.
وناق��ش احملافظ مع مدير ع��ام امليناء 
س��عيد أس��د كريس ومدير ع��ام اجلمرك 
مب��روك دوام��ة ياق��وت كل عل��ى ح��ده 
سير العمل ومس��توى احلركة التجارية 
وطبيع��ة الصعوب��ات واملعوق��ات التي 

تعترض نشاط امليناء .
وحث احملافظ عل��ى تنظيم آلية العمل 
وجت��اوز جوان��ب القص��ور وتنس��يق 
اجلهود املشتركة..مطالباً بتقدمي مختلف 
التس��هيالت لترغيب التجار ورجال املال 

واألعمال بالتوريد عبر امليناء.
وأك��د عل��ى اهتم��ام الس��لطة احمللي��ة 

بتذليل كافة الصعوبات والعراقيل.
إلى ذلك قام احملافظ باكريت بزيارة إلى 
مدرسة الفقيد عبداملنعم للتعليم األساسي 
والثان��وي مبدينة نش��طون،واطلع على 

سير العام الدراسي وأهم احتياجاتها.

حث محافظ حلج اللواء الركن/ أحمد عبد 
الله ُترك��ي اجلمعي��ات التعاونية الس��مكية 
بس��واحل احملافظ��ة عل��ى تفعي��ل حتصي��ل 

اإليرادات املالية .
وأكد احملافظ خالل لقائه رؤساء اجلمعيات 
في مديري��ة املضارب��ة و رأس العارة حرص 
قيادة الس��لطة احمللي��ة على تس��هيلها كل ما 
يس��هم ف��ي تنمي��ة اجلان��ب اإلي��رادي املالي 
خلزينة الدولة في احملافظة على صعيد قطاع 

الثروة السمكية حتقيقاً لنموها االقتصادي.
وعب��ر رؤس��اء اجلمعي��ات الس��مكية عن 
س��رورهم البالغ بهذا اللقاء ال��ذي مكنهم من 
اس��تعراض قضاي��ا ف��ي مجالهم الس��مكي و 

مدى مساهمتهم الوطنية املجتمعية إلى جانب 
الدولة في النهوض باقتصاد احملافظة.

م��ح��اف��ظ ت��ع��ز ي��ن��اق��ش أداء امل��ك��ات��ب اإلي����رادي����ة ف���ي احمل��اف��ظ��ة  
ناقش محاف��ظ تعز الدكت��ور أمني 
محم��ود مع م��دراء املكات��ب اإليرادية 
مس��توى األداء ف��ي مختل��ف املراف��ق 

االيرادية وآلية التحصيل.
وج��رى اس��تعراض الصعوب��ات 

التي تواجه املكاتب في تأدية مهامها، 
بس��بب  التحتي��ة  البن��ى  وانع��دام 
تعرضه��ا لله��دم واألض��رار ج��راء 
احلرب، إضافة إلى عدم توفر النفقات 

التشغيلية.

وش��دد احملاف��ظ عل��ى ض��رورة 
حتسني مستوى األداء احلكومي في 
جميع املكاتب اإليرادية والتحصيل 
جت��اوز  وع��دم  القان��ون  بحس��ب 

االختصاصات.

خالل اجتماعه بمدير مكتب الصناعة والتجارة

اجلريبي يناقش الوضع التمويني
في محافظة سقطرى  

سيئون.. مناقشة آلية عمل وتنفيذ مشروع االستقرار 
 GIZ للوكالة االملانية للتنمية

مناقشة آليات تنفيذ مخرجات ورشة العمل  
)حاضر ومستقبل النفط في حضرموت( 

ناقش لقاء في مدينة سيئون 
مش��روع   وتنفي��ذ  عم��ل  آلي��ة 
االملاني��ة  للوكال��ة  االس��تقرار 
للتنمي��ة GIZ، برئاس��ة وكي��ل 
محافظ��ة حضرم��وت املس��اعد 
ال��وادي  مديري��ات  لش��ؤون 
هش��ام  املهن��دس  والصح��راء 

السعيدي.
حض��ر اللقاء وكي��ل محافظة 
حضرم��وت املس��اعد لش��ؤون 
ال��وادي والصح��راء عبدالهادي 
عم��وم  ومدي��ري  التميم��ي، 

التخطي��ط والتع��اون الدول��ي 
التنمي��ة  لبح��وث  والتدري��ب 
بدي��وان  والتدري��ب  اإلداري��ة 

الوكيل.
واس��تعرض مدير املش��روع 
ف��ي اليم��ن أحم��د س��عيد ه��دف 
املشروع املتمثل في دعم مرحلة 
الس��لطات  ودع��م  االس��تقرار 
وخل��ق  واملؤسس��ات  احمللي��ة 
الدول��ة  ب��ني  تكاملي��ة  عالق��ة 
واملجتمع عبر عالقة تشاركية..
الفت��ا إل��ى أن املش��روع الذي مت 

إنش��اء وحدة له في حضرموت 
يعمل على جزئي��ني، دعم احلكم 
لالس��تقرار،  الش��امل  احملل��ي 
وتنفيذ مش��اريع خدمية تس��هم 
في حتس��ني اخلدمات األساسية 

للسكان احملليني .
الب��دء  بإق��رار  الق��اء  خ��رج 
واإلع��داد  التهيئ��ة  مبرحل��ة 
والتدري��ب، كم��ا عق��د ورش��ة 
تعريفي��ة بعمل املش��روع ملدراء 
األجه��زة التنفيذي��ة واملديريات 

في الوادي والصحراء .

ناقش اجتماع عقد في مدينة 
املكال في محافظ��ة حضرموت 
آلي��ات تنفيذ مخرجات ورش��ة 
عم��ل حول )حاضر ومس��تقبل 
النفط في حضرموت(، برئاسة 
وكي��ل أول للمحافظة عمرو بن 

حبريش العليي. 
وخالل االجتماع استعرض 
عض��و مجلس الش��ورى وزير 
النفط األس��بق الدكتور رش��يد 
بارب��اع، والرئي��س الس��ابق 
للجنة املش��غلة للقط��اع )رقم 

10( املهن��دس حس��ن الدين��ي 
نتائج وتوصيات الورشة وما 
تضمنت��ه م��ن توصي��ات مهمة 
تختص بتطوير القطاع النفطي 
واستثماره األمثل واالستفادة 
من البيئة اآلمنة واملستقرة في 

حضرموت في حتقيق ذلك .
وتناول املجتمعون ما ينبغي 
اتخاذه م��ن جه��ود ومتابعات 
والعم��ل إل��ى جان��ب الس��لطة 
احمللي��ة واجله��ات احلكومي��ة 
نتائ��ج  لتنفي��ذ  املختص��ة 

الورش��ة ف��ي نقاطه��ا العش��ر 
حس��ب األولي��ات املهم��ة ومن 
بينه��ا فت��ح مكاتب الش��ركات 
النفطي��ة والش��ركات اخلدمية 
العاملة في حضرموت حس��ب 
توجيه��ات فخام��ة الرئي��س/ 
عبدربه منص��ور هادي رئيس 
اجلمهوري��ة، وتبي��ان أهمي��ة 
ذل��ك، باإلضافة إلى املش��اريع 
التطويري��ة ف��ي ه��ذا القط��اع 
الت��ي  تل��ك  س��واء  احلي��وي 
يتطلبه��ا واقع تنامي النش��اط 

ناقش إجتماع في محافظة أرخبيل 
س��قطرى، برئاس��ة وكيل احملافظة 
لشؤون اجلزر رائد اجلريبي الوضع 
التموين��ي ف��ي احملافظ��ة واخلط��ة 

التموينية لشهر رمضان القادم . 
وتطرق االجتماع الذي ضم مدير 
عام مكتب الصناعة يحيى احلامد إلى 
مناقش��ة اآللية التي يج��ب اتخاذها 
الس��تقرار احلال��ة التمويني��ة خالل 
الفترة احلالية وخالل شهر رمضان 
املبارك وفص��ل اخلريف القادم الذي 
ينقطع خالله وصول السفن للميناء 

ألسباب مناخية سنوية .
وش��دد اإلجتم��اع على ض��رورة  
تش��كيل فري��ق ميدان��ي م��ن مكت��ب 
التجارة والصناعة ملراقبة االسعار 

وضبطه��ا وإحال��ة املتالعب��ني إل��ى 
اجلهات ذات االختصاص باإلضافة 
إل��ى اع��داد خط��ة متويني��ة ملوس��م 
اخلري��ف والعمل على إنش��اء غرفة 

عمليات تتابع هذا اجلانب.
الوكي��ل  أك��د  االجتم��اع،  وف��ي 
اجلريبي عل��ى أهمية تعزيز الرقابة 
التمويني��ة ف��ي احملافظ��ة وضب��ط 
األسعار واتخاذ اإلجراءات القانونية 
عل��ى املتالعب��ني وك��ذا احملتكري��ن 

للسلع .
وأش��ار اجلريبي إلى أن الس��لطة 
احمللي��ة تتابع ه��ذا اجلانب بش��كل 
مس��تمر وذل��ك ف��ي إط��ار حرصه��ا 
الدائ��م واهتمامه��ا في تأم��ني الغذاء 

لسكان األرخبيل.

وزير النقل ومحافظ شبوة يتفقدان مطار عتق الدولي
تفقدا وزي��ر النقل صالح أحمد اجلبواني 
ومحافظ ش��بوة اللواء الركن/ علي راش��د 

احلارثي مطار عتق الدولي. 
ج��اء ذلك ف��ي إطار اجله��ود الت��ي تقوم 
بها وزارة النقل في س��بيل إستعادة نشاط 
املوان��ئ اجلوي��ة والبحرية ف��ي احملافظات 

احملررة. 
واطل��ع وزير النق��ل على أوض��اع مبنى 
وصالة مطار عتق وغرفة االرصاد اجلوية 
ومدرج املطار وما حلق به من أضرار نتيجة 
اجتياح مليش��يا احلوث��ي االنقالبية ملدينة 

عتق في شهر ابريل 2015.
وأك��د ان ال��وزارة واحلكومة الش��رعية 
لديه��ا توج��ه ف��ي س��بيل اس��تئناف عم��ل 

مؤسس��ات وهيئ��ات وزارة النق��ل واع��ادة 
حرك��ة املط��ارات واملوان��ئ ف��ي احملافظات 
احملررة بالتنسيق مع االشقاء في التحالف 
العربي..مؤكدا حرص احلكومة في س��بيل 
اعادة احلياة ملؤسسات الدولة في احملافظات 

احملررة .
كم��ا اش��اد محاف��ظ ش��بوة باخلط��وات 
االيجابية التي يبذلها وزير النقل واحلكومة 
الش��رعية ف��ي تش��غيل املط��ارات واملوانئ 
مبحافظ��ة ش��بوة..مؤكدا ح��رص قي��ادة 
احملافظ��ة ف��ي توفي��ر االمكانات وتس��خير 
اجله��ود ف��ي تس��هيل توج��ه وزارة النق��ل 
واحلكومة الشرعية في اعادة احلياة العامة 

في مؤسسات الدولة.

االقتصادي واالستثماري الراهن، 
أو االس��تراتيجية منها، والتأكيد 
عل��ى جوان��ب تعزي��ز الق��درات 
وتنمي��ة ال��كادر وإع��ادة تأهيل��ه 
مبا يخلق عمال��ة مدربة ومؤهلة 
تس��تطيع أن تنهض به��ذا القطاع 

احليوي.
وأش��اد بن حبري��ش باجلهود 
التي بذلها املختص��ون واخلبراء 
واس��اتذة اجلامع��ة ف��ي تنظي��م 
الورش��ة وإجناحه��ا ،وحث على 
تكاتف اجله��ود وحتقيق التكامل 
والتعاون بني الش��ركات النفطية 
اخلدم��ات  وش��ركات  العامل��ة 
واجله��ات احلكومي��ة املختص��ة 
الس��لطة  جان��ب  إل��ى  والعم��ل 
احمللية واملجتمع مبا يخدم تطوير 

وحتديث القطاع النفطي.
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أّيها الماجدون.. لنواصل 
االحتفال بفبراير!

قبل س�بع س�نوات من اآلن، يف الحادي عرش من فرباير، 
ولد شعب اليمن، بل إّنه نشأ ونضج يف ذات اليوم، إّنه اليوم 

املعجزة.. يا سادة!
فرباير ليس أّي شهر، إّنه شهٌر مقدٌس، رياح الحرية هبّت 
من رحمه وأبْت أْن تْسكن، رشعت يف التحرك دونما توقف، 
كأنه�ا تقول لنا:الثورة مس�تمرة، وه�ي يف الحقيقة كذلك، 

مستمرٌة هادرٌة حتى تحقيق أهدافها النبيلة.
تمرُّ بنا الذكرى الس�ابعة للثورة وم�ازال الزخُم الثوريُّ 
يس�كننا، فش�ل أعداء الحرية يف إخماِدها، وقف�وا عاجزين 
عن يلْ ذراعها، تس�ّمروا مصعقني من كثافة شاّلل الكرامة 
اله�ادر، ولقبحه�م ق�ّرروا مواجهته�ا، مواجه�ة الصدور 
العارية بمختلف أنواع األسلحة، إذا بهم يحفرون بمعاولهم 
التخريبية هوة جهنمية، ترجمها االنقالب األرعن، ُبغية اإليقاع 

ب��حلم شعب، اإليقاع بالوطن!
سّخر اللّصوص منتهى قوتهم وهمجيتهم يف محاولة وأد 
حلم اليمنيني، لكنّهم فشلوا يف ذلك، نجحوا يف تخريب الوطن 

فحسب، يف قتل اإلنسان ليس إاّل..
حاول الهال�ك تفعيل ده�اءه لالنتقام من الش�عب، كل 
الشعب، ساعيًا إىل العودة للسلطة مجدداً، تحالف مع مليشيا 
الحوثي وسلّمها دولة بكّل مؤسساتها عىل طبٍق من انتقام، 
انتقام من الش�عب الذي رصخ قائالً: الشعب يريد اسقاط 

النظام!
رغم ذلك التحالف بني ُقطبّي العبث، الرامي إىل النَيْل من 
ثورة فرباير وروادها، إال أّنه لم يلبث أن تحّول إىل خصومة 
فاجرة فيم�ا بينها، تحّول إىل ح�رٍب رضوٍس انتهت بمقتل 

عيل عبدالله صالح!
ُقتل عيل صالح يا قوم، لقد أصبح ماٍض س�حيق، دهاؤه 

السيايس تحّول إىل دماٍغ متناثٍر عىل بّطانية بالية
هلك صالح وخلّف لنا قبحه األثيم عىل هيئة حوثيّة!

دون ش�ّك، أجمل ما يف هذه الذك�رى أّنها أتت وقد أمىس 
املس�تبد هالًكا، صار طعاًما للدود ووجبة دسمة للثعابني، 

بعد أن كان يفكر أنه لن يموت!
لقد كنّا قاب قوس�ني، ب�ل أدنى، من جنْي ثم�ار ثورتنا 
النبيلة، لكن االنقالب الغاش�م حال دون ذل�ك، حّول البالد 
إىل فوىض نتنة، أنتج واقًعا قاتم السواد، فقر وجوع ومرض 

وكل ما هو سلبي ..
ل�ذا، ال ُتلِصق�وا أوضاعنا املأس�اوية بفرباي�ر، هذا ظلم 
وتزوير، والحقيق�ة أن واقعنا البائس هو م�ن ثمار الثورة 

املضادة، ثمار اإلنقالب النتن..
أّما نحن رواد الثورة السلمية، وجدنا أنفسنا مجربين عىل 
مواجهة االنقالب بعد أن وّج��ه الس�الح إىل صدورنا، قتل 

األبرياء وفّجر املنازل ورسق مقّدرات الوطن..
لقد قاومناه بكل شجاعة ومن رحم مقاومتنا ولدت دولة، 

ثم تطورنا إىل جيٍش وطني نحرر األرض واإلنسان..
أن نواجه االستبداد ونقاتل اإلمامة معناه أن ثورتنا مازالت 

مستمرة وحتماً لن تقف إال حني تحقق أهدافها الوطنية..
أّيها املاجدون، هذا عيدنا، لنحتفل به..

هذا فرباير املجيد، موسم النضال، هيّ��ا بنا ُنكرمه..
أوووووه كم أعشقك يا فرباير!!.. أعشقك حّد الُثمالة، فيك 

فحسب أحدثنا خازوقاً يف جدران االستبداد..
فرباير، أنت شهٌر معطاء، وال يجحد عطاءك وينكر جميلك 
إال من استمرأ لعق أحذية االستبداد العفنة أو تفنن يف تقبيل 

ُرَكب اإلماميني البائسني..
بفعل مطبّات القبح وعراقي�ل اللصوص، ما زلنا نعيش 
مخاًض�ا إلقامة صالة األمن واالس�تقرار والعدالة والتنمية، 

التي أّذن لها شباب فرباير..
وحتماً سُنقيم تلك الصالة، سنحقق أهداف ثورتنا!

عامر دعكم

الرئيس هادي وحلم 
اليمن االتحادي

مثلت لحظ�ة انتخ�اب الرئيس ه�ادي لحظة فارق�ة يف تاريخ 
الجمهوري�ة اليمنية، باالنتقال الس�يايس األول والذي انتجته ثورة 
شبابية سلمية انتصاراً حقيقياً للشعب اليمني، وصبحاً جديداً شارك 

الجميع يف خيوط شمسه.
ويف ظل صعوبات ش�ديدة واجهت عمل�ه، أرص الرئيس هادي 
عىل البدء بتأس�يس حقيقي لليمن الجديد الذي طالب به الشعب، 
فمن مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته إىل دستور الدولة االتحادية 
واالتفاق عىل شكل الدولة املدنية الجديد اثبت فخامة الرئيس جدارته 
باملهمة التي أوكلها اليه الش�عب، وأثب�ت للجميع أنه رجل املرحلة 
االقدر عىل بناء الدولة اليمنية ومؤسس�اتها لكن اعداء الجمهورية 
وعصابات الظالم واالس�تبداد رفضت ذلك بكل الوسائل وحاولت 
عرقلة عملية بناء الدولة بطرق شتى كان آخرها محاولتهم االنقالب 
عىل الرشعية الدس�تورية والتي أفش�لها فخام�ة الرئيس بحكمته 
وتعاون االش�قاء يف دول التحالف العربي بقي�ادة اململكة العربية 

السعودية.
ورغم اجرام االنقالبيني وتهورهم الال محدود لم يتوقف فخامة 
الرئيس عن العمل عىل بناء الدولة االتحادية وسارع اىل االعالن عن 
تأس�يس الجيش الوطني والعمل عىل دح�ر االنقالب وحماية حلم 

الجمهورية اليمنية من أعدائها.
الي�وم ويف الذكرى السادس�ة النتخابه يحظ�ى فخامة الرئيس 
هادي بدعم شعبي ال يقارن، فاليمنيون جميعهم يدركون انه ربان 

السفينة األفضل وانه وحده من سيصل باليمن اىل بر األمان.
لقد ش�اهد الجميع كيف احتفل شباب الثورة يف ذكرى ثورتهم 
مجددين العهد والوالء لقائد مسرية التغيري ومؤسس اليمن االتحادي 
وحام�ل حلمهم بدولة مدني�ة اتحادية تضمن لهم حياة مس�تقرة 

وآمنة.
وما م�ن ش�ك ان كل محاوالت افش�ال مرشوع اليم�ن الجديد 
ستفشل أمام صالبة فخامة الرئيس وصدقه واخالصه ووفاء لدماء 
الشهداء واملخلصني من أبناء الشعب الذين دفعوا ومازالوا يدفعون 
دماءهم وقوداً الس�تمرار عجلة الجمهورية اليمنية يف الس�ري نحو 

الغد الذي يحلمون به..
وحتماً س�تنترص إرادة الش�عب ورشعية الرئيس ه�ادي، فيما 

سيذهب االنقالبيون اىل مزبلة التاريخ.

خط����اب املبع����وث األمم����ي الس����ابق »ول����د 
الش����يخ« أم����ام مجل����س االم����ن ف����ي اجتماعه 
األخير خلص بأصدق العبارات طبيعة القوى 
االنقالبي����ة التي ال تعطي لعملية الس����الم أي 
إعتبار، سوى أنها تتمسك بانقالبها وتناور 

باملفاوضات لتعزيز مكاسبها.
ه����ذه ش����هادة للتاري����خ ينه����ي به����ا مهمته 
الش����اقة التي أفش����لها االنقالبيون ليتحملوا 
وحدهم مسئولية املأس����اة التي أغرقوا فيها 

البالد.
تتجس����د املأس����اة اليوم في أن ما يتكشف 
من أبعادها لم يعد يخفي حقيقة ما يراد لهذه 
املنطق����ة أن تغ����رق فيه. يراد له����ا، باختصار، 
أن تغ����رق ف����ي حروب تف����كك بناه����ا الوطنية، 
وتش����عل الصراعات ف����ي مجتمعاته����ا لتبقى 
خارج معادلة العصر بحماية إقليمية ودولية.
مش���روع النظ���ام التس���لطي االيراني الذي 
يج���ري تس���ويقه مبراهن���ات ال يص���دق معها 
ف���ي كثير م���ن األحي���ان ص���وت االحتجاجات 
الت���ي تصدر من هن���ا وهناك، ه���و الذي يقوم 
بهذه املهمة، وهو يتكون من مستويني: يدور 
املس���توى االول في إطار النظرة الش���وفينية 
االس���تعالئية الت���ي تقط���ر عنصرية م���ن قبل 
األنظمة املستبدة اإليرانية، وتهدف إلى إشاعة 
الفوضى وتفتيت الدولة العربية لتبدو إيران 
وكأنه���ا األم���ة الوحي���دة املس���تقرة واملؤهلة 
لزعامة املنطقة. واحلقيقة التي ال غبار عليها 
هي أن هذه األنظمة االستبدادية لم تكن مؤهلة 
إلقامة إيران مستقرة ومتطورة، ولذلك أخذت 
تتوارث مش���روع إثارة الفوض���ى في املنطقة 
لتخفي خيبتها وفش���لها ف���ي حتقيق ما حلم 
به اإليراني���ون وقواهم الوطنية وناضلوا من 
أجله وهو بناء دولة مستقرة لكل اإليرانيني.

حتمل هذا املش���روع النخ���ب التي حترس 
امليراث التسلطي االيراني وامليراث الشوفيني 
ال���ذي ب���دأ بقم���ع وتصفي���ة الق���وى الثوري���ة 
الوطنية االيرانية وتعبيراتها املدنية لتتمكن 
من تسخير مقدرات وثروات الشعوب االيرانية 
لهذا املش���روع اخلائب. وبه���ذا الصدد تعمل 
املؤسسة الثقافية »الشوفينية« التي منت في 
كنف هذه األنظمة التسلطية على استحضار 

تاريخ العالقة مع اجليران العرب على النحو 
ال���ذي يس���هل في���ه توظيف���ه لتكري���س نظ���رة 
االستعالء تلك، ومن منظور سياسي تاريخي 
ال ميت بصلة لالندماج احلضاري الذي شهدته 

كل األعراق في إطار الدولة األسالمية.
إن الع���ودة بالعالق���ة إل���ى تل���ك الص���ورة 
املشوهة التي احتفظ بها »الشوفينيون« ممن 
حملوا مي���راث »الش���عوبيني«، الذي���ن فجروا 
احلض���ارة االس���المية من داخله���ا بوحي من 
عصبي���ات عرقي���ة لئيم���ة، ال يس���تقيم م���ع ما 
تس���تلزمه عالقات اجلوار م���ن تكامل وتفاهم 

واحترام.
وألنه����ا ال تس����تطيع أن تق����وم به����ذا الدور 
بص����ورة مباش����رة وبأدواتها اخلاص����ة، فقد 
أخ����ذت توظ����ف املس����توى الثاني للمش����روع 
كأداة تفكيكية للمجتمعات العربية، واملتمثل 
في إحياء االنقس����ام الطائف����ي ومقاومة بناء 
الدول����ة الوطنية عب����ر وكالء في كل دولة على 
ح����دة يرفضون الدول����ة الوطني����ة، ويعتقدون 
أن استقرارهم ومس����تقبلهم يكمن في الدولة 

الطائفية.
هذي����ن املس����تويني ملش����روع الدكتاتوري����ة 
االيرانية في املنطقة : الشوفينية االستعالئية 
وأداتها الطائفية، يشكالن املأزق الذي تورط 
فيه نظام إيران، ويعمل على توريط املجتمع 

الدول����ي في����ه لتغ����رق املنطق����ة بأكمله����ا ف����ي 
صراعات وحروب ال تنتهي.

وما يثير الدهشة هو أن تقبل دولة عظمى 
كروسيا اإلحتادية بأن تتورط في الدفاع عن 
مش����روع كهذا يتناقض موضوعيًا مع البنية 
السياس����ية والقومي����ة والعرقي����ة والثقافي����ة 
املتماس����كة له����ذا االحتاد، وال����ذي صمد أمام 
عواصف ضخمة لم تس����تطع ابتالعه بسبب 
املناعة التي أكتس����بها م����ن الصيغة الوطنية 

واملدنية التي تشكل منها.
ما مصلحة روسيا إذًا في الدفاع عن نظام 
قرر أن يؤذي جيرانه مبش����روعه االستعالئي 
الشوفيني وأدواته الطائفية؟؟ في احلسابات 
االستراتيجية ال ميتد التأييد إلى ما ال نهاية 
وبدون ضواب����ط، ال بد أن يتوقف عند النقطة 
التي تبدأ فيها األسس املكونة للدولة بإرسال 
إشارات قوية سياس����تها اخلارجية بأنها قد 

جتاوزت هذه األسس.
البل����دان الكب����رى الت����ي ق����در له����ا أن تقرر 
مصائ����ر العالم ال يجب أن تغفل مس����ئوليتها 
جتاه الش����عوب االخرى حينم����ا يتعني عليها 
أن تأخذ ق����رارًا بهذا املس����توى، ألنه ال يجوز 
َأن جتع����ل م����ن مصلحته����ا املج����ردة وس����يلة 
للتأثي����ر على عمل املؤسس����ات الدولية. فحق 
الفيتو يلزم هذه الدول باس����تخدامه ملصلحة 
الش����عوب، ولصالح احلفاظ على أمن العالم، 
ومكافح����ة االختالالت الناش����ئة ع����ن األنظمة 
الفوضوي����ة املصدرة ملش����اكلها بهدف زعزعة 
االمن واالستقرار في مختلف بلدان ومناطق 

العالم.
ه����ذا ما يج����ب أن نذك����ر ال����دول الكبرى به 
ومنها روسيا »الصديقة« التي ال يجب عليها 
أن تتخل����ى ع����ن مس����ئوليتها جتاه اس����تقرار 

اليمن واملنطقة عمومًا.
أم����ا م����ا يج����ب أن نذكر ب����ه أنفس����نا دائما 
هو اننا لن نس����تطيع أن نهزم هذا املش����روع 
التفكيك����ي إال مبوقف صادق وج����اد من بناء 
الدول����ة الوطنية التي ترع����ى وحتترم حقوق 

اجلميع.

 * سفري اليمن لدى اململكة املتحدة.

كثيُر من اجلدل مازال يدور حول فرص جناح وفش���ل 
»مارتن غريفيث« املبعوث األممي الثالث لألمم املتحدة إلى 
اليمن منذ اندالع ثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية مطلع 
2011م، املتشائمون أكثر من املتفائلني بإمكانية جناحه.

وبينما يخوض اجلميع في قرأة فرص جناحه وفشله 
ويستحضرون خبراته وماضيه في هذا املجال، قليل جدًا 
يتحدثون عن س���لفه ولد الشيخ وإفشال جماعة احلوثي 
اإلرهابية له من خالل استغاللها نقطة ضعفه التي أحرقته 
املتمثل���ة في »لينه وخط���ب ود احلوثيني والش���رعنة لهم 
بعد كل جرمية يرتكبونها بالتفاوض وعدم احلزم معهم« 
وفقًا ملواثيق ولوائح وق���رارات األمم املتحدة واحملددات 

واألهداف التي ابُتِعث ألجلها.
ولألسف لم يدرك اجلميع حتى اللحظة أن ولد الشيخ 
أفش���ل نفس���ه أو أنه كان متواطئًا مع االنق���الب وجماعة 
احلوث���ي حتدي���دًا، خاص���ة أن���ه لم يق���دم ل���ألمم املتحدة 
ومجلس األمن والرأي العام حتى اليوم. تقريرًا ختاميًا، 
أو عل���ى األقل إحاطة صريحة وواضحة تس���رد اجنازاته 
وأس���باب إفش���ال احلوثيني ل���دوره وإحراقهم لش���خصه 
وأب���رز احملطات واملواقف املتعلقة بذل���ك، وأكبر اجلرائم 
التي ارتكبتها جماعة احلوثي بحق املدنيني والسياسيني 
وخطورتهم التي باتت تعرب���د في املياه اإلقليمية وتهدد 
خطوط املالحة الدولية واألمن والسلم الدوليني واصرارهم 
على إفشال أي جهود إلنهاء االنقالب وإحالل السالم وفقًا 

للقرارات األممية التي أهمها 2216.
فالذي أراه فيما يتعلق مبهم���ة ودور املبعوث اجلديد 
مارتن غريفيث اليوجد شيء يدعو للتساؤالت والتخمينات 
والتوقعات والبحث في سيرته وخبرته لنكتشف اجلديد 
الذي قد يأتي به، لسبب بسيط وهو أن مهام ودور الرجل 
مح���دد بدق���ة، وحت���ى اإلطار ال���ذي ممكن أن يتح���رك فيه 
ويناور به ويبتكر آليات أخرى لينجح، فيما فشل فيه ولد 
الشيخ مرسوم وواضح وال ميكن جتاوزه، وذلك متمثل في 
»إيجاد آلية لتنفيذ القرارات األممية وأهمها 2216 وإنهاء 

االنقالب واستعادة مؤسسات الدولة وسالحها والعودة 
إلى املس���ار السياسي الس���تكمال املرحلة االنتقالية وفق 

املرجعيات الثالث احملددة«..
وبكل تأكيد فإن الرجل ناجح منذ أول مشوار له كونه 
جاء لتطبيق قرارات صيغتها واضحة ال يوجد حتى %1 
يدفع الرجل لاللتباس أو يدفعه نحو االجتهاد واستخدام 
خبرته في أي بند، بل كل شيء يضمن له النجاح بامتياز 
مبجرد التزامه املهني واإلنس���اني ف���ي لعب دوره احملدد 
أيض���ًا بقواني���ني ولوائ���ح األمم املتحدة ومجل���س األمن 
اخلاصة باملبعوثني األممني لهكذا مهام ومواثيق حقوق 
اإلنسان املعتمدة، وهي التي جتعلنا في الشرعية وعموم 
العق���الء والضمي���ر اإلنس���اني نيق���ن أن الرجل س���ينجح 
ويحس���م العبث ال���ذي ترتكبه جماعة ومليش���يا احلوثي 
اإلرهابي���ة املتمردة على الش���رعيات احمللي���ة واإلقليمية 

والدولية..
وب���كل تأكي���د املبع���وث اجلديد ناج���ح بامتي���از وفي 
أش���هر قليلة إاّل في حالة واحدة فق���ط وهي إذا خالف ما 
ابتعث ألجله ولعب دورًا غير مهني وال إنساني وتواطأ 
م���ع احلوثيني س���يكون خائنًا وليس مجرد فاش���ل وهذا 
سيتضح في أول حترك وبرنامج عمل للمبعوث اجلديد 
وال حتتاج مسألة تقييم الرجل ودوره بعد عدة أشهر من 

مباشرته عمله.
ومما يجم���ع عليه كافة األطراف ويؤم���ن به وينتظره 
احلوثي���ون م���ن املبعوث ه���و اجلانب اإلنس���اني والذي 
يعتبر أهم أولوية للمبعوث وأفضل بوابات كسبه الثقة 
ومباش���رة النجاح، ومن أه���م ذلك مباش���رة املبعوث في 

حتقيق التالي:
- إطالق سراح مئات البرملانيني والقيادات السياسية 
والصحفيني والنش���طاء من معتقاالت مليشيا احلوثي، 
وإجالئه���م إلى املناطق الت���ي يحددونها هم، احملافظات 

احملررة أو إلى اخلارج.
- إط���الق أآلف املختطف���ني واملخفي���ني املدني���ني م���ن 

معتقالت مليش���يا احلوثي في مختلف احملافظات التي 
حتتلها بقوة السالح..

- إنق���اذ موظف���ي ومكات���ب املنظم���ات التابعة لألمم 
املتح���دة القابعني حت���ت اإلقامة اجلبرية حتت س���طوة 
وإره���اب مليش���يات احلوث���ي ف���ي صنع���اء ونقلهم إلى 

العاصمة اليمنية عدن..
- ف���ك احلصار ال���ذي تطبق���ه مليش���يا احلوثي على 
مالي���ني اليمنيني في احملافظات الت���ي يحتلونها، وفتح 
املجال أمام املنظمات واجلمعيات اإلغاثية إلغاثة وإنقاذ 

املاليني من املجاعة واألمراض والطواعني الكارثية..
- فتح خطوط آمنة للنازحني للفرار من حصار وبطش 
مليشيا احلوثي، والتجنيد اإلجباري، والتمترس بهم في 

مواجهة قوات اجليش الوطني واملقاومة.
ثم يأتي بعد ذلك احلديث عن النجاح اآلخر في اجلانب 
العس���كري والسياسي والذي يعتبر واضح املسار وفق 

القرارات األممية ومن أهم ذلك النقاط التالية:
- ايج���اد آلي���ات تنفيذي���ة لتطبيق الق���رارات األممية 
وأهمه���ا )2216( حت���ت الفص���ل الس���ابع خاص���ة أن 
احلوثي���ني رافض���ون عملي���ًا وتنفي���ذ قرارات الش���رعية 

الدولية.
- العم���ل بش���كل ع���ام عل���ى س���رعة إنه���اء االنق���الب 
واس���تعادة الش���رعية والع���ودة للعملي���ة السياس���ية 
الستكمال مس���تحقات املرحلة وفقًا للمرجعيات الثالث، 
والعمل على حتقيق هذا البند لم يعد متاحًا بالتفاوض 
الطويل بل في زيارة واحدة للحوثيني، وإن لم يستجيبوا 
عمليًا س���يكون املبعوث حازمًا ب���كل تأكيد بالذهاب إلى 
املضي نحو التنفيذ مع طرف الشرعية الذي لم يعيق أي 
جهود للمبعوثني الس���ابقني ومع جهود ودور التحالف 
العربي واملجتمع الدولي لفرض القرارات وإحالل السالم 

حتت الفصل السابع.
- تصحيح آليات وبرامج عمل املنظمات التابعة لألمم 
املتحدة - بع���د اخراجها من حتت االقام���ة اجلبرية في 

صنعاء وفقًا للمواثيق الدولية وحقوق االنس���ان ووفقًا 
ملبادئها التي تلزمها بخدم���ة الضحايا والعمل مبهنية 
وليس دع���م احلوثيني والتغطية على جرائمهم كما كان 

يحدث في فترة العمل السابقة.
ومن خالل ما سبق ال أعتقد أن األمم املتحدة ومجلس 
األمن واملبعوث الدولي سيستمرون في قبول بقاء ومتكن 
جماعة احلوثي اإلرهابية التي باتت تهدد األمن والسلم 
الدوليني، والزالت أخطر مليشيا متطرفة أسقطت هيبة 
ومهني���ة األمم املتح���دة ومجل���س األم���ن، وداس���ت على 
اإلجماع واإلرادة والشرعية الدولية وأفقدت ثقة الشعب 
اليمن���ي وش���عوب املنطقة ف���ي مؤسس���ة األمم املتحدة، 
ومزق���ت وأحرقت مواثيق حقوق االنس���ان بغطرس���ة لم 
يس���بق ألي جماعة فعله، مرتكبًة جرائ���م حرب وجرائم 
ضد اإلنس���انية أضع���اف م���ا ارتكبته داع���ش والقاعدة 
والتنظيمات اإلرهابية في الش���رق والغرب طيلة نصف 

قرن.

* رئيس لجنة حقوق اإلنسان يف املجلس األعىل ملقاومة 
صنعاء، ورئيس املجلس العام للمعتقلني واملخفيني قرسياً

ما يجب أن نذكر به أنفسنا ونذكر به األصدقاء

مارتن غريفيث.. بين المهنية للنجاح والتواطؤ للفشل!

الوطنية ليست شعارات مكتوبة على رقعة قماش، 
أو عبارات مبج���رد أن تلوك تراني���م احلانها وجتيد 
العزف على أوتارها غنيت لتطرب العواطف الشعبية 
اجلياشة بالشعور الوطني، وخيل لك أنك مبجرد فعل 
ذلك أصبحت وطنيًا، فيما مواقفك وأفعالك تعبر عن 

التناقض الفاضح واملريب بني القول والفعل.
املصح���وب  باإلنتم���اء  ش���عور  الوطني���ة  إمن���ا 
باالس���تعداد الكامل للتضحية والف���داء، والثبات في 
مواقف الدفاع عن كل مكتس���بات الوطن واإلنس���ان، 
والوق���وف ال���ى جان���ب خي���ارات اإلرادة الش���عبية 
وحمايته���ا م���ن أية اخط���ار محدقة ف���ي كل الظروف 

واألزمنة.
وبحسب قرأتي ومتابعة ما يجري خلف كواليس 
السياسة وأروقة الساس���ة اليمنيني لثالثة عقود من 
الزمن، اس���تطيع القول - بناًء على ما سبق: إن أبرز 
منوذج يحظى بحفاوة الذاكرة الشعبية الوطنية بعد 
الشهيد جارالله عمر، والفقيد فيصل بن شمالن، هو 
فخامة املش���ير الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو 
ذات الرأي ال���ذي يراه الكثير من احملليني واملتابعني 
بأنه قائد املرحلة الصعبة وصاحب املواقف النادرة، 

ونبراس الوطنية احلقة.
بعد ان ت���ردد وتقاعس ومتلم���ل الكثير من حتمل 
املس���ؤولية لقي���ادة هذا البل���د وف���ق إرادة مخرجات 
ث���ورة فبراي���ر الش���بابية الش���عبية الس���لمية، وقف 

الرئيس هادي، عم���الق املهمات احلرجة غير مكترث 
باحلس���ابات املادون وطني���ة، وقال: »أن���ا لها«. حمل 
قضي���ة الش���عب وأمتطى مس���يرة التغيير بش���رعية 

توافقية شعبية.
إن من يس���تمد من سلطة الش���عب شرعية وجوده 
ال يأبه بالعواصف واملنعطفات واحلواجز الشائكة، 
فال قوة غير قوة الش���عب، وال إرادة تقهر املس���تحيل 
سواها، وليس أدل على ذلك من تلك اللحظات املعتمة 
والوقف���ات اخلطي���رة الت���ي واجهت حامل مش���روع 
التغيير باالنقالب على مشروعه الوطني، ووصل األمر 
باالنقالب���ني الى محاص���رة منزل���ه، وكادت احتمالية 
بقائ���ه ق���ي احلياة ش���به مس���تحيلة، ولكن ق���وة قهر 
املس���تحيل كانت هي العصا السحرية التي اخرجته 
ال���ى بر األمان وأعمت عصاب���ة التمرد واالنقالب عن 
رؤيت���ه، فكان بح���ق جدير باملس���ؤولية امللق���اه؛ على 

عاتقه، وكان خير من أئتمن الشعب فيه سلطته.
نع���م.. إن���ه قائ���د حكي���م، وأم���ني حلم���ل تطلع���ات 
اليمنيني في بناء الدولة االحتادية الدميقراطية، دولة 
املؤسس���ات والنظام والقانون والعدالة االجتماعية 
واملواطنة املتس���اوية في تكافؤ فرص احلياة احلرة 

والكرمية.
ولم يعد يثق الشعب اليمني بعد بغيره ربان ملهم 
لقيادة س���فينة اليمن ومش���روعها احلضاري الى بر 

األمان.

يوم من الدهر لم تصنع أشعته
شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا

إنها صيحة الش�عب، ي�وم أن خرج بص�دور عارية يف 
ثورت�ه الخالدة 11 فرباير 2011 ويقف الش�باب أمام آلة 
اإلجرام والقمع »سلطة صالح« ويناديها للرحيل، للخروج 
من التدهور اإلقتصادي والسيايس الذي كان يشهده اليمن، 
فكان يوم 21 فرباير هو يوم التتويج لتلك الثورة العظيمة، 
ويوم الف�كاك م�ن منظومة س�لطة الفرد، وي�وم الحرية 

والكرامة. 
 21 فرباي�را ليس حدث�اً عادياً بل هو ي�وم تاريخي يف 
ذاكرة اليمنيني؛ فهو اليوم الذي رأى اليمنيون أن آمالهم يف 
بداية تحققها، بعد أن يئست من حكم عائيل غاشم، بدد كل 
طموحاتهم، إنه يوم اإلنعتاق من ربقة حكم الفرد الواحد.

كان ه�ذا الي�وم هو يوم انتخ�اب فخامة املش�ري القائد 

عبدرب�ه منصور ه�ادي رئيس�اً للجمهورية، وال�ذي ُيعد 
منعطفاً تاريخياً يف حياة اليمنيني، بعد أن ظلوا مرابطني يف 
ساحات الرشف والعزة مطالبني باالنتقال من حكم األرسة 
وتفكيك قبضتها الحديدية عىل الش�عب، فكان يوم تحول 
للوطن من رساديب الظالم اىل إشعاعات النور، ومن سلطة 
الفرد إىل س�لطة الش�عب، ومن الجور والظل�م اىل رحاب 
العدالة، ومن التش�ظي اىل التوحد، ومن الخوف إىل األمن، 

ومن التدهور االقتصادي إىل االستقرار املايل واإلدراي.
جاء الرئيس هادي ُمنقذاً لليمنيني بعد انقسام وتشظي 
وحروب أهلية كادت أن تلتهم األخرض واليابس، فكان هو 
القيادي املحنك الذي استطاع بحكمته التغلب عىل الصعاب 
والعراقيل، ومللمة الجراح، ووأد الفتنة، ورشع يف بناء اليمن 

الجديد.
ومع أن مرحل�ة الرئيس هادي مرت بمخاض س�يايس 

عس�ري وكانت من أصعب مراحل التاريخ اليمني، فإنه قد 
أنجز أهم وثيقة سياسية يمنية، جمعت الفرقاء اليمنيني يف 
طاولة واحدة، ملناقشة قضاياهم، والخروج بحلول ناجعة 

تحل كل مشاكلهم بواقعية بحتة.
لقد نج�ح الرئيس ه�ادي ع�ىل إدارة وإرشاف »الحوار 
الوطني الشامل« والذي يعد مكسباً سياسياً لليمنيني، وقمة 
اس�تثنائية خالصة للرئيس هادي؛ فه�ي تجربة فريدة يف 
التاريخ اليمني، بأن يلتقي الجميع ويتشاركون األطروحات 
ثم يخرجون بوثيقة ش�املة تضمن لهم مستقبلهم الواعد 
وهي »وثيق�ة الحوار الوطني«، ه�ذه الوثيقة التي حرص 
الرئيس من أول وهلة أن ُيصاغ الدستور بناًء عليها؛ وهو ما 
تم فعالًً من خالل بناء دستور اليمن االتحادي الجديد الذي 

انقلب عليه طرفا االنقالب يف 21 سبتمرب 2014.
يعرف اليمنيون جي�داً، أن الرئيس هادي حتى اللحظة 

ال ي�زال ُمرصاً عىل بن�اء مداميك م�رشوع اليمن االتحادي 
الجديد املكون من ستة أقاليم،  والذي يضمن توزيع الثروة 
والسلطة بشكل عادل، وينتزع املركزية اإلدارية التي جثمت 
عىل اليمنيني عق�وداً طويلة، ولم يجن منه�ا � اليمنيون �  
سوى فضول الثروة، بينما ينهبها أصحاب األطماع والنفوذ  

من مناطق محددة.
لقد حافظ الرئيس هادي عىل كيان الدولة رغم االنقالب 
الغاش�م، من خالل وجوده عىل هرمها بعد االستقالة التي 
قدمها والعدول عنها، وهو ما ُيعد انتصاراً حقيقياً، ذلك أن 
اليمن كانت ستتجه نحو املجهول يف غياب الرمزية الحقيقية 
لرأس السلطة، وستدخل يف نفق مظلم من التداخالت اإلدراية 

التي نتجت عن االنقالب أو فرض األمر الواقع.

* وزير األوقاف واإلرشاد 

21 فبراير.. انتصار شعب بانتخاب رئيسه

القايض د. أحمد عطية*

هادي.. نبراس الوطنية الحقة
عيبان صرب

محمد الحريبي

عبدالكريم ثعيل*

ياسن سعيد نعمان*

اعتادت القيادات الوطنية في اليمن أن تتعرض للخذالن 
والتش���هير حت���ى لو كان���ت جناحاته���ا ظاهرة ومس���اراتها 

محمودة. 
ظاهرة هي من أكثر الظواهر السياسية استالبًا لفاعلية 

السلطة في مجتمعات العالم الثالث وخاصة اليمن.
منذ قيام النظام اجلمهوري في ش���طري اليمن لم تش���هد 
الب���الد فترة اس���تقرار ومنو تربو على خمس���ة أع���وام دون 

حروب وصراعات تقف خلفها أنانية النخب.
ال يوجد صراع مش���اريع في اليمن كم���ا يتوهم البعض، 
فنحن مجتمع نفوذ تقليدي وش���خصنة ل���م نصل بعد لعالم 

األفكار واملطارحات املنهجية. 
يق���ف املتفح���ص لتاري���خ اليم���ن اجلمه���وري م���ن زاوية 
االجتماع السياس���ي مندهش���ًا وهو يش���اهد كي���ف حتولت 
املش���اريع الوطنية العمالقة التي هزت يومًا جمود التاريخ 
الوطن���ي املزم���ن وفي حلظ���ات احل���رج إل���ى أدوات لتدوير 
الصراع النخبوي، وكيف استحالت جموع النخب املستنيرة 
مدخالت ش���رطية ف���ي مربعات الصراع، وكي���ف آلت وتؤول 
املنافس���ات النخبوي���ة إل���ى ح���روب ونتائ���ج من الفش���ل أو 
اإلفشال.. تراكم األخطاء وتعيد طرح املشكالت األبجدية من 

جديد في كل مرحلة. 
لقد تس���ببت ظاه���رة التحاس���د النخبوي في إفش���ال كل 
املش���اريع واجلهود الوطنية، وخذالن القادة املخلصني عبر 
نصف ق���رن ويزيد من عمر اجلمهورية، ب���ل وأتاحت املجال 
لعودة وتدوير املشاريع العصبوية واجلهوية التي حدت من 
تأثير الثقافة اجلمهورية وسيادة النظام والقانون، وأوقفت 
وظيف���ة الدولة عند نقطة احملاصصة والتقاس���م أو الصراع 

املستدام.
وتعتبر األنا التحاس���دية النخبوية أهم رافد للصراعات 
السياس���ية بني القوى اجلمهورية اليمنية، بل وبني النخب 
كأف���راد داخل اجلماع���ات السياس���ية واملجتم���ع، فغالبًا ما 
تنتهي املشاريع الوطنية بالتوقف ويصاب قادتها ورجالها 
باإلحباط واإلنهيار بفعل هذه األنا، ذلك أن القوى السياسية 
بسبب نشأتها املنغلقة لم تؤسس على ثقافة العمل املمشرك 
حد تعبير هيجل، كما لم تعتد أن تعمل كفريق جمهوري واحد 
يعمل لتحقيق رؤية وطنية شاملة، فغالبًا ما تتوقف األهداف 
املشتركة عند تفاصيل االستحقاق والبحث عن الذات، وتبدأ 
عندها عقد اآلخر واملختلف واملتغير، لتصب عليه احلمالت 
والتشهيرات حتى ينكسر عظمه ويسقط أو يستسلم، لتبدأ 

دورة جديدة من الصراع املتكرر وتوقف اإلجناز وهكذا.
تأملوا معي كيف خذلت النخب بعضها البعض من قادة 
س���بتمبر 62م وخالف���ات الزبيري والنعم���ان ورفاقهما إلي 
ترحيل السالل ثم القاضي اإلرياني إلى صراعات القوميني 
إلى خالفات الرفاق جنوبا ساملني وفتاح وعنتر إلى صراعات 
ما بعد عام 90م فصاعدا ستجدون النتيجة واحدة وهي أن 
النخب اجلمهورية تأكل بعضها بعضا لتفسح املجال لعودة 
الس���لطات التقليدية من س���لطة القبيلة إلى س���لطة املذهب 

ومليشيا الكهنوت املقدس. 
لقد تس���ببت هذه الظاهرة ف���ي احلقيقة في إعاقة النظام 
اجلمهوري وخلق تش���وهات أدت إلى ظهور، بعث أمراض 

مجتمعية كانت قد دفنت قبل نصف قرن من اآلن.
قل���ة قليلة م���ن القادة السياس���يني من ي���درك حقيقة هذه 
املأس���اة والنادر منهم م���ن يعترف بخطأئه���ا ممن خلصت 

نفوس���هم وصف���ت ضمائره���م الوطنية م���ن دواف���ع الغيرة 
ونوازع األنا، ومنهم الدكتور بن دغر الذي أدرك عمق املشكلة 
النخبوي���ة وعبر عنها في آخر مقال ل���ه بعنوان )حديث في 
املواجهة التاريخية(، مؤكدًا أن اخلطأ اجلسيم الذي شاركت 
في���ه كل النخب هو الذهاب بخالفات القوى اجلمهورية حد 
القطيعة، وهو ما أتاح للقوى الضالمية اإلمامية العودة على 
حساب النخبة اجلمهورية، في حني تنشغل النخبة الوطنية 
بل���وم بعضها والته���رب من مواجهة احلقيقي���ة واإلعتراف 

باخلطأ.
داء النخب اليمنية سياسية كانت أو ثقافية أو مجتمعية 
أنها ال تراكم النجاحات وال تس���تفيد م���ن األخطاء بقدر ما 
تبحث عن اساليب اللوم واإلفشال بدافع الغيرة من اآلخر، 
وال تس���تجمع رصي���د اخلب���رة الذاتي���ة بقدر م���ا تبحث عن 
أساليب املماثلة واالستنس���اخ والتقليد، وال تدعم التوافق 
بقدر ما جتتهد ف���ي إنتاج اخلالف، وهي إش���كالية تنم عن 
نقص في الوعي التاريخي واحت���الل العامل اإليديولوجي 
للبيئة الثقافي���ة، وقد أدى هذا بالض���رورة إلى غياب اللغة 
اجلمعية والنش���اط املش���ترك والعقل اجلمع���ي الذي تظهر 
أثاره ف���ي غي���اب األنش���طة املوجه���ة واملؤسس���ية والبناء 

التنموي.
التعايش السلمي والقبول باإلختالف والتعدد واحترام 
وجهات النظر والعمل وفق القيم العليا واألهداف املشتركة 
واملصلحة الوطنية هي قواسم العيش والعمل املشترك، كما 
ه���ي أيضًا معايير النجاح واإلجناز كم���ا عبر عنها بن دغر 
في رسالته املختصرة، وهي رس���الة عظيمة لو أن لها آذان 

نخبوية واعية.

النخب اليمنية في ميزان األنا التحاسدية
عيل البكايل
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وكون الثقافة الرفيعة والصافية وغير املوجهة ال 
تلتقي بتاتا من قريب أو بعيد مع املشروع االرهابي 
ملليش���يا احلوثي، فهي املهدد األكبر النتش���ار هذا 
املش���روع الرجع���ي الطائف���ي، وألجل ه���ذا أقدمت 
املليش���يا عل���ى التحريض ض���د الثقاف���ة واملثقفني 
ووصفهم باخلونة والعمالء ومالحقتهم وسجنهم 
وتعذيبهم وممارس���ة كاف���ة  االنتهاكات الش���نيعة 
بحقه���م، لكنه���ا  على الرغم من كل ذلك لم تس���تطع 
حجب ن���ور الثقافة وإش���عاعها املنير بل وجتذرت 
لدى قيادتها بأنها لن تستطيع أبدا وكان عليها- 
حينئ���ذ - أن تتخذ اس���تراتيجية أخ���رى تقتضي 
اللعب بورق���ة الثقافة واملثقفني وجتييرها خلدمة 
أهدافه���ا الضيق���ة م���ن خ���الل تفري���غ مضامينها 
الس���امية واس���تبدالها مبضامني أخ���رى طائفية 
وعدائية وإرهابية ومتريرها عبر املثقفني أنفسهم 
الذين تستطيع تفريخهم وشراء ذممهم الرخيصة.

ملاذا تقوم املليشيا باحتواء املثقفني؟
في احلقيقة ال تقوم املليشيا باحتواء ودعم كل 
املثقفني، وإمنا فقط أولئك الذين استطاعت مسخ 
هويتهم الثقافي���ة األصيلة وش���رائهم باألموال 
ألجل تقدمي أدوار رخيصة مبتذلة تخدم الثقافة 
الكهنوتي���ة اإلمامي���ة الرجعي���ة املتصادم���ة من 
األس���اس مع الثقافة اإلنسانية السامية، وتقوم 
بذلك من أجل اس���تغالل تأثيرهم وشهرتهم في 
نشر أفكارها على مستوى واسع، فهم الوسيلة 

األسرع في حتقيق ذلك.
وأم���ا من ظ���ل محافظ���ًا على أصالت���ه رافضا 
لألفكار الدخيلة مدركًا للمس���ؤولية امللقاة على 
عاتق���ه رافض���ا بي���ع ضميره ل���م يكن ف���ي إطار 
اهتمام���ات املليش���يا، لي���س ذل���ك فحس���ب ب���ل 
تناله كافة أن���واع االنتهاكات واجلرائم من قبل 

املليشيا.
موضع الرعاية واالهتمام

املثقف���ون الذين ه���م موضع اهتم���ام ورعاية 
املليشيا كالتالي:

- مثقفون وأدباء وكتاب وأكادمييون لم تؤثر 

الثقافة في قناعتهم الذاتية وتتجذر فيهم بحيث 
توس���ع من آفاق فكرهم ورؤاهم بل تغلبت لديهم 
النزع���ة الطائفي���ة والس���اللية، وه���م كث���ر أمثال 
ابتس���ام املت���وكل وهان���ي اجلني���د وغيرهم ممن 
يطلق���ون على أنفس���هم اجلبه���ة الثقافي���ة الذين 
يبذلون قصارى جهدهم خلدمة الكهنوت والساللة 
وأرخصوا أنفس���هم إلى مس���توى ال يطاق، ومن 
ه���ذا الن���وع العديد من املس���وخ في املؤسس���ات 

األكادميية والبحثية والنوادي الثقافية.

- مثقف���ون مس���يرون بامل���ال إذ يع���دون امل���ال 
س���يدهم ومذهبه���م أمثال ص���الح الدي���ن الدكاك 
الذي بلغ مستوى متقدما في الثقافة، لكنه أرخص 
نفس���ه وابتذل كثيرا في مقاربات هش���ة ومتكلفة 
تهدف إلى إضفاء الطاب���ع الفكري العميق للفكر 
الكهنوتي الظالمي ومحاول���ة إبراز طابع ثقافي 
حضاري للحركة احلوثية اإلرهابية التي التؤمن 

من األساس بالقيم الثقافية واحلضرية.
املثقف���ني  وأنص���اف  الثقاف���ة  أدعي���اء   -

والدخالءعل���ى عال���م الثقاف���ة ممن يهدف���ون إلى 
احلصول على الش���هرة واملال بأي وسيلة كانت 

من أمثال عبد السالم الكبسي وغيره.
وم���ن خ���الل ذل���ك نس���تطيع القول ب���أن هؤالء 
لفي���ف من بائعي الضمير والس���الليني، والميكن 
أن نعدهم مثقفني بأي حال من األحوال، فالثقافة 
أكبر من حش���رها في جانب ضيق واستخدامها 

استخداما رخيصًا.

أكاذيب وزيف
يرى الناش���ط نذير علي بأنه » من الزيف أن 
يظن البعض بأن مليشيا احلوثي تهب عناية 
خاصة للمثقفني واألنشطة الثقافية، فاملثقفون 
احلقيقي���ون ب���ني مقت���ول أو مهج���ر أو مخفي 
قسريا أو معتكفا في بيته ال يجرؤ على الكالم 
» مؤكدًا أن«املشهد الثقافي في مناطق سيطرة 
املليش���يا اختفى متاما وظهر بدال عنه مشهدًا 

فوضويًا يحركه أدعياء الثقافة«
ويقول خالد طه - ناشط في املجال الثقافي 
» قامت مليشيا احلوثي باغالق مقرات احتاد 
األدباء وكافة املؤسسات الثقافية مبا فيها 88 
مؤسسة ومنتدى وملتقى ومبادرة تهتم بالفن 
التشكيلي وفن التصوير وأفرغت مضمون عمل  
وزارة الثقافة  ومكاتبها في مناطق سيطرتها 
ب���ل جمدته���ا متام���ا وإذا كان���ت ه���ذه بع���ض 
أعمالها، فكيف لنا أن نص���دق كذبة اهتمامها 

بالثقافة واملثقفني األحرار.

مناذج من استخدام ورقة الثقافة 
هن���اك العدي���د من الوقائ���ع واملظاه���ر التي 
ش���هدتها مناط���ق س���يطرة مليش���يا احلوث���ي 
أكدت مدى حرص املليشيا على طمس الهوية 
الثقافية األصيلة واستبدالها بثقافة الطائفية 
والعن���ف واالس���تعباد، إضافة إلى اس���تهداف 

املثقفني احلقيقيني ومن أبرزها:
- حتوي���ل اجلامعات احلكومي���ة واخلاصة 
إلى أماكن لنشر س���مومها وأفكارها الطائفية 
وإلزام األكادمييني والطالب بحضورها ومضايقة 
كل من يرفض ذلك وقد بل���غ األمر بهم إلى اتخاذ 

قرارات فصل بحق عدد من األكادمييني.
- اتخاذ سياس���ات التجويع بحق األكادمييني 
واملدرسني الذين يعول عليهم في تعليم األجيال 
وتثقيفه���م وحتصينه���م م���ن األفكار املس���مومة 
والدخيلة، ووصل األمر ببعضهم إلى ترك مهمته 
التعليمي���ة أو األكادميي���ة وااللتح���اق بعمل آخر 
يعود علي���ه باألجر اليومي نظ���را لفاقته، وتأتي 
هذه املمارسات بهدف تقويض العملية التعليمية 
وتنش���ئة أجي���ال يس���يطر عليها اجله���ل وتكون 
متالئمة مع مش���روع املليشيا الهادف إلى غرس 

ثقافات دخيلة لدى األجيال.
-العدي���د من احلمالت االعالمي���ة التحريضية 
ضد االعالميني واملثقفني وتخوينهم ومصادرتهم.

والقائمة تطول في هذا اجلانب.
سياسة التخويف

تنته���ج املليش���يا سياس���ات مختلف���ة إلذالل 
املثقفني ونخبة املجتمع بهدف إرضاخ املستقلني 
واحملايدين وإجبارهم على  مناصرتها ومن تلك 

السياسات:
- توجي���ه تهم���ة اخليانة الوطني���ة، ففي ندوة 
عقدتها أمانة العاصمة ووزارة الش���باب ناقشت 
قضايا ثقافية وفكرية ألقت ابتسام املتوكل كلمتها 
الت���ي وجهته���ا لألدباء والكتاب وج���اء فيها بأن 
كل ش���اعر أو روائي أوفنان أوكاتب يقوم بتقدمي 
أعماله ملسابقات في دول اخلليج أو دول مساندة 
لها يرتكب خيانة وطنية وفي املقابل عليه أيضا 
أن يرفض أي جائزة من هذه الدول يتم ترشيحه 
لها دون علم���ه ومن املع���روف أن الثقافة واألدب 

عامليان الينبغي اخضاعهما ألطر ضيقة.
- االتهام باالرتزاق والنفاق وطالت هذه التهمة 

العديد من االعالميني واملثقفني املستقلني.
- ومن ضمن السياس���ات غير املباشرة إغالق 
مقرات ومؤسسات الثقافة واألدب إلجبارهم على 

حضور فعالياتهم الطائفية.

احتوى على لوحات غاية في  الروعة لطالب قسم الفنون الجميلة بالجامعة:

«تعز .. نزف بألوان احلياة».. املعرض التشكيلي األول
مبدعون يداوون جراح المدينة بريشة لوحاتهم الفنية 

منصر أحمد

رغم حالة احلرب التي تشنها مليشيا 
التمرد احلوثية، عل���ى تعز- اجلغرافيا 
واالنسان- واحلصار اخلانق املفروض 
على املدينة منذ اكثر من ثالث سنوات، 
لكنه���ا حت���اول ان تتغل���ب املدين���ة على 
معاناتها وجراحه���ا التي التزال تندمل 
لي���ل نه���ار عل���ى ي���د مليش���يا البط���ش 
واالس���تبداد.. جماع���ة منهجه���ا دموي 

وفكرها ساللي عفن.
تعز تداوي جراحها بريشة مبديعيها 
في لوحات فنية بديعة، نقش���تها أنامل 
طالب قس���م الفن���ون اجلميل���ة بجامعة 
تع���ز وبعض جنوم الفن التش���كيلي في 
احملافظة الصامدة، في معرض تشكيلي 

هو االول من نوعه.
حتت شعار »تعز نزف بألوان احلياة«- 
اختتم، املعرض التش���كيلي االول، على 
قاعة كلية الهندسة - جامعة تعز، والذي 
اقيم برعاي���ة وزير الثقافة مروان دماج، 
ومحاف���ظ تع���ز الدكت���ور / أم���ني أحمد 
محمود، وبحضور قيادة السلطة احمللية 
واملكاتب التنفيذية وكوكبة من املبدعني 
واملهتمني والناشطني في مجلس شباب 

ثورة فبراير.
وأب���دى وكي���ل محافظ���ة تعز،رش���اد 
االكحلي، إعجابه مبثل هذه األعمال التي 
تخدم تعز وثقافتها، مشيدا بأهمية هذا 
املع���رض الفني النوعي ف���ي ظل ظروف 
احلرب واحلصار التي تعيش���ها مدينة 

تعز منذ ثالثة أعوام .
وأك���د عل���ى اس���تمرار دع���م الس���لطة 

احمللية.. مضيفا بأن املعرض، إمنا هو 
نتاج للعديد من األعم���ال املتميزة التي 
أقامه���ا وتبناه���ا املكت���ب خ���الل الفترة 

السابقة.
ال���ى ذلك، ب���ارك رئي���س جامع���ة تعز 
الدكت���ور/ محمد الش���عيبي، جناح هذا 
املعرض الذي احتوى أعمال العديد من 
جنوم الفن التش���كيلي في ه���ذه املدينة 

املشقرة باملواهب.
وقال الشعيبي: إن اجلامعة كعادتها 

والفنان���ني،  بالف���ن  اهتمامه���ا  تول���ي 
وس���تكون ش���ريكة مع كل اجلهات التي 
ترعى الفنون.. مؤكدا على اس���تمرارية 
التعاون املشترك بني اجلامعة والسلطة 

احمللية.
م���ن جهت���ه، ق���ال مدي���ر ع���ام مكتب 
الثقاف���ة عب���د اخلال���ق س���يف : اقامة 
املع���رض التش���كيلي األول ف���ي تع���ز 
خ���الل فترة احل���رب واحلص���ار، إمنا 
هو امتداد ملا يقدمه املكتب من أعمال 

ُتب���رز ثقافة هذه املدين���ة ونواجه بها 
االنقالب والتطرف.

وأكد مدير ثقافة تعز، أن هذا املعرض 
سيقام س���نوًيا بنفس التاريخ، مضيفا: 
أن تعز اليوم متضي الستعادة مالمحها 
الثقافية واإلبداعية لتخبر اجلميع أنها 

مدينة الفن والسالم.
ونق���ل س���يف ل���كل جن���وم وجنم���ات 
الفن���ون حتاي���ا وزي���ر الثقاف���ة وتقديره 
الكبير ملا يقدمونه من إبداعات يتشرف 

بها الوطن.
وألقت الناشطة حياة الذبحان، كلمة 
مجلس ش���باب الثورة السلمية، أشادت 
م���ن خاللها باملع���رض ال���ذي مت إقامته 
ضمن احتفاالت ثورة ال� 11 من فبراير، 
وال���ذي يعبر ع���ن مدى حف���اظ تعز على 

ثقافتها وثورتها.
 وأك���دت أن املجل���س كان وال ي���زال 
حريص���ًا عل���ى املس���اهمة الفاعل���ة ف���ي 
اس���تمرار دعم ث���ورة ال� 11 م���ن فبراير 

وثوارها، حتى ُيستكمل حترير تعز.
وعلى هامش حفل االفتتاح، كرم عدد 
م���ن الفنان���ني املتميزين ف���ي املعرض، 
بجوائز مالي���ة ودروع تكرميية - حيث 
مت تك���رمي الثالثة الذين فازت لوحاتهم 
باملراكز الثالثة كأفضل اعمال فنية  في 
املعرض، كما مت تك���رمي جلنة التحكيم 
واملش���اركني ف���ي املع���رض التش���كيلي 

االول.

الكهنوتية احلوثية وأالعيبها بورقة الثقافة واملثقفني 

احمد عفيف

خ��الل ث��الث س��نوات م��ن انقالبه��ا على 
الش��رعية الدس��تورية واس��تحواذها عل��ى 
مق��درات الدول��ة ومؤسس��اتها كان الع��دو 
الرئيسي ملليشيا احلوثي املتمردة هم نخبة 
املجتمع م��ن مثقفني وأدباء وكتاب وفنانيني 
ومفكرين وأكادمييني ومدرسني، وقد بان ذلك 
جلياً في خطابات زعيم املليشيا التحريضية 
ضده��م الت��ي انعكس��ت كممارس��ات عن��ف 
طالته��م عل��ى ي��د مش��رفيها وعناصره��ا، 
ويحمل املش��روع اإلرهابي للمليش��يا مزيدا 
من العنف واإلذالل لهذه الفئات األكثر تأثيراً 
على املجتمعات احمللية واألقدر على كش��ف 

أباطيل املليشيا وزيفها وعورها.

تحت شعار »أطفالنا..هم صناع المستقبل«

فعاليات ورسومات عن السالم أقامها مركز األمل للسالم والتنمية بالمكال
المكال /عوض باخريبه

عصفور في قفص سماء زرقاء وحرية، أشجار، بيوت 
آمنة، طفل يعانق حمامة بيضاء ناش���دا الس���الم، فصول 
الس���نة، وجوه مبتس���مة وأخ���رى حزين���ة، أم تبكي على 
ابنها الش���هيد، اس���لحة، أيادي متتد تناش���د االس���تقرار 

والسلوكيات األخالقية احلميدة، وغيرها الكثير. 
كلم���ات متفرق���ة ه���ي عب���ارة ع���ن أف���كار رس���مها أطفال 
مش���اركون في فعاليات ترفيهية ورس���ومات » عن السالم » 
والذي نظمه »مركز األمل للس���الم والتنمية« التابع ملؤسسة 

األمل الثقافية االجتماعية النسوية في مدينة املكال.
رس����م أطف����ال ال يتج����اوز أعمارهم 12 عام����ا العديد 
من املواضي����ع منها التعلم واللعب واحلرية والس����الم 
والعيش في بيئة نظيفة وحقهم بوجود األمان املفقود، 
كما عبروا ع����ن أحالمهم باللوحات وبألوان ومش����اعر 

وأحاسيس مختلفة. 
فبالف����ن والتعبي����ر اس����تطاع األطف����ال رس����م عاملهم 
اخل����اص وعرض حملة عن عامله����م الكبير وما حدث في 
محيطهم بأسلوب فني مبسط ، وكل لوحة المست جانبا 

معينا وجزءًا خاصا من كل طفل.
التفريغ النفسي وتنمية الوعي واملعرفة لدى الطفل، 
خصوصًا في ما يتعلق بحقوقه وتعزيز قدراته من خالل 
حثه على التعبير عن نفسه واكتشاف اهتماماته الفنية 
والثقافية وتنمية روح العمل اجلماعي والتعاون، هي 
أهم أه����داف الفعاليات وفق االس����تاذة أماني باخريبة 

مس����ؤولة فعالي����ات الس����الم، الفت����ة إلى أنه����م في حتد 
دائ����م مع خيالهم  بع����د الفرصة الت����ي أعطيت لهم عبر 

الفعاليات للتعبير عما يجول في خاطرهم. 
لم تقتصر الفعاليات على رس����وم لألطفال بل تخلله 
مس����رحيات مختلفة عبر بها األطف����ال عن احتياجاتهم 

وخاصه األمن وعدم استخدام السالح.
ابتسامة طفل

لم تفارق االبتس����امة وجه الطف����ل حبيب عبدالعزيز 
10 اعوام وهو يقف أمام رس����مته لتصويرها ،مفس����را 

ما رس����مه ملعلمينه في املدرس����ة، متمنيا أن يصبح في 
املستقبل رس����اما فهو ميتلك القدرة على الرسم ولكنه 
يحتاج إلى من يدعمه ويشجعه مثلما وجدتها مسؤولة 

الفعاليات . 
وأضافت »ان الفعاليات تس���تهدف 500 طفل وطفلة من 
مختلف املناطق في مديرية املكال، وحتتوي الفعاليات على 

عدة أنشطة  مختلفة تلبي أهداف السالم«.
وبينت باخريب����ة أن كل الفعاليات أدخلت الس����رور 

إلى قلوب األطفال. 



الخميس : العدد »1806« 26 اكتوبر 2017م
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الخميس: العدد »1823« 1 مــارس 2018م 
15 الموافق 13 جمادى اآلخرة 1439هـ رياضة

ناق����ش اجتم����اع عق����د ف����ي مكت����ب الش����باب 
والرياض����ة ف����ي العاصمة ع����دن ضم ع����ددًا من 
قيادات االحت����ادات الرياضية باحملافظة، وأقر 
مواصل����ة تفعيل االنش����طة الرياضي����ة ملختلف 
االلعاب، وفي االجتماع الذي ترأس����ه الدكتور/ 
عزام خليفة مدير عام مكتب الشباب بالعاصمة 
عدن، أكد أن قيادة املكتب حريصة كل احلرص 
على تفعيل األنشطة الرياضية جلميع األلعاب 
للموسم اجلاري 2018م وفي ظل اهتمام قيادة 
وزارة الش����باب والرياض����ة ممث����اًل ف����ي معالي 
الوزير نائ����ف البكري وقيادة الس����لطة احمللية 

في عدن ممثلًة في القائم باألعمال.
وثمن »خليفة« رعاية وزارة الشباب والرياضة 
للرياضيني وجهود قيادات االحتادات الرياضية 
وحرصه����م الدائ����م على تنش����يط األلع����اب على 

مستوى احملافظة.
وأن يكون����وا حريص����ني ف����ي عملي����ة تنظي����م 
البط����والت الرياضي����ة م����ن أج����ل خل����ق أجواء 

تنافسية لصنع جنوم رياضية ملختلف األلعاب 
حتى يك����ون راف����دًا قوي����ا ملنتخباتن����ا الوطنية 

مستقباًل.
وخ����الل االجتم����اع طرح����ت بع����ض اآلراء 
واملالحظ����ات م����ن قب����ل قي����ادات االحت����ادات 
الرياضي����ة الت����ي ته����دف إلى تطوير املس����توى 
واالس����تفادة م����ن االخط����اء الس����ابقة واالرتقاء 
بعم����ل االحت����ادات إل����ى وضع أفض����ل ومتطور 
يخدم مستقباًل تلك االحتادات الرياضية ويطور 
م����ن عمله����ا الرياضي، كم����ا أش����ادوا باخلطوة 
اإليجابية التي تبناها مكتب الشباب والرياضة 
بتكرمي عدد من الرواد وجنوم األلعاب الرياضية 
ممن خدم����وا في س����نوات ماضي����ة واعتبروها 
خط����وة رائع����ة ومنصف����ة جت����اه صن����اع تاريخ 

الرياضة اليمنية.
وأقر االجتماع إقامة عدد من البطوالت لعدد 
م����ن االحت����ادات الرياضية تواص����ال للفعاليات 
السابقة التي أشرف عليها مكتب الشباب خالل 

الفترة املاضية، واملتمثلة في بطولة التنس التي 
جتري وقائعها على ملعب التنس العدني حاليًا، 
وأيضًا إقامة بطولة كرة الطاولة التي بدأت في 
الثالثاء املاضي، كما س����تقام 10 مارس الشهر 
القادم بطولة الدراج����ات، وكذلك في 21 بطولة 
العاب القوى، ثم تليها في ش����هر أبريل بطولة 
التايكواندو والشطرجن وهي ختام نشاط قيادة 

املكتب للثلث األول من العام 2018م.
من جانب آخر دعت االحتادات املعنية رؤساء 
األندية الرياضي����ة بعدن التهيئة واالس����تعداد 
لتلك الفعالي����ات الرياضية واملش����اركة الفاعلة 

واملشرفة إلجناح تلك الفعاليات الرياضية.
وف����ي خت����ام االجتماع أك����د اجلميع احلرص 
عل����ى التنظيم اجلي����د واإلع����داد الصحيح لتلك 
الفعاليات الرياضية والظهور مبس����توى الئق 
وخل����ق اج����وا رياضي����ة جميلة متن����ح املواطن 
البس����يط في عدن احلبيبة الس����عادة والبسمة 

وتبعث له األمل واألمان في حياته العامة.

مكتب الشباب والرياضة في عدن يكرم صناع الرياضة اليمنية

تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم 
ف���ي التصنيف العامل���ي للفيفا مركزًا 
واحدًا ليحتل املرتبة 139 بعد أن كان 

يحتل املرتبة 138.
وش���هد التصنيف الش���هري الذي 
أج���راه االحت���اد الدولي لك���رة القدم 
)فيفا(، تباينًا لعرب آس���يا وإفريقيا 

بني الصعود والهبوط والثبات.
فعلى مس���توى القارة اإلفريقية، 
هب���ط املنتخ���ب املغرب���ي 3 مراك���ز 
ليحتل املرتبة ال�42 عامليًا، وتراجع 
منتخ���ب مص���ر 13 مرك���زًا ليحت���ل 
املرتب���ة ال����43 عاملي���ًا، وتراجع���ت 
اجلزائ���ر 3 مراك���ز لتحت���ل املرتب���ة 
ال����60 عاملي���ًا، أما املنتخ���ب الليبي 
فتراج���ع 10 مراكز ليحت���ل املرتبة 

ال�99 عامليًا.
6 مراك���ز  الس���ودان  وصع���دت 
لتحتل املرتبة ال�118 عامليًا، بينما 
حافظ���ت تون���س عل���ى مكانه���ا في 

املركز ال�23 عامليًا.
وجاء ترتيب املنتخبات اخلمسة 
الق���ارة  مس���توى  عل���ى  األول���ى 
اإلفريقي���ة، تون���س ف���ي الص���دارة 
والس���نغال )27 عاملي���ًا( والكونغو 
الدميقراطي���ة )39 عامليًا(، واملغرب 

ومصر.
وعلى مستوى عرب آسيا، صعدت 
السعودية مركزًا لتحتل املرتبة ال�64 

عاملي���ًا، وصع���دت فلس���طني مركزين 
لتحتل املرتبة ال�73 عامليًا، وس���وريا 
مرك���زًا واح���دًا لتحتل املرتب���ة ال�75 
عامليًا، وصعدت لبنان مركزين لتحتل 

املرتبة ال�82 عامليًا.
وتراج���ع منتخ���ب الع���راق ثالث���ة 
مراك���ز ليحت���ل املرتبة ال����85 عامليًا، 
وتراجع���ت األردن 3 مراك���ز )116 
عاملي���ًا(، والبحرين هبط���ت 4 مراكز 
)126 عامليًا(، واليمن تراجعت مركزًا 

واحدًا لتحتل املرتبة ال�139 عامليًا.
فيم���ا حافظ���ت بقي���ة املنتخب���ات 
العربية عل���ى مراكزه���ا دون صعود 
أو هبوط، فجاء منتخب اإلمارات في 
املركز ال����78 عامليًا، وس���لطنة عمان 

)101 عامليًا(، وقطر )103 عامليًا(.
وجاء ترتيب املنتخبات اخلمس���ة 
األولى على مستوى القارة اآلسيوية، 
إي���ران ف���ي الص���دارة )33 عاملي���ًا( 
وأستراليا )36 عامليًا(، واليابان )55 
عامليًا(، وكوريا اجلنوبية )58 عامليًا( 

والسعودية.
وعلى مس���توى القارة األوروبية، 
ج���اء ترتي���ب املنتخب���ات اخلمس���ة 
األولى، أملانيا ف���ي الصدارة )األولى 
عاملي���ًا( والبرتغ���ال )الثال���ث عامليًا( 
وبلجيكا )اخلامس عامليًا( وإسبانيا 
)الس���ادس عامليًا( وبولندا )الس���ابع 

عامليًا(.

وجاء ترتيب املنتخبات اخلمس���ة 
األول���ى عل���ى مس���توى ق���ارة أمريكا 
اجلنوبي���ة، البرازي���ل ف���ي الصدارة 
)الثاني عاملي���ًا( واألرجنتني )الرابع 
عاملي���ًا( وتش���يلي )العاش���ر عاملي���ًا( 
وبي���رو )11 عاملي���ًا( وكولومبيا )13 

عامليًا(.

أمري���كا  ق���ارة  مس���توى  وعل���ى 
الش���مالية، ج���اء ترتي���ب املنتخبات 
ف���ي  املكس���يك  األول���ى،  اخلمس���ة 
الص���دارة )17 عاملي���ًا( والوالي���ات 
عاملي���ًا(   24( األمريكي���ة  املتح���دة 
وكوس���تاريكا )25 عاملي���ًا( وجمايكا 

)50 عامليًا( وبنما )53 عامليًا(.

حكم يطرد تسعة العبين في مبارة واحدة

نادي عشاق الزربادي في تريم يعقد 
إجتماعه االنتخابي األول وبامصري رئيسًا

  تريم - حداد مسيعد
عق���دت اللجن���ة التحضيرية لنادي عش���اق الزربادي 
بت���رمي اجتماعها االنتخابي األول بحضور مدير مكتب 

الثقافة في مديرية ترمي االستاذ عبدالله بن حميدان.
وخ���الل االجتم���اع عب���ر مدير مكت���ب الثقاف���ة بترمي 
عن س���عادته حلض���ور هذا الع���رس االنتخاب���ي للنادي 
وأك���د على حصول الن���ادي تصريح رس���مي من املكتب 
وس���يعطى أولوية في االهتم���ام والدعم، وأش���اد بهذه 
اخلط���وة االيجابي���ة إلدارة النادي، منوه���ًا على وقوف 

مكتب الثقافة مع اإلدارة اجلديدة والنادي بشكل عام.
من جانب���ه ألقى رئي���س اللجن���ة التحضيري���ة خالد 
بامصري كلمة رحب فيها بكل أعضاء ومحبي وعشاق 

الن���ادي، ش���اكرًا حضورهم في املش���اركة إلختيار هيئة 
إدارية جديدة.

واس���تعرضت اللجن���ة التحضيرية التقري���ر اإلداري 
واملالي على احلاضرين ومتت املصادقة من قبل أعضاء 
اللجن���ة العمومي���ة، ومن ثم قدمت اللجن���ة التحضيرية 
استقالتها. وباشرت جلنة تس���يير العملية االنتخابية 
عملها ومت فتح باب الترش���ح لرئاسة النادي ولم يتقدم 
س���وى خالد مبارك بامصري، ومبا أنه املرشح الوحيد 
مت���ت تزكيته من قب���ل أعضاء اللجن���ة العمومية ليكون 
رئيسًا للنادي، وفوَض احلاضرون الرئيس لتكوين جلنة 

إدارية خالل فترة زمنية محددة.
ويعتب���ر ن���ادي عش���اق الزرب���ادي بترمي م���ن األندية 
املهتم���ة بأب���راز لعبة الزرب���ادي الش���عبية احلضرمية، 
وميتلك النادي شعبية كبيرة من األعضاء والعاشقني.

 منتخبنا الوطني لكرة القدم يتراجع مركزًا واحدًا
في تصنيف الفيفا وألمانيا عالميًا

القصة تكمن في عقلية السويسري خوان جامبر 
ورغبته في تكوين فريق ك���رة قدم في كتالونيا عام 
1899بفكرتة الكروية مت تكوين نادي برش���لونة في 
فندق بحض���ور 11 العب���ًا من مختلف اجلنس���يات 
ومت تكوين أول فريق كرة قدم بالنادي ومت اإلعالن 
ع���ن والتر وايلد رئيس���ًا للنادي ليك���ون أول رئيس 

لبرشلونة.
فكان���ت البداي���ة كأس املل���ك حيث أقي���م أول مرة 
ف���ي حديقة فندق بونانوفا ومت التنقل حلديقة أكبر 
بفندق كازنوفاس حتى 1905 ثم س���احة مونتانير 
وكان الفريق يرتدي اللون األسود واألحمر وشورت 
أبيض، وكانت أول مباراة رسمية للفريق في كأس 
أس���بانيا ض���در ي���ال مدري���د 13 ماي���و 1902 وفاز 
برش���لونة 3-1، بعدها وقع في ازم���ة مالية طاحنة 
وظل ب���دون ألقاب م���ن 1905حتى تول���ي املليونير 
السويسري خوان جامبر رئاسة النادي، الذي على 
الفور أسس ملعب إس���مه الإندوستريا سعته ستة 
آالف ش���خص وكان أول ملع���ب مض���اء باألض���واء 
الكاش���فة في إس���بانيا، وبهذا أعاد الت���وازن املالي 
للنادي، وبدأ املشاركة في بطوالت مرة أخرى وجعل 
اللغة الرسمية للنادي اللغة الكتالونية لينال شعبية 
كبيرة ف���ي اإلقليم ويصبح برش���لونة أهم نادي في 

مقاطعة كتالونيا.
حصاد االخضر واليابس

اكتس���ح برش���لونة األخضر واليابس مع جامبر 
وحصد 8 ألقاب في دوري كتالونيا وخمسة ألقاب 
في كأس امللك وبات النادي األول في أسبانيا وقتها 

وكان يس���افر ل���كل مدن أس���بانيا بالطل���ب ألنه كان 
مصدر بهجة وسعادة للجميع.

وم���ن هنا أتت س���عادة اجلمهور لي���س من نادي 
ميثلهم ولكن لم ميتع به من لعب وطريقة كروية في 
أخذ واستخالص الكرة ومرواغاتها وقليلة األثرية 

التي تفعل ذلك.
جامبر وخشية مدريد

مع زيادة سطوة برشلونة فى عهد جامبر خشت 
الس���لطة املركزية فى مدريد من زي���ادة نفوذ جامبر 
فتم إجباره على اإلستقالة فى الرابع عشر من يونيو 
1925 ومت إغالق ملعب ليس كورتس ملدة ستة أشهر 
خصوصا وإن هناك قالقل بدأت في اسبانيا وقتها 
وخاف���ت العاصمة م���ن أن يقوم جامبر بإس���تغالل 
ش���عبيته وقيادة ثورة ضد مدريد ولم مينع هذا من 
أن يحقق برش���لونة أول لقب للدورى األسبانى فى 
أول موسم له وخسر امللياردير السويسرى جامبر 
كل أموال���ه وإنتحر رميا بالرص���اص فى 30 يوليو 
1930 ليدخ���ل برش���لونة فت���رة كبيس���ة للغاية ملدة 
خمس���ة أعوام برش���لونة تعفى من مش���اكله وحقق 
الدوري األس���باني وبدأ النادي في تدشني صفقات 
رائعة مثل التعاقد مع النجم املجري كوباال وبداية 
حقبت���ة حقق الليجا مرتني والكأس 3 مرات وإزداد 

النادي في القوة وفي عام 1953.

 حقبة يوهان
بعده دشن ملعب الكامب نو 24 سبتمبر 1957 
بسعة تقدر ب�73 ألف متفرج وشهد تتويج البرشا 
بلقبني لليجا مرتني على التوالي وبعدها تعاقد مع 
اإلسطورة يوهان كرويف حقق برشلونه من 1957 
حتى 1973 س���تة ألقاب فقط وخسر نهائي دوري 
أبط���ال أوروبا 1961 ضد بنفيكا إيزيبيو وخس���ر 
نهائي أبطال الكؤوس أمام س���لوفان براتيس���الفا 
التش���يكي وكانت فت���رة صعب���ة جدا،ومع وصول 
كروي���ف بدأ الفريق في التحس���ن، ويكفي إنه هزم 
ريال مدريد بخماسية نظيفة في البيرنابو وحقق 

الليجا.
أعظم مدرسة كروية ومهارات الالعبني

أه���دى نونيز العال���م أعظم هدية وهي تدش���ني 
أكادميية الماسيا ومع وصول نونيز بدأ برشلونة 
ف���ي النم���و رياضيا وحق���ق الفريق بطول���ة أبطال 
ألك���ؤوس 1979 وبعده���ا بثالث���ة أع���وام حق���ق 
الفريق اللقب مرة أخرى وبعدها مت شراء الالعب 
األرجنتيني املوهوب مارادونا مقابل 8 مليون دوالر 
من بوكا جونيورز األرجنتيني وكانت الليجا وقتها 
غاية ف���ي الصعوبة مع ق���وة أتلتيك بلب���او وريال 
سوسيداد وفالنسيا ورغم صعوبة التنافس حقق 

برشلونة لقب كأس امللك مع مارادونا وبعدها رحل 
عن النادي وحقق الفريق الليجا 1985 الليجا مع 
املدي���ر الفن���ي احملنك تي���رى فينابلز ف���ي ظل تألق 
للنجم األملاني بيرنارد شوستر وبعدها بعام خسر 
الن���ادي دوري أبطال أوروبا ب���ركالت اجلزاء أمام 

ستيوا بوخارست في مايو 1986.
 وف���ي ماي���و 1988 مت التعاقد مع جن���م الفريق 
الس���ابق يوهان كرويف إلع���ادة هيبة النادي التي 
تض���ررت كثي���رًا وقته���ا، حيث ب���دأ يبن���ي النادي 
من املواه���ب الكتالونية الش���ابة مث���ل جوارديوال 
وباكيرو وتكس���يكي بيجريس���تني مع شراء نخبة 
من أملع النجوم مثل رونالد كومان ومايكل الودروب 

وروماريو ووخريستو ستويتشكوف.
اخوان البورتى

كان عبقريًا وتعاقد مع رونالدينيو جنم باريس 
س���ان جيرمان بعد فش���له ف���ي التعاقد م���ع ديفيد 
بيكهام ال���ذي فضل الرحيل لريال مدريد املس���تقر 
ال���ذي حقق دوري ابط���ال اوروبا ثالث���ة مرات في 
آخر ستة مواسم وجنح في إعادة النادي للبطوالت 
وحتى 2006 مع املدرب ريكارد حقق النادي خمسة 
ألق���اب منه���ا دوري أبط���ال أوروب���ا 2006 ورحل 
ريكارد ف���ي صيف 2008 إلى أن جن���ح الفريق في 
التعاق���د مع بيب جوارديوال مدرب فريق الش���باب 

وقتها.
حي���ث حدث في فترته حتق���ق النادي 14 بطولة 
في أربعة أع���وام لتكون أعظم فت���رة ألي فريق في 

تاريخ اللعبة.

في واقع���ة فريدة في الك���رة العاملية، 
ش���هدت مب���اراة ديرب���ي مدين���ة باهي���ا 
البرازيلي���ة بني نادي���ي فيتوريا وباهيا 
ق���ام حك���م املب���اراة بطرد تس���عة العبني 

دفعة واحدة من صفوف الفريقني.
وانتهت املباراة بقرار من حكم اللقاء 
مع حلول الدقيقة 32 من الش���وط األول 
إثر نش���وب خالف بني العب���ي الفريقني 

املذكورين.
ون���ال خمس���ة العب���ني م���ن صف���وف 
فيتوري���ا البطاق���ة احلم���راء، ليصب���ح 
ع���دد العبيه املتبقني داخل امللعب س���تة 
فقط، وهو العدد الذي يقل بالعب واحد 
ع���ن احلد األدن���ى قانونًا وال���ذي يتعني 

استيفاؤه من أجل استمرار املباراة.
ونش���ب اخلالف بني الطرفني بعد أن 

أحرز الالع���ب فينيس���يوس، جنم نادي 
باهي���ا، ه���دف التع���ادل لصال���ح فريقه، 
ال���ذي كان متأخ���را به���دف دون رد، من 

ركلة جزاء.
واحتفل الالعب بهدفه أمام جماهير 
فيتوري���ا، وهو ما فس���ره العب���و األخير 

بأنه نوع من اإلهانة واالستفزاز.
وكان حارس مرمى فيتوريا، فيرناندو 
ميجيل، هو من أشعل شرارة العراك بني 
الالعب���ني بعد توجهه إلى فينيس���يوس 
وتوجيه اللوم له بسبب طريقة احتفاله 

املستفزة.
وبعد ذلك مباش���رة، نشب عراك كبير 
بني العبي الفريقني وتوقفت املباراة ملدة 

16 دقيقة.
وق���ام حكم اللقاء بط���رد ثالثة العبني 

من صفوف فيتوريا وهم: كانو ورهاينير 
ودينيلسون. كما أشهر البطاقة احلمراء 
ألربعة العب���ني من باهيا وه���م: لوكاس 
فونسيكا وفينسيوس ورودريجو بيكاو 

واديسون.
وع���ادت املباراة لالنط���الق من جديد 
بعد التوقف ولكن حك���م اللقاء قرر طرد 
العبني آخرين من فيتوريا وهما اويليان 
كوريا، بس���بب تدخله العنيف على أحد 
العبي الفريق املنافس، وبرنون بيسبو، 
لتعم���د إضاع���ة الوق���ت، ليتبق���ى س���تة 
العبني فقط في صفوف هذا الفريق داخل 
امللعب ليتقرر على إثر ذلك إلغاء املباراة.
يذك���ر أن املش���اجرات انتقل���ت إل���ى 
املدرج���ات، ونش���ب عراك ب���ني جماهير 

الناديني.

يس���تغرب الكثي���ر م���ن الرياضي���ني واحملللني 
املتخصص���ني في عالم املس���تديرة من بزوغ فتى 
الني���ل الصغي���ر املكنون بظ���ل الفراعن���ة التي لم 
تش���فع له في ظ���ل العاملي���ة املطلوبة ف���ي مخيلة 
الرياض���ي العرب���ي ويحل���م به���ا كل الع���ب كان 
باس���تثناء من يجيد املرواغة للوصول هذه املرة 
للعامليتني املتمثلة بالوص���ول للمرمى والعاملية، 
وكالهم���ا ال غنى ألي الع���ب في حتقيقهم���ا معًا، 
هذا املصير احلتمي الذي كان يؤمن به ويس���عى 
ألجله صالح حينما كان يلعب بني صفوف فريق 
املقاولني العرب املصري أحد أندية الدورى املمتاز 
لبالده، خاصة بعد رفض ن���ادي الزمالك التعاقد 
مع���ه بحجة أن���ه بحاجة إلى اخلب���رة الكافية، لم 
يعبأ بذلك كثيرًا واس���تمر فى طريقته باالجتهاد 
واملثاب���رة، واضعًا نصب عينيه هدف���اه للعاملية، 
وقتها لم يكن يعلم ما يخفيه له القدر على الصعيد 

الكروي إلى أن أعطاه القدر قبلة احلياة. 
مشواره األول «بازل»

كان ل���دى ص���الح تواضع مرس���وم يتعلمه من 
اآلخرين وضع له قدوة في احلياة، وهدفًا مرسوم 
يسعى لتحقيقه، جاء ذلك بعد ان انتقل من املقاول 
املصري الى )بازل السويسري(، ذاهبًا إلى طريق 
لم يعرفه من قبل، متطلعًا الى أحالم عربية وأفاق 
كروية احترافية في بالد )االمان الدولي( فش���حذ 

هممه واستعد بعتاده وأسلحته وأحالمه وآماله 
ملتزم���ًا بالصمت وب���دأ االجته���اد بناديه لم يكن 
بالكبير ولكنه كان مبثابة البوابة إلى ما هو أبعد.

الزاد الكروي
ذه���ب إل���ى سويس���را وبالتحديد إل���ى مدينة 
جميلة تدعى بازل حيث وجد فيها الزاد الكروي 
الكاف���ي إلبراز موهبته وإثق���ال كتفيه باخلبرات 
التى جعلت من���ه الهداف والنج���م االول للفريق 
وبعد أدائ���ه الرائع مع الفريق ف���ى دورى أبطال 
أوروبا وخاصه فى لقاء تشيلسي بعدما استطاع 
هز ش���باكهم ذهابا وإيابًا، لفت بأداء اسبيش���ل 
وان البرتغال���ى مورينه���و إال أن تلق���ي اتص���ااًل 
يقول له مورينهو »أنا أريدك معى فى تشيلس���ي 
عل���ى الفور« فل���م يكن مبق���دوره س���وى أن يلبي 
الن���داء ويذهب إل���ى حصون س���تامفورد بريدج 
إلرت���داء القمي���ص االزرق لتبدأ س���طورًا جديدة 
فى القصه في تشلس���ي واألندية الكبيرة عموما 
حتت���اج إلى وقت كافي كي تب���رز كل ما لديك مع 
املنظومة الكروي���ة وهذا ما لم يتيح له مورينهو 
عامله كأس���الفه حينما دمر مستقبل شاهني في 
الريال، فوجد نفس���ه وس���ط مجموعة كبيرة من 
الالعبني ذوى اخلبرة والتجربة التى لم تترك له 
الفرصه فى أن يحقق ذاته، أو أن يعلن عن نفسه 
وعن امكانياته، فلم يجد حال س���وى فى الهجرة 

الش���توية املبكرة من هذه املدينة صعبة املعيشة 
عليه وليذهب إلى مكانا أخر لعله يجد فيه نفسه 

بعد أن كاد أمله أن يختنق وحلمة يتالشي.
هجرة الفيوال

 هاج���ر إل���ى إيطالي���ا متوجه���ا إل���ى الفي���وال 
ذات االل���وان البنفس���جية، س���رعان م���ا تواج���د 
ف���ي التش���كيلة االساس���ية وكأن الق���در يفتح له 
ابواب���ه م���ن جديد ليع���ود جنمه يس���طع ويعود 
إلى احلياة بعد املوت االكلينيكي في تشيلس���ي 
مورينهو، قضى في الفيوال أيامًا كان فيها حديث 
الصحف واجلماهير في ايطاليا حتى جعل ذلك 
مس���ؤولي روما يريدون احلص���ول على خدماته 
وبعد مفاوضات ش���اقة ينتقل ص���الح إلى ذئاب 
العاصمة االيطالية لتكون خطوة كبيرة في طريقه 
ليقطع بها كثيرًا من املشاوير واأليام فعاًل أصبح 
يخطو بخطى الكبار مع لوحة املوناليزا دافنشي 
وبرج بيزا ليصل إل���ى ذئاب روما وتوتي، حيث 
لم تكن احلي���اة في روما بالس���هلة على االطالق 
ولكن اخلب���رات والتجارب الس���ابقة جعلت منه 
أقوى على حتمل الضغط، شيئًا فشيئًا استطاع 
أن يتجانس م���ع الفريق فكان ملدربه »لوش���يانو 
س���باليتي« دورًا كبي���رًا ف���ي تطوير ش���خصيته 
واعطائ���ه جرع���ات معنوي���ة وفني���ة جعل���ت منه 
مغاي���رًا عن ص���الح س���ابقًا، وهنا ج���اءت نقطة 

التح���ول م���ن الع���ب مفيد إل���ى العب قائ���د، لعب 
ص���الح مع الذئاب 83 لق���اء، بواقع 6587 دقيقة 
اس���تطاع خاللها إح���راز 34 هدف���ًا وصناعة 24 
أخرين لينتهي مش���واره مع روما باالنتقال إلى 

ليفربول االجنليزي. 
قائد بعد رحيل كيتنهو 

منذ أول حلظة بالقميص األحمر استطاع أن 
ميثل نقطة التحول ف���ي الفريق وأن يكون احلل 
في األوقات الصعب���ة واالختيار الدائم واملفضل 
لألماني يورج���ن كلوب، فهو ليس هداف الفريق 
فحس���ب بل هو عل���ى بعد خطوات م���ن أن يكون 
هداف الدوري االجنلي���زي، يدمر حصون الفرق 
واحد تلو اآلخر، ميزق شباكهم ويرعب حراسهم، 
ليحقق بذلك جزءًا كبيرًا من حلمه الكبير وليكون 
خير قدوة وخير مثال لس���ائر احلاملني. وأصبح 
ثالث الع���ب يصارع الكبار من أجل البسيتش���ي 

)احلذاء الذهبي( اآلن.
1- كافاني 23 هدفًا 

2- هاري كني 23 هدفًا
3- محمد صالح 23 هدفًا

4- تشيرو إميوبيلي 22 هدفًا
5- ليونيل ميسي 22 هدفًا

6- سيرجيو اجويرو 21 هدفًا
7- لويس سواريز 20 هدفًا

محمد صالح من »المقاولون« المصري إلى الرديز العالمي
أصيب 38 ش���رطيًا إثر تعرضهم للرش���ق بقنابل 
دخان وحج���ارة ومقاعد في مب���اراة لكرة القدم بني 
فريق���ي الترج���ي والنجم الس���احلي ف���ي العاصمة 
تون���س بع���د أن وفاز الترج���ي على النج���م في لقاء 
»كالس���يكو« تونس على ملع���ب رادس في ضواحي 
العاصمة بنتيجة )3–2(، بعد توقف املباراة مرتني 

بسبب أحدث شغب.
وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية أن جمهور 
الترج���ي ألقى بأش���ياء على الش���رطة. مش���يرًا إلى 
إصاب���ة 38 ش���رطيًا، ُنقل 19 منهم إلى املستش���فى 
للع���الج. وهذا النوع من احل���وادث ليس جديدا في 
كرة القدم التونس���ية، إذ س���جلت مشاهد عنف عدة 

في السنوات األخيرة.

 إصابة 38 شرطيًا خالل 
مباراة كرة قدم في تونس

أعلن نادي أرسنال املناِفس في الدوري اإلجنليزي 
ع عقد رعاية جديد لقميص  املمتاز لكرة القدم »أنه وَقّ

الفريق ملدة 5 سنوات مع شركة طيران اإلمارات«.
وأضاف النادي إن هذه أكبر صفقة رعاية لقميصه 
عل���ى اإلطالق، وأنها س���تمتد حتى موس���م 2023-
2024، وه���و م���ا س���يبقي على ش���راكته م���ع طيران 

اإلمارات 18 عامًا على األقل.
وذكرت تقارير لوس���ائل إع���الم بريطانية، أن من 
املرجح أن تزيد قيمة الصفقة عن 200 مليون جنيه 

إسترليني؛ أي ما يعادل 280.4 مليون دوالر.
وكجزء م���ن العق���د اجلديد، س���تحتفظ اخلطوط 
اجلوي���ة الت���ي تتخ���ذ من دب���ي مق���رًا له���ا، بحقوق 
التسويق للقيام بحمالت ترويجية حول العالم، مع 
االس���تمرار في االحتفاظ بحقوق التسمية اخلاصة 

بإستاد أرسنال حتى 2028.
وقال إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي ألرسنال، 
في بيان أصدره: إن عقد رعاية قميص أرس���نال هو 
األطول في الدوري املمتاز، كما أنه من أطول عالقات 

العمل في عالم الرياضة.

طيران اإلمارات يوقع عقدًا 
خياليًا إلرسنال

إفالس مالك ميالن الصيني
 فج���رت صحيفة »كورييري ديال س���يرا« اإليطالية مفاجأة 
من العيار الثقيل، حينما أكدت أن مالك نادي ميالن اإليطالي 

الصيني أعلن إفالسه.
وأش���ارت الصحيف���ة إل���ى أن الش���ركة الت���ي ميتلكه���ا لي 
يوجنهوجن رئي���س مي���الن مت عرضها للبيع بس���بب الديون 

املتراكمة عليها.
وأك���دت »كوريي���ري دي���ال س���يرا« أن »يوجنه���وجن« حصل 
عل���ى قرض من أحد البنوك حملاولة س���داد الدين الواقع على 
ش���ركته، إال أنه لم يس���تطع اإليفاء بكافة الديون، والتي تبلغ 
قيمتها حوالي 640 مليون يورو، فيما تبلغ ثروة »يوجنهوجن« 
احلالي���ة حوالي 100 ملي���ون يورو، ما يعني أن���ه اقترب من 

إعالن إفالسه.
كما أشارت الصحيفة اإليطالية إلى أن مالك ميالن تالعب 
أكثر من مرة في ميزانية ش���ركته حتى يخفي إفالس���ه، وهو 
م���ا دفع جلنة تنظيم األوراق املالية ف���ي الصني لفتح حتقيق 

حول األمر.
وكان املالك الس���ابق س���يلفيو بيرلس���كوني قد باع معظم 
أس���هم ميالن ف���ي الصيف املاض���ي ملجموعة »س���ينو«، التي 

ميلكها »يوجنهوجن«، مقابل 740 مليون يورو.
وقام املالك اجلدد للنادي بإنفاق حوالي 200 مليون يورو 
على شراء العبني جدد للنادي اإليطالي، في موسم االنتقاالت 
الصيفية املاضية، معظمها قروض ما يعني أن »الروزونيري« 
قد يكون ُمقباًل على أزمة اقتصادية كبيرة حال صحة إفالس 

»يوجنهوجن«.

لماذا يعشق الماليين برشلونة؟

اعت���رف م���درب ري���ال مدريد زين 
الدين أن���ه أصبح يص���رخ أكثر من 
املعتاد خ���الل املباريات ف���ي اآلونة 

األخيرة.
وق���ال ف���ي تصريح���ات نش���رتها 
صحيفة م���اركا: »أصبح���ت أصرخ 
بش���كل أكث���ر م���ن املعت���اد ف���ي هذه 
األيام، كانت مباري���ات صعبة لذلك 

صرخت كثيرًا«.
وتأت���ي تصريح���ات »زيزو« عقب 

مب���اراة امليرنغ���ي م���ع مضيف���ه 
ريال بيتس والت���ي انتهت بفوز 

األول 3-5.
وقال زيدان بعد املباراة: »نعم، 
ُأقدر أداء ماركو أسينسيو وهدفيه، 
لكن بالنس���بة لي فهذا جهد الفريق 
بأكمله، في الشوط األول ال أعرف ما 
الذي حدث لنا ألننا تراجعنا، ونحن 

أفضل«.
وأضاف: »أسينس���يو وفاس���كيز 
يستحقان أكثر دائمًا، فعندما يتعني 
عليهما القيام بدور، فإنهما يؤديان 
بش���خصية قوي���ة، ويلعبان بش���كل 

جي���د من أج���ل الفريق، ويش���اركان 
في احلالة الدفاعية أيضًا«.

وع���ن إصاب���ة الظهي���ر األيس���ر 
مارس���يلو في املباراة ق���ال: »أمتنى 
أال تك���ون إصاب���ة قوية، مارس���يلو 
يش���عر بعدم وج���ود ش���يء خطير، 
ولكن علين���ا أن ننتظر الفحوصات 

الطبية«
وبشأن كريستيانو رونالدو تابع: 
»إنه جيد جدًا يسجل األهداف دائمًا 
وسعيد داخل ريال مدريد، ولكن كلنا 
س���عداء أيض���ًا، لدين���ا 23 هدفًا في 
آخر 5 جوالت وهذا جهد جماعي«.

زيدان.. يصرخ أكثر من المعتاد



وج�ه محافظ س�قطرى أحمد عبدالله الس�قطري، 
مكتب األش�غال العامة والطرق،بإزالة البناء العشوائي 

يف شوارع املحافظة.
وج�اء توجي�ه املحاف�ظ بع�د إطالعه عىل ع�دد من 
الش�وارع يف العاصم�ة حديبو والتي ش�هدت يف الفرتة 
املاضي�ة أعم�ال ش�ق وس�فلته لش�وارعها الرئيس�ية 

والداخلية.
وأكد الس�قطري عىل أهمية الحفاظ عىل متنفسات 
الش�وارع ومنع األعمال العش�وائية التي تشوه الجمال 
الحرضي للمخطط العام للمدن.. مش�دداً عىل رضورة 
قي�ام املكات�ب املختصة بتعزي�ز الرقابة عىل الش�وارع 
واملتنفسات العامة يف املحافظة ومنع البناء العشوائي.
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يف كل دول العالم يلعب املبعوثون الدوليون أدوراً مشبوهة تصب 
يف مجملها لصالح أطراف دولية ما، دائماً تخطط بهدوء لصناعة 
مصالحها التي يأتي طليعتها إطالة أمد الحرب أو تمديد الرصاعات، 
رغم أنها تقدم نفس�ها دائما كحمائم للس�الم، وأياد بيضاء ترفع 

أغصان الزينون. 
ولد الش�يخ املبعوث الدويل الذي أنهي مهمته يف اليمن بع ثالث 
س�نوات من مارثون طوي�ل عريض من املفاوض�ات يف عدة دول 
من بلدان العالم، أعلن يوم أمس كلمة الفصل يف آخر إحاطة له يف 
مجلس األمن ويف الوقت الضائ�ع، حيث أعلن أن الحوثيني رفضوا 
التوقيع عىل إتفاق شامل وكامل لحل األزمة اليمنية يف اليمن وتأكيده 
للمجتمع الدويل أن الحوثيني يشكلون معضلة أساسية للتوصل إىل 

حل، ويرفضون كل املقرتحات.
ولد الشيخ الذي ظل معايشاً للحوثيني يف كل مباحثاته ونقاشته، 
داخ�ل اليم�ن وخارج�ه، كان دائماً يجد تم�رداً وتقلب�اً من هذه 

الجماعات املسلحة بعدد أنفاسه التي كان معايشاً لهم.
لكنه صمت ط�وال كل هذه الس�نوات، رغم عل�م كل األطراف 
السياس�ية يف اليم�ن أن الحوثي�ني جماعة ال تعرف يف قاموس�ها 
الس�يايس أو معجمه�ا األخالقي أي احرتام ألي اتفاق س�يايس أو 

قبيل أو عسكري طوال تاريخها اإلجرامي ومسريتها الكهنوتية. 
املبعوث األممي ولد الش�يخ ظ�ل متكتما ومتس�رتاً عن إظهار 
الحقيقة للمجتمع الدويل طوال س�نوات مهمته الفاشلة يف اليمن، 
بل ظل يف كل إحاطة له أمام مجلس األمن يحمل األطراف التي كانت 
تبدي تعاون�اً وتفاهماً ومرونة يف التعامل مع القضايا السياس�ية 
والعسكري املسؤولية يف تدهور األوضاع بنفس درجة االنقالبيني، 
بل كان يحملها نفس األخطاء التي يمارسها الحوثيون، ورأيي يف 
تلك اإلحاطات السابقة كانت تتضمن قدراً كبرياً من الروايات غري 
الصادقة والتضليل املتعمد للمجتمع ال�دويل، حيث كان يتعمد يف 

مساواة »الضحية والجالد«.
ما الذي كان يمنع »ولد الش�يخ« من مكاش�فة املجتمع الدويل 
بحقيقة التمرد والتحدي لهذه املليش�يا الق�ذرة عىل قرارات األمم 

املتحدة واإلجماع الدويل.
ثم�ة أم�ر يدرك�ه العق�الء واملراقب�ون أن كل »رس�ل الحرب 
والس�الم«لألمم املتحدة ع�ىل عموم البس�يطة مهامهم غري نظيفة 
وكل طرقه�م يف احت�واء الحرب والرصاع�ات يف العالم تتم بطرق 
تسمح يف نهاية مطافها بانفجار األوضاع يف مناطق النزاع مجدداً 

متى ما أراد املخرج.
املبع�وث ال�دويل األول لليم�ن »جمال ب�ن عمر« أنه�ى مهمته 
ب�اإلرشاف املبارش عىل تفاصيل انق�الب الحوثيني عىل الرشعية يف 
اليمن، حيث كان موجوداً يف مديرية مران بمحافظة صعدة بجوار 
عبدامللك الحوثي وكانا معاً يرتش�فان القهوة وهما يتابعان تدفق 
الدباب�ات واملدرعات واملليش�يا الحوثية التي يقوده�ا االنقالبون 
لالنقض�اض عىل الرشعية يف العاصمة صنع�اء وهو صامت دون 
أن ينكر ش�يئاً من ذلك، بعدها غادر صنعاء، لتقوم األمم املتحدة، 
بتعيني ش�خص أخر يس�تكمل مهمة التالعب بمص�ري اليمن بعد 

دخولها تحت البند السابع.
فاليمن أصبحت من أهم أسواق العالم استهالكا للسالح، وثمة 
أطراف وهوامري يسعدهم هذا الوضع ويضع يف جيوبهم وخزائنهم 

مليارات الدوالرات.
وها هو املبعوث الدويل الثاني ولد الشيخ، ينهي مهمته يف اليمن، 
وقد نجح يف اإلبقاء عىل هذه املليش�يا صامدة أمام املجتمع الدويل 
طيلة الس�نوات املاضية وغادر املش�هد اليمني، وقد تمت تصفية 
الرئيس الس�ابق »عيل عبدالله صالح« عىل يد »الحوثيني« بطريقه 
خاطفة ورسيع�ة وغريبة، وكذلك انقالب عس�كري يف الجنوب تم 
تغايض ولد الشيخ عنه جملة وتفصيالً كما تغاىض جمال بن عمر 

عن انقالب الحوثيني يومها.
يبدو أن أطراف�اً دولية تحاول اللعب باملل�ف اليمني عىل غرار 
حكاية ألف ليلة وليلة، يف كل ليلة تفتتح شهرزاد حكاية جديدة مع 
شهريار، واليوم اليمنيون ينتظرون مهمة موفد دويل ثالث قادم إىل 
اليمن، يحمل أجندة وحكايات جديدة ربما يخلط يف ملفاتها قضايا 
الجنوب مع الشمال، حتى تستمر اإلثارة وتستمر الحكاية، لتبقى 
يف النهاي�ة املصلحة تصب يف صالح أولئك الهوام�ري الكبار الذين 

يعيشون عىل جثث اإلحياء من الرشق األوسط.
اللعبة بكل أبعادها يمكن حسمها نهائيا عرب قرار حاسم وعاجل 
من دول التحالف العربي والرشعية يف اليمن بعيداً عن الحسابات 
الضيقة للبعض، كي يخلص الجميع من هذا الكابوس االنقالبي. 

نتمنى أن يكون هذا العام حافالً بالنرص الس�يايس والعسكري 
ومعجالً بغل�ق كل امللفات التي يحاول البع�ض فتح أوراقها كي 

يعيش هو ويموت اآلخرون.

 أوراق يمانية 

ب�ارشت أحدى ال�ركات العاملي�ة املتخصصة 
يف مج�ال الزراعة واالس�تثمار عملها يف محافظة 
مأرب، وتحديداً يف املنتجات العاملية التي تستخدم 

يف صناع أدوات التجميل والوقود الحيوي.
العاملي�ة  )جوجوب�ا(  رشك�ة  ب�دأت  حي�ث 
لالس�تثمار العم�ل عىل إدخ�ال منتج�ات زراعية 
مس�تحرضات  مج�ال  يف  متخصص�ة  خاص�ة 

التجميل والوقود الحيوي.
العاملي�ة  )جوجوب�ا(  رشك�ة  اختي�ار  وج�اء 
لالس�تثمار يف محافظة مأرب المتالكها مقومات 
القيم�ة  ذات  الزراع�ي  املج�ال  يف  اس�تثمارية 
العالية، والبيئة املثالية س�واء يف الجانب الزراعي 
أو  واالقتص�ادي  الغذائ�ي  بش�قيه  والحيوان�ي 
االس�تثمار يف جوانب البنى التحتية أو الصناعات 

التحويلية الغذائية.
حيث قام�ت الركة العاملية يف املجال الزراعي 
بإدخال االشجار الزيتية التي تستخدم ثمارها يف 
صناعات مس�تحرضات التجميل بش�تى أنواعها 

والوقود الحيوي.
وتسعى رشكة )جوجوبا( العاملية التي تستثمر 
يف ه�ذا املج�ال ومقره�ا الرئيس يف االرغ�واي إىل 
توس�يع رقعة هذه التجربة يف مأرب، حيث قامت 
بزراعة مئات من أشجار ال�)جوجوبا، املورينجا، 
الجاتروف�ا، والزيت�ون( القادم�ة م�ن موطنه�ا 
اإلص�يل يف أمريكا وش�مال غرب املكس�يك والتي 

تمتاز بانها مقاومة للظروف البيئية الصعبة.
وقالت الرك�ة: إن إقدامها عىل هذه الخطوة 
يأتي يف إطار رغبتها يف خلق رشاكة مع الس�لطة 
املحلي�ة واملزارع�ن يف محافظة مأرب للتوس�ع 

يف زراعته�ا بم�ا يخ�دم األنش�طة التجاري�ة من 
ثماره�ا وعائداتها االقتصادي�ة املربحة للركة 

واملزارعن.
مدي�ر مكت�ب الزراعة والري املهندس س�يف 
الول�ص قال يف وقت س�ابق إن هذه املزرعة هي 
الثانية بع�د املزرعة التجريبي�ة االوىل يف مديرية 
الجوبة.. مش�رياً اىل انه بعد نجاح نتائج املزارع 
التجريبية ستقوم الركة بعمل رشاكة واسعة 
مع املزارعن بدعمهم بش�بكات ال�ري الحديثة 

رشاء  جان�ب  اىل  الزراعي�ة  الش�تالت  وتقدي�م 
منتجات مزارعهم وتسويقها.

اىل ذل�ك أش�ار مدي�ر ف�رع الرك�ة باليمن 
محمد عالمة اىل ان الركة لديها اس�تثمارات يف 
العديد م�ن دول العالم ويف الرق االوس�ط من 
خالل تعاقدات مع مزارعن يف فلسطن واألردن 
واليمن، وبعد نجاح التجربة يف محافظة الجوف 
ت�م االنتق�ال اىل محافظ�ة م�أرب حي�ث البيئة 

املناخية الصحراوية املتشابهة.

قال وزير العلوم الصيني إن بالده 
أنفق�ت نح�و 1.76 تريلي�ون يوان 
)279 ملي�ار دوالر( ع�ىل األبح�اث 
والتطوي�ر يف الع�ام امل�ايض بزيادة 

14% عىل أساس سنوي.
وقال وان جانج يف مؤتمر صحفي 
»ينبغ�ي أن تنض�م الص�ن ملصاف 
املبتك�رة وأن تصب�ح ق�وة  ال�دول 
كبرية يف مجال االبتكار التكنولوجي 

بحلول عام 2050«.
ووفق�اً لحس�ابات روي�رتز يمثل 

الع�ام  يف  األبح�اث  ع�ىل  اإلنف�اق 
النات�ج  م�ن   %2.1 نح�و  امل�ايض 
املحيل اإلجم�ايل لعام 2017 مقارنة 
مع نح�و 2.8% يف الواليات املتحدة 
و2.9% يف أملاني�ا و3.3% يف اليابان 
بحس�ب بيان�ات البنك ال�دويل لعام 

.2015
ويرى مراقب�ون أن ه�ذا االنفاق 
الكبري من الصن جعل منهم واحدة 
من أهم اقتصاديات العالم وأكثرها 

نمواً عىل مستوى الكرة األرضية.

أصي�ب 3 أفراد من عائل�ة واحدة من البدو الرحل، أم�س، يف انفجار لغم 
أريض م�ن بقاي�ا األلغام التي زرعتها مليش�يا الحوث�ي االنقالبية بمنطقة 

سدبأ بمحافظة الجوف.
وأنفج�ر اللغ�م اثناء ق�دوم العائلة املؤلفة من 3 أش�خاص إىل التس�وق 
بمدينة الحزم قبل دخولهم املدينة ما أدى إىل إصابة حس�ن محس�ن صالح 
وأمه الكبرية بالسن وأختة بشظايا، ونقلوا عىل اثرها إىل مستشفى الجوف 

العام.

اختتم مكت�ب الرتبية والتعلي�م بمديرية 
املدين�ة عاصم�ة املحافظ�ة أم�س األربعاء 
املس�ابقة العلمي�ة للمرحلت�ن األساس�ية 
والثانوي�ة بمش�اركة تس�ع م�دارس م�ن 

املرحلة األساسية والثانوية 
ويف املس�ابقة الت�ي احتضنتها مدرس�ة 
الش�هيد محم�د هائ�ل برعاي�ة مدي�ر عام 
مديري�ة املدين�ة ورئي�س مجلس�ها املحيل 
االس�تاذ محم�د صال�ح بن ج�الل حصدت 
مدرس�ة إقرأ الحديثة املرك�ز األول للمرحلة 
األساسية من اجمايل ست مدارس مشاركة، 
فيم�ا حص�دت مدرس�ة امليثاق ع�ىل املركز 
األول يف املرحل�ة الثانوي�ة م�ن أص�ل ثالث 

مدارس.
وذلك يف إطار التصفيات النهائية ملدارس 

يف  للمش�اركة  والتأه�ب  املدين�ة  مديري�ة 
املسابقة العامة عىل مستوى املحافظة.

حرض املس�ابقة مدير عام مكتب الرتبية 
والتعلي�م يف محافظ�ة م�أرب الدكتور عيل 
العباب ومدير مكتب الرتبية بمديرية املدينة 
األس�تاذ محمد مارش الحيدري، بعد ذلك تم 
تكريم املدارس املشاركة بشهادات تقديرية 
وتكري�م ط�الب املدرس�تن الفائزت�ن مع 

ادارتيهما.
وتأتي هذه املس�ابقات يف إطار األنش�طة 
الرتبي�ة  الت�ي يقيمه�ا مكت�ب  التعليمي�ة 
والتعلي�م يف محافظة مأرب إليجاد التنافس 
العلمي واكتشاف إبداعات الطالب وقدراتهم 
العلمي�ة وإنجاح�ا للعملي�ة التعليمية عىل 

مستوى املحافظة.

أول الشركات العالمية في مجال تصدير مستحضرات التجميل والوقود الحيوي في مأرب

279 مليار دوالر سنويًا لألبحاث والتطوير في الصين

إصابة 3 أفراد من عائلة واحدة من البدو 
الرحل بلغم زرعته المليشيا في الجوف

اختتام المسابقة العلمية لمدارس مديرية المدينة بمأرب

خلص علماء جامعة أبردين الربيطانية 
بعد دراسة مجموعة من األدوية الشائعة 
االنتش�ار الت�ي يتناولها متقاع�د بن كل 
ثالثة إىل أن الفاليوم واإليموديوم والكودين 

قد تضاعف احتمال جلطة الدماغ.
وبين�ت نتائج الدراس�ة أن األش�خاص 
بكث�رة  األدوي�ة  يتعاط�ون ه�ذه  الذي�ن 
يتعرض�ون لإلصاب�ة بالجلط�ة الدماغية 

بنسبة 59% أكثر من اآلخرين ويتوفون 
بسببها بنسبة %86.

وأكد فري�ق الباحث�ن الربيطاني أنه 
ال يوج�د بن هذه األدوية يشء مش�رتك 
الكولين�ي  النظ�ام  يف  تأثريه�ا  س�وى 
للجسم الذي يضبط عمل القلب وأعضاء 

الجسم املهمة األخرى كاألمعاء.
وتبن س�ابقا لفريق العلماء املذكور، 
أن هذه األدوية تس�بب فق�دان الذاكرة 
وتزي�د م�ن احتم�ال فق�دان الت�وازن، 
كما اثبتوا بعد دراس�ة ح�االت 22000 
شخص أنها تزيد من احتمال تخثر الدم 

املسبب للجلطة الدماغية.
ويف بي�ان ص�در عن�ه، كت�ب فري�ق 
العلم�اء: االس�تنتاجات الت�ي توصلن�ا 
إليه�ا مهمة ج�داً، ألن�ه يف كل 22 ثانية 

هن�اك من يتوىف بس�بب الجلطة الدماغية 
يف العالم.

األدوي�ة املذك�ورة تلع�ب دورا مهما يف 
ع�الج أمراض مختلفة، لذلك نحن ال ندعو 
إىل االمتناع عن تناولها نهائيا، لكننا نشدد 
عىل وجوب أن نتذكر بأنه ليس هناك دواء 

سحري ألن لكل دواء فوائد وأرضار.
نتائج بحثنا ستس�اعد املرىض واألطباء 

ع�ىل التفكري بعناي�ة عند وص�ف األدوية 
التي تسبب الجلطة الدموية.

النظ�ام الكولين�ي- ه�و مجموعة من 
الخالي�ا العصبي�ة املرتابط�ة الت�ي تف�رز 
األس�تيل كولن املوجود يف بع�ض األجزاء 
األمامي�ة للدم�اغ وتنت�ر محاوره�ا يف 
جميع أنح�اء القرة الدماغي�ة مع أكرب 

تمثيل لها يف املناطق الحواف حولها.

أدوية شائعة قد تسبب الجلطة الدماغية

أول البنوك الدولية تفتتح أول فروعها في مأرب
يس�تعد أول بنك دويل يف محافظة 
م�أرب فت�ح فرع�ه الجدي�د لتقديم 
ل�كل  واملالي�ة  املرصفي�ة  خدمات�ه 

عمالئه عىل مستوى اليمن والعالم.
حيث يس�تعد بن�ك اليم�ن الدويل 
ال�ذي يع�د واح�داً م�ن أه�م البنوك 
اليمني�ة ويمل�ك عالقة واس�عة مع 
الكثري م�ن البنوك األجنبي�ة الكبرية 
مم�ا يمكن�ه م�ن تعزي�ز معامالته 

الدولية داخل اليمن وخارجه.
ونق�ل موقع مأرب ب�رس أن بنك 
اليم�ن الدويل افتت�ح فرع�اً للبنك يف 
عاصم�ة محافظ�ة م�أرب »مدينة 
الهام�ة«  األحي�اء  أح�د  يف  املجم�ع 
ويج�ري العم�ل حالي�ا الس�تكمال 
التجهي�زات الفني�ة والتقنية، بهدف 
تدشن العمل خالل األشهر األويل من 

هذا العام.

يش�ار إىل أن م�أرب تحتضن 
املحلي�ة،  البن�وك  م�ن  ع�دداً 
وعرات من محالت الرصافة، 
لكن هذا الفرع حسب مراقبن 
س�يمثل نقله نوعية يف التعامل 

امل�ايل يف املحافظ�ة، وتقدي�م خدمة 
مالي�ة لرجال امل�ال واألعم�ال الذين 

يتدفقون إىل محافظة مأرب. 
وكش�فت مص�ادر خاص�ة ملأرب 

ب�رس أن ع�دداً م�ن البن�وك الدولية 
تج�ري دراس�اتها الفتت�اح ف�روع 
له�ا يف محافظة م�أرب، خاصة بعد 
تنامي القطاع االقتص�ادي واملايل يف 

املحافظة بشكل كبري. 

اعتذار وتصويب 
يف خط�أ فني غري مقصود تم نر 
صورة ملن يس�مى بمحاف�ظ عمران 
املعن من قبل املليش�يا املتمردة تنزه 
الصحيف�ة عن ذكر اس�مه ب�دالً عن 
ص�ورة املناض�ل الجس�ور والثوري 
زال مليش�يا  أذاق وم�ا  ال�ذي  الف�ذ 
التم�رد م�رارات املواجه�ة ووي�الت 
املنازل�ة يف أكث�ر من جبه�ة وموقع، 
اللواء/ عبدالرحم�ن الصعر محافظ 
محافظة عمران، وألننا نقر بخطئنا 
عن�ه  نعت�ذر  فإنن�ا  املقص�ود  غ�ري 
للمحاف�ظ الصع�ر ولكاف�ة الق�راء، 

متمنن قبول االعتذار.

إزالة البناء العشوائي في الشوارع الرئيسية بسقطرى

انتهاء االعداد لسفر 30 من جرحى 
الجيش الوطني بتعز الى الهند

أكدت اللجن�ة الطبية للجرح�ى بمحافظة 
تع�ز أنه تم االنتهاء من األعداد لس�فر الدفعة 
األوىل من الجرحى بصورة عاجلة اىل الخارج.

وقال�ت رئيس�ة اللجن�ة الطبي�ة الدكتورة 
إيالن عبدالحق »إن عدد الجرحى الذين يجرى 
حالي�اً اإلعداد لتس�فريهم اىل الهند 30 جريحاً 
بق�وام 30 منحة عالجي�ة خصصت معظمها 
إلصاب�ات العن التي قد تودي اىل تلفها يف حال 

تأخرت عن العالج«.
وأوضح�ت ان اللجن�ة الطبي�ة بات�ت ع�ىل 
وشك اس�تكمال املعامالت واإلجراءات الالزمة 
لتس�فري بقية الدفعات والتي ستكون، مؤكداً 

خالل االيام القليلة القادمة.
وأش�ارت إىل أن هناك ما يقارب 200 منحة 
عالجية خاصة بجرح�ى محافظة تعز يجري 
العم�ل عليه�ا حالي�اً بما يمكنها من تس�فري 
200 جري�ح إىل الخ�ارج وذل�ك ع�ىل دفع�ات 
وحس�ب اصابة الجري�ح وأن اللجن�ة الطبية 
تعمل حالياً عىل اس�تكمال اإلجراءات الالزمة 

لتسفريهم.

شكرًا كهرباء مارب
يف بعض املرافق الخدمي�ة الحكومية يعمل 
موظف�ون أكفاء يف خدمة املواطن، يف أي وقت 
وحن ه�م عىل أتم الجاهزي�ة ألداء وظيفتهم 
وتنفي�ذ مهامه�م، بنبل عظيم وأخ�الق عالية 
وابتس�امة تيش ب�أن هؤالء جن�ود حقيقيون 

يكرسون مفهوم الدولة يف خدمة الشعب.
عملي�ات وط�وارئ كهرب�اء مدين�ة مارب 
أنموذج�اً رائعاً للموظف املثايل وامللتزم، فكلما 
واجهتك مش�كلة يف التي�ار الكهربائي وجدته 
حارضاً، يف وقت وجي�ز من مهاتفته عرب رقم 
الط�وارئ، هؤالء الوطنيون يش�عرونك بمهام 
دول�ة لم يعهده�ا املواط�ن من قب�ل، التحية 
والتقدي�ر ملدير عام مؤسس�ة كهرب�اء مأرب 
ونائب�ه وغرف�ة العمليات والط�وارئ، ومزيداً 

من النجاح.

سحقًا كتائب الموت.. 
فلستم في شارع صخر

عامر الرجوي
نحاول أن نوضح نتائ�ج املعارك يف اليومني 
األخريين، كانت كتائب املوت التابعة للمليشيا 
متفرغ�ة يف صنع�اء بعي�داً عن املع�ارك منذ 
س�قوط صنع�اء ويف مطل�ع ديس�مرب املايض 
خاضت الحرب يف ش�ارع صخر ومدينة حدة 
حت�ى دمغت رأس صال�ح و بع�د أن تجاوز 
الحوثي�ون مرحل�ة أي ردة فع�ل يف صنعاء، 
أصبح�ت الكتائ�ب متفرغ�ة وتعيش نش�وة 
االنتصار فتم تجهيزها لشن هجوماً كبرياً عىل 

امتداد الجبهات.
عند منتص�ف ليل�ة الجمعة املاضية ش�نت 
كتائ�ب امل�وت هجوم�اً واس�عاً ع�ىل إمت�داد 
الجبه�ات م�ن رصواح إىل نهم وه�و الهجوم 
األك�رب منذ ان�دالع الح�رب، وحينم�ا اقرتبت 
كتائ�ب املوت من متارس الجيش الوطني كان 
األم�ر مختلف�اً تمام�اً عن ما حدث يف ش�ارع 
صخ�ر فقبل أن تردد أفواههم الرصخة صبت 
فوهات بنادق الجيش الوطني غضبها ودارت 

واحدة من أرشس املعارك.
واستمرت املواجهات ما يقارب ست ساعات 
لتتح�ول كتائ�ب امل�وت إىل جث�ث مجندلة يف 
الس�فوح أو جرحى تسمع رصاخهم وبكائهم 

كان مشهد أشبه الجحيم.
وق�ت ص�الة الجمع�ة تلقي�ت اتص�ال من 
قائد جبه�ة وادي الضيق ب�أن املعركة انتهت 
وبإمكاننا زيارة املواقع وتصوير الجثث وبعد 
س�اعة من اتصاله أعرتض�ت الباتريوت ثالثة 
صواري�خ اطلقه�ا الحوثي�ون باتج�اه مأرب 

فعرفت أنها ردة فعل هزيمة ساحقة.
قمنا بزيارة كثري من املواقع التي دارت فيها 
املعارك وراين�ا ما تبقى من الجثث، وبالتأكيد 
هن�اك تضحي�ة وهن�اك ش�هداء ع�ىل إمتداد 
الجبهات ففي ميمنة جبهة نهم استشهد قائد 
ل�واء حفظ الس�الم العميد بكي�ل ظفر وعدد 
م�ن مرافقي�ه ويف مي�رسة الجبهة استش�هد 
العقيد محم�د الحاوري عملي�ات اللواء 133 
م�درع، ويف رصواح استش�هد مجموع�ة من 
أبط�ال الجدعان وعدد م�ن أبطال اللواء 310 

املرابطني يف منطقة امللتقى -بني جرب.
انته�ت املعرك�ة وأنتهت كتائ�ب املوت وهي 
آخر ما ل�دى الحوثيني، لقد خرسوا أهم وحدة 
قتالي�ة دونما يتقدم�وا مرتاً واح�داً رحم الله 
أبط�ال الجيش الوطني وش�فى الله الجرحى 

ونرصاً كبري بإذن الله للمرابطني.


