
أكد نائب رئي���س اجلمهورية الفريق 
الركن/ علي محسن صالح عزم الشرعية 
بقي���ادة فخامة الرئيس املش���ير عبدربه 
منص���ور ه���ادي رئي���س اجلمهوري���ة 
القائد األعل���ى للقوات املس���لحة وبدعم 
م���ن دول التحال���ف على االس���تمرار في 
دحر مش���روع إيران التخريبي وحماية 
الس���احل واملمرات املائية من استهداف 

مليشيا احلوثي.
وش���دد نائب الرئيس خ���ال اتصال 
هاتفي بقائد املنطقة العسكرية اخلامسة 
اللواء الركن يحيى صاح على ضرورة 
مضاعفة اجلهود واجلاهزية القتالية في 

وأش���اد نائ���ب رئي���س اجلمهوري���ة كل األوقات.

باالنتص���ارات امليداني���ة في مي���دي وما 
يحقق���ه أبط���ال اجلي���ش الوطن���ي م���ن 
إجنازات على األرض في س���بيل التقدم 

باجتاه استكمال التحرير.
نائ���ب رئي���س اجلمهوري���ة اس���تمع 
خال اتصاله إلى نبذة عن املس���تجدات 
امليدانية وسير العمليات العسكرية في 
ميدي.. مثمنًا الدور األخوي لدول حتالف 
دعم الش���رعية بقي���ادة اململك���ة العربية 

السعودية الشقيقة.
كما اطل���ع نائب رئي���س اجلمهورية 
الفريق الركن/ علي محسن صالح ،خال 
لقائه، الثاثاء املاضي محافظ محافظة 

إب عبدالوهاب الوائلي 

    خاص:
واص���ل أبط���ال اجلي���ش الوطن���ي واملقاومة 
مسنودين بالتحالف العربي انتصاراتهم امليدانية 

في جبهات عديدة هذا األسبوع، محرزين تقدما 
واسعا في جبهات صعدة ونهم وتعز.

مصادر عسكرية أكدت أمس األربعاء أن أبطال 

اجلي���ش الوطني واصلوا التوغ���ل في محافظة 
صع���دة، ومتكن���وا من حتري���ر مناط���ق احلجلة 

وبركان وبسباس وسط مديرية

أش���اد فخام���ة الرئي���س عبدرب���ه منصور ه���ادي، 
رئي���س اجلمهورية، القائد األعلى للقوات املس���لحة، 
باالنتصارات التي حققها اجليش الوطني في مدينة 
ميدي مبحافظة حجة ضد مليشيا احلوثي املتمردة .

جاء ذلك خال اتصاله يوم أمس األربعاء مبحافظ 
محافظة حج���ة الل���واء/ عبدالكرمي الس���نيني وقائد 
املنطقة العسكرية اخلامسة اللواء الركن يحيى صاح، 
اللذين أطلعا فخامته على سير العمليات امليدانية في 
جبهة ميدي بإسناد ودعم كبير من التحالف العربي 

لدعم الشرعية بقيادة اململكة العربية السعودية.
وأك���د فخام���ة الرئي���س عل���ى ض���رورة اس���تمرار 
االنتصارات على املليشيا وصوالً إلى التحرير الكامل 

وتخليص اليمن من شرور هذه املليشيا الهمجية.
وثمن رئيس اجلمهورية الدعم 

 

نسخة الكترونية

   تـــــقــــــــريـــر

لقي مااليق�ل عن 94 من مقاتيل مليش�يا الحوثي 
مرصعهم بينهم 14 قياديا ميدانيا يف معارك شهدتها 
جبهات القتال يف كل من رصواح بني مأرب وصنعاء، 

والبيضاء، وتعز.
ونرش موقع »سبتمرب نت« أسماء 14 قياديا حوثيا 
لقوا مرصعهم خالل املعارك الدائرة يف رصواح اليومني 
املاضيني، يف حني لقي 12 عنرصا مرصعه أمس األربعاء 

خالل املعارك بذات الجبهة.
وبحس�ب املوقع فإن قيادات مليشيا الحوثي التي 
قتلت يف رصواح هم: محمد حسن شقمان الرشيف - 
مرشف مجموعات املليشيا يف مطار رصواح، عبد امللك 
محمد املؤيد – قيادي، ومحمد عبده الراشدي – نقيب يف 
الجيش السابق، واحمد عيل الكبيس، وزياد عيل الزايدي 
)ابو رصخة(، وأحس�ن محمد، عاص�م أمني، ومحمد 
يحيى مرجز وأخيه، الدن يحيى مرجز، وعارف محمد 

األكوع، زكريا عبدالرحمن الديلمي، ويحيى عبدالقادر 
الرشيف، عماد عيل املراحيض، أحمد عبدالله املتوكل.

ويف محافظة صعدة شمال البالد لقي 20 من عنارص 
مليشيا الحوثي أمس األربعاء مرصعهم وجرح آخرون 

خالل معارك عنيفة شهدتها رازح.
وبحس�ب مصادر عس�كرية فإن أبط�ال الجيش 
الوطني تمكنوا من أرس عدد من عنارص املليشيا الحوثية 
بينهم ثالثة قيادات، وسط استمرار العمليات العسكرية. 
إىل ذل�ك لقي مااليقل عن  18 من عنارص مليش�يا 
الحوثي مرصعهم وأصيب 30 آخرون يف مواجهات مع 
الجيش الوطني اليومني املاضيني بينهم القيادي امليداني 

املدعو »أبو حسنني« شمال مدينة تعز.
ووفق مصدر عس�كري لوكالة س�بأ ف�إن معارك 
اندلع�ت ب�ني الجيش الوطن�ي ومليش�يا الحوثي يف 
جبهات الزنوج ومحيط جبل الوعش، ش�مايل املدينة، 
تمكن خاللها أبطال الجيش من نزع وتفكيك ش�بكة 
عبوات ناسفة زرعتها املليشيا املتمردة يف محيط معسكر 

الترشيفات، رشقي املحافظة.
ويف محافظة البيضاء وسط البالد لقي أكثر من 30 
عنرصاً من مليش�يا الحوثي املتمردة يف غارات جوية 
شنتها مقاتالت التحالف العربي، يوم الثالثاء املايض، 
عىل مواقع وتعزيزات للمليشيا رشقي محافظة البيضاء.

وأكدت مصادر ميدانية ل�”سبتمربنت” أن مقاتالت 
التحالف العربي اس�تهدفت بغارتني جويتني مواقع 
املليشيا الحوثية يف جبل مسعودة يف جبهة قانية ،رشقي 

البيضاء، أسفرت عن مقتل 20 عنرصا من املليشيا.
يف غضون ذلك استهدفت مقاتالت التحالف العربي  
تعزيزات للمليشيا يف منطقة فضحة بمديرية املالجم، 
أس�فرت عن تدمري طقم للمليش�يا وم�رصع 10من 

عنارصها كانوا عىل متنه.
ويف محافظة الجوف قتل وأصيب عدد من عنارص 
مليشيا الحوثي يوم الثالثاء املايض  يف سلسلة غارات 
جوية اس�تهدفت تجمعا ملليش�يا الحوثي يف مديرية 

املصلوب.

جريفث.. على درب سابقيه
كس�ابقيه يتحدث مارتن جريفث انه ملس يف جولة 
زيارت�ه األوىل رغبة حقيقية للس�الم من كل االطراف 
يف اليم�ن ومن هن�ا نضع مئات الخط�وط تحت كلمة 
"كل" حيث أن املبعوث االممي لم يجاف الحقيقة كلها 
ذلك، ألن القيادة الرشعية لليمن ممثلة بفخامة رئيس 
الجمهورية املشري الركن عبدربه منصورهادي لم تتخل 
عن الدعوة للس�الم منذ اليوم االول لالنقالب والتمرد 
الذي أتى عىل كل قواعد الدولة وسبل السالم ومازالت 
تنشدالسالم وتدعو له، لكنه جاىف الحقيقة حني سور 
ترصيحاته بمف�ردة )كل( التي ضمت قوى التمرد اىل 

مجموع الراغبني بالسالم ..
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: ماهي مؤكدات 
التماسه لرغبة حقيقية بالسالم لدى املليشيا االرهابية؟! 
أهي قصفها لالحياء السكنية اآلهلة بالسكان يف مدينة 
تعز وأرياف املحافظة بصواريخ الكاتيوش�ا وقذائف 
الهوزرات والهاونات، أم اطالقها للصواريخ البالستية 
عىل مدينة مارب ومدينة املخا؟!!.. هل ملس تلك الرغبة 
بجريم�ة الحص�ار للم�دن والتضييق ع�ىل الناس يف 
حياتهم املعيشية من خالل قطع الرواتب واخفاء مادة 
الغاز املنزيل واملضاربة بأسعارها؟! أم باالستيالء عىل 
املواد االغاثي�ة التي تنعق األمم املتحدة صباح مس�اء 
داعية اىل رضورة وصوله�ا اىل املحتاجني الذين بلغوا 
حداً اليطاق من الفاقة وهي تعل�م منذ أكثر من ثالث 
س�نوات ان مليش�يا املوت والقتل والخ�راب الحوثية 
تس�تويل عليها تباعا دون ان تتخذ هذه املنظمة أدنى 
اجراء يضمن وصول ولو بعضها اىل أؤلئك املحتاجني 
لقطعة خبز ورشبة م�اء وحبة دواء يف املدن واألرياف 

املحارصة من املليشيا واملتواجدة فيها.
لك�ن يب�دو أن املبع�وث األممي ملس�ها م�ن خالل 
ترصيح�ات امللييش املجرم صالح الصم�اد الذي قال: 
إن عام 2018 سيكون عاماً بالستيا بامتياز والتي فعالً 
الزالت تطال أجواء مدن اململكة حتى اليوم، بل واطلق 
منها حواىل سبعة صواريخ عىل اململكة وغريفيث الزال 
يف صنعاء وذلك كتأكيد من املليشيا عىل رغبتها بالسالم 

حسب غريفيث..
مايرصح به غريفث منذ ان توىل مهام ابتعاثه األممي 
ال يوحي بس�وى أن مس�لك األمم املتحدة ازاء القضية 
اليمنية ل�ن يتغري أبداً وهو مس�لك التعامل بال مباالة 
بدماء اليمنيني األبرياء التي تسفكها املليشيا عىل مدار 

الدقائق والساعات واأليام..
إن م�ا تقوم به املليش�يا م�ن قتل ودم�ار يف اليمن 
وتهديد يومي ألمن الجوار يستدعي عدم التعويل عىل 
نجاح مساعي منظمة دولية مس�لوبة اإلرادة تسريها 
اجن�دات مصالح دولي�ة، والتح�رك لحس�م املعركة 
عس�كرياً اتقاًء إله�دار مزيد من الدم�اء بفعل صلف 
املليش�يا املتعطش�ة ملمارس�ة هواية القت�ل والخراب 
وهوالحسم الذي يجب ان يوليه التحالف أهمية كربى 
من خالل الدعم املحقق ملتطلباته العسكرية واالنسانية 
، فاليمن هي درع الجزيرة وحامية حماها فال امريكا 
وال غريه�ا قادرة عىل القيام ب�دور اليمن واليمنيني يف 
حماية أمن املنطقة من اطماع ايران التوسعية املدفوعة 

بركام هائل من الحقد التاريخي عىل األمة العربية.

بينهم 14 قياديا ميدانيا
مصرع 94 حوثيا في معارك خالل اليومني املاضيني

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
يا أبناء ش�عبنا الصاب�ر إنني ادعوكم 
جميعاً إىل اس�تلهام الحكمة اليمانية 
يف هذه املرحل�ة العصيبة، وأن تكونوا 
ي�داً واحدة يف مواجه�ة العابثني بأمن 

واستقرار ووحدة بالدنا.

عبد ربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية

القائد األعلى للقوات املسلحة

... ص)2( ... ص)2(

... ص)2(

... ص)2(

«ميدي» حتتفل بالتحرير واحلديدة تتهيأ

نائب الرئيس يؤكد العزم على دحر املشروع اإليراني وحماية املمرات املائيةالرئيس يشيد بالتقدم في ميدي ويشدد على استمرار االنتصارات

أشــاد باالنتصارات التي يحققها الجيش 

رئيس الوزراء: هزمية املليشيا في صعدة بداية النهاية لهم

أك����د فخام����ة الرئي����س عبدربه منص����ور هادي 
رئيس اجلمهورية أن املليشيااحلوثية ال ميكن أن 
تتجاوب مع اجلهود التي يبذلها املجتمع الدولي 

حاليًا من أجل حتقيق السام.
وأرجع فخام����ة الرئيس خال لقائ����ه املبعوث 
األممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس األربعاء، 
السبب إلى عدم امتاك مليشيا احلوثي لقرارها.

وأك����د أن مليش����يا التم����رد احلوثي����ة تتلق����ى 
توجيهاتها من النظام اإليراني الذي يقوم بدعمها 
ومدها بالساح والصواريخ التي تستهدف بها 
دول اجلوار، لذا لن تستجيب ألية جهود لتحقيق 

السام.
وجدد فخامة الرئيس التأكيد على دعمه للجهود 
األممية الهادفة لتحقيق السام الدائم في اليمن 

وفق املرجعيات الثاث املتمثلة باملبادرة اخلليجية 
وآليتها التنفيذي����ة ومخرجات احل����وار الوطني 
والقرارات األممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 

الدولي رقم)2216(.
وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس اجلمهورية 
الفريق الركن/ على محسن صالح ورئيس الوزراء 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس الوزراء 
وزير اخلارجية عبدامللك املخافي أش����ار فخامة 
الرئيس إلى أن احلكومة الشرعية جتاوبت بشكل 
إيجابي مع مختلف مشاورات السام املاضية في 

بيل والكويت.
وأكد أن احلكومة قدم����ت العديد من التنازالت 
من أج����ل حتقيق الس����ام وإنه����اء احل����رب التي 
أشعلتها مليشيا احلوثي املتمردة بانقابها على 

الشرعية الدستورية وتقويض مؤسسات الدولة 
بعد اجتياح العاصمة صنعاء، ومن ثم اجتياحها 
عسكريًا للمحافظات اليمنية .. مضيفًا أن املليشيا 
احلوثي����ة اإليراني����ة قابل����ت التن����ازالت بالتعنت 

والرفض واإلصرار على استمرار احلرب.
وقال فخامته: »احلكومة الشرعية ستظل دائمًا 
متد يدها للسام وتدعم أي جهود في هذا االجتاه 
انطاقًا من مسؤولياتنا الوطنية واألخاقية جتاه 
وطننا وشعبنا« .. مؤكدا أن احلرب لم تكن يومًا 
خيار احلكومة، بل فرضت عليها تنفيذا ملخططات 
وأجن����دة ايران املعادية لليمن واملس����تهدفة لدول 

اجلوار.
م����ن جانبه أش����اد املبع����وث الدول����ي بالتعاون 

اإليجابي الذي يبديه فخامة الرئيس

أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر 
أن هزمية مليش���يا احلوثي في صعدة، هو بداية 
النهاية لهم في صنعاء وتعز واحلديدة والبيضاء.
وق���ال: إن مليش���يا احلوث���ي املدعوم���ة م���ن 
إيران لن تصم���د أمام القوة العس���كرية الضاربة 
واالستحداثات امليدانية، الذي ميضي فيها األبطال 

بثبات إلخماد الفتنة في عقر دارها«.
وأك���د خ���ال اس���تقباله ي���وم االثن���ن املاضي 
محافظ صعدة هادي طرش���ان الوائلي أن فخامة 
رئي���س اجلمهوري���ة يش���رف عل���ى إدارًة املعارك، 
مشيدا بالتكتيك العس���كري اجلديد الذي وضعه 
قادة األلوية العسكرية، بالتنسيق مع قادة التحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية السعودية، لهزمية 

املليش���يا احلوثي���ة اإليرانية واجتث���اث جذورها 
املتطرفة ساليًا وفكريًا.

ونوه رئي���س ال���وزراء إلى أن تعنت املليش���يا 
تس���بب في حال���ة دم���ار وتش���ريد للمواطنن من 
منازلهم ومزارعهم التي نهبتها مليشيا احلوثي، 
قائًا: » البد أن تتعافى صعدة وتعود إلى أحضان 
اجلمهورية واليمن االحتادي الذي ينشده كل أبناء 

اليمن«.
وفي اللقاء اس���تمع رئيس الوزراء، من محافظ 
صعدة هادي طرشان إلى نبذة عن مستوى التقدم 
العسكري الكبير الذي أحرزه أبطال القوات املسلحة 

في جبهة صعدة أمام مليشيا احلوثي املتمردة.
كما اس���تمع إلى نس���ق اجلبهات التي تزحف 
صوب املدينة، ممثلة في اجلبهة الغربية ومعسكر 

الكمب واحملاور العسكرية

هنأ رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن/ 
طاهر العقيل���ي قيادة وضباط وأف���راد املنطقة 
العسكرية اخلامسة باالنتصارات التي حتققت 
في ميدي وسير العمليات العسكرية وفق تكتيك 
عس���كري محترف ينم عن تطور واستفادة من 
التجارب الس���ابقة ويبش���ر بانتصارات كبيرة 
قادمة بفضل سواعد املقاتلن األبطال واسناد 

من االشقاء في حتالف دعم الشرعية.
ووج���ه رئيس هيئ���ة األركان خ���ال اتصال 
هاتفي، بقائد املنطقة العسكرية اخلامسة اللواء 

الركن يحيى صاح

اطلع على اإلنتصارات في نهم والبيضاء

رئيس االركان يهنئ أبطال املنطقة اخلامسة 
باالنتصارات في ميدي
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خـالل استقباله المبعوث األممي إلى اليمن

رئيس اجلمهورية: مليشيا احلوثي لن تتجاوب مع جهود املجتمع الدولي
املليشيا قابلت التنازالت بالتعنت واإلصرار على احلرب ألنها تتلقى التوجيهات من إيران

www.26sep.info

أعلنت قيادة املنطقة العسكرية اخلامسة 
أم���س األربعاء، حترير مدينة ميدي بش���كل 

كامل، من عناصر املليشيا احلوثية.
جاء ذلك خ���ال احتفال بالنص���ر أقامته 
قيادة املنطقة العسكرية اخلامسة مبشاركة 
كل م���ن الس���لطة احمللي���ة ممثل���ة مبحاف���ظ 

محافظ���ة حج���ة الل���واء الركن عب���د الكرمي 
السنيني وقيادة العمليات املشتركة التابعة 
للتحال���ف العربي بتحري���ر وتطهير جميع 
أحي���اء مدينة ميدي من مليش���يات احلوثي 

املتمردة.
وهنا محافظ محافظة 

ميدي حتتفل بالنصر وتعلن مدينتها محررة بالكامل

ع���ن  اخلارجي���ة  وزارة  أعرب���ت 
اس���تنكارها الش���ديد الس���تمرار تدخل 
ايران السلبي في الشأن اليمني بهدف 
دعم االنقاب وتش���جيع الفوضى وعدم 
االس���تقرار في اليمن امت���دادًا ألدوارها 

التخريبية في املنطقة .
وقالت الوزارة في بيان تلقته س���بأ: 
»حولت إيران مبنى سفارتها في صنعاء 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تدريب للمليشيا 
املتمردة وغرف عمليات عسكرية يجتمع 

فيها املستشارون العسكريون اإليرانيون 
مع قيادات االنقاب، ومخازن لألسلحة 
واملتفجرات والصواريخ التي تهدد حياة 
الس���كان احمللين في العاصمة صنعاء 
كما ته���دد احملافظ���ات وامل���دن اليمنية 

األخرى ودول اجلوار ».
وذكرت ال���وزارة، احلكومة اإليرانية 
بأن احلكومة اليمنية قد أعلنت عن قطع 
العاقات الدبلوماسية مع إيران وطلبت 

من جميع دبلو

  طالبت إيران اإللتزام بالمواثيق الدولية

اخلارجية: سفارة إيران حتولت إلى غرفة عمليات للمليشيا

اجليش الوطني يواصل التوغل بصعدة ويتقدم في نهم وتعز

مــصـدر حكــومــي

التحريات أثبتت كذب ما روجت له مواقع 
مشبوهة حول حادثة اخلوخة

قال مصدر في احلكومة اليمنية: »إن التحريات التي أجرتها 
الس���لطة احمللية مبديرية اخلوخة ومحاضر التحقيق وإفادات 
الش���هود أكدت عدم صحة األكاذيب واالفت���راءات التي تداولتها 
وروج���ت لها مواقع مش���بوهة بهدف اإلس���اءة للتحالف العربي 

وخدمة أهداف العصابة احلوثية«.
... ص)2(وأضاف املصدر« أن اختاق االكاذيب والترويج ... ص)2(

... ص)2(
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رئيس الجمهورية : مليشيا الحوثي

واحلكومة الش���رعية مع جهود الس���ام وسعيهم املتواصل 
إلنهاء احلرب .. مؤكدًا حرص املجتمع الدولي على إنهاء احلرب 
وإحال السام وإنقاذ الشعب اليمني من األوضاع االنسانية 

الصعبة التي يعيشها جراء احلرب.
وأكد على موقف االمم املتحدة الثابت من وحدة و اس���تقرار 
وس���يادة اليمن و ال���ذي أكد عليها خال كل لقاءاته والتمس���ك 

بالعمل وفق املرجعيات الثاث املتفق عليها .
الرئيس يشيد بالتقدم

األخوي الص���ادق ل���دول التحالف العربي جله���ود التحرير 
والعمليات العسكرية لدحر مش���روع إيران التخريبي وحماية 

الساحل واملمرات املائية من استهداف مليشيا احلوثي.
وحمل فخامته، قائد املنطقة العسكرية اخلامسة نقل حتياته 
لضباط وأفراد املنطقة العس���كرية اخلامس���ة وق���وات املقاومة 
وتهاني���ه به���ذه االنتص���ارات الكبيرة .. مش���ددًا عل���ى ضرورة 
مضاعفة اجلهود واجلاهزية القتالية في كل األوقات ، وتطبيع 

احلياة في املدنية وتوفير اخلدمات للمواطنن.
من جانبهما ثمن���ا احملافظ وقائد املنطقة متابعه وإش���راف 
فخام���ة الرئيس على س���ير العملي���ات العس���كرية في مختلف 
اجلبهات .. مؤكدين أن هذا االهتمام يرفع من معنويات أبطال 
اجليش الوطني وجاهزيته القتالية ويحفزه لتحقيق مزيد من 
االنتصارات في سبيل حترير الباد من سيطرة املليشيا املتمردة 

احلوثية .
نائب الرئيس يؤكد

على املستجدات واألوضاع في محافظة إب التي ترزح حتت 
احتال مليشيا احلوثي املتمردة.

وحث نائب الرئيس ،على ضرورة مضاعفة اجلهود والتنسيق 
بن احملافظات والعمل قدر اإلمكان للتخفيف من معاناة املواطنن 
الت���ي خلفها االنقاب وحش���د اجلهود ملس���اندة جه���ود أبطال 
اجليش..مشيدًا مبا يقدمه أبناء احملافظة من جهود وتضحيات 
في صفو ف اجليش مبا يهدف الستعادة اليمن ودحر مشروع 

إيران التخريبي.
وتط���رق اللق���اء إلى اجله���ود املبذولة ف���ي اس���تعادة الدولة 
ومؤسس���اتها في إط���ار معركة إنه���اء االنقاب بقي���ادة فخامة 
رئيس اجلمهورية وبدعم ومساندة دول حتالف دعم الشرعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة ودعم الشرفاء من أبناء 

الوطن.
رئيس الوزراء

اجلديدة ف���ي جبهة كتاف، وجبهة املاحي���ظ، ولواء الوحدة 
و لواء فتح اللذان يخوضان مع���ارك ضارية يتقدم فيها ابطال 
القوات املسلحة يومًا تلو االخر لقطع خطوط اإلمداد من اخلط 

االسفلتي على املليشيا.
بدوره أكد محافظ صعدة على صمود أبطال القوات املسلحة، 
مؤكدًا أن صعدة وأبنائهم هم طليعة احملاربن للمد الفارس���ي 
اإليران���ي الذي تق���وده مليش���يات مأج���ورة تدعي حق���ًا الهيًا، 
بشكل ال يتناس���ب مع مفهوم وقدرة املواطن اليمن الذي ُيْؤِمن 
بالدمقراطية والتعددية السياسية والرافض للوجود السالي 

احلوثي اإليراني في اليمن.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء عمر مجلي.

رئيس األركان
بالعمل على دفن جثث القتل���ى من عناصر احلوثين، كرامة 
لإلنسان اليمني وكون أولئك الضحايا هم من أبناء القبائل املغرر 
بهم والذين هم وقود املع���ارك التي يقودها العماء احلوثيون 

نيابة عن إيران.
كما وجه اللواء العقيلي برعاية األسرى وعاج اجلرحى منهم، 
داعي���ا ابناء املناطق التي يس���يطر عليها االنقاب الى س���حب 
ابنائهم من احملارق التي يوقعهم فيها احلوثيون، خدمة ألجندة 

سالية وخارجية دخيلة على اليمنين.
كما أج���رى رئيس هيئة األركان العامة الل���واء الركن/ طاهر 
العقيل���ي اتصاالت هاتفية بق���ادة عدد من اجلبه���ات واملناطق 
العسكرية، اطلع خالها على املستجدات امليدانية واالنتصارات 
الت���ي يحققها أبط���ال اجلي���ش الوطني ض���د مليش���يا التمرد 

واالنقاب احلوثية.
واس���تمع رئيس األركان من قائد املنطقة العسكرية السابعة 
اللواء الركن ناصر الذيباني إلى شرح مفصل عن سير املعارك 
شرق العاصمة صنعاء والتقدم الذي حققه أبطال اجليش الوطني 

خال الساعات املاضية.
وهن���أ رئيس األركان قائ���د املنطقة وقائد لواء حفظ الس���ام 
العميد/  ياسر عابد وكل منتسبي املنطقة العسكرية السابعة 
باالنتصارات التي حتققت في استعادة السيطرة على عدد من 
املواقع التي كانت املليش���يا تتمركز فيها وأْس���ر العشرات من 

عناصرها ومقتل وجرح أعداد أخرى.
في السياق اطلع رئيس هيئة االركان على مستجدات املعارك 
في محافظة البيضاء ومس���توى س���ير تنفيذ اخلطط القتالية 

لتحرير احملافظة من املليشيا املتمردة.
وأش���اد رئيس األركان  بجهود دول التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية وجهودها للحفاظ على األمن القومي 

العربي.
وحيا اللواء العقيلي أبطال اجليش  الوطني الذين يتقدمون 
بخطى ثابتة لقطع رأس األفعى في صعدة من عدة محاور والتقدم 
الكبير الذي أحرزوه في معقل املليشيا، ورفع الظلم واجلور عن 

ابناء صعدة األحرار.
وأكد رئيس األركان أن قوات اجليش الوطني باتت أقوى من 

أي وقت مضى منوها الى ما حتقق خال الساعات املاضية في 
جبهة ميدي في محافظة حجة.

ميدي تحتفل بالنصر
حجة القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس اجلمهورية 
عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن األحمر 
وكافة أبناء الشعب اليمني بهذا التحرير العظيم حسب وصفه.
كما ش����كر قيادة املنطقة اخلامس����ة على بذل كل اجلهد في 
س����بيل حترير مدينة مي����دي وقيادة العمليات املش����تركة في 
الوقوف جنبا الى جنب من أجل حترير مدينة ميدي مشيدًا 
بجهود أبطال اجليش الوطني في املنطقة العسكرية اخلامسة 
الذين استبسلوا في سبيل استعادة املدينة من أيدي املليشيا 

املتمردة .
من جانبه قال قائد املنطقة اخلامسة اللواء الركن يحيى صاح 
أن مدينة ميدي تعتبر بوابة النصر والتحرير لكامل احملافظة 
وكما رفعت سارية العلم اليوم مبدينة ميدي سترتفع غدا في كل 

محافظات اقليم تهامة وفي العاصمة صنعاء .
ومن جانبه أشاد قائد التحالف مبنطقة جازان اللواء الركن 
محمد األس���مري باالنتص���ارات التي حققه���ا اجليش الوطني 
بتحرير مدينة ميدي مؤكدا على تقدمي مزيد من الدعم العسكري 
من قبل التحالف العربي ألبناء اجليش الوطني حتى يتم حترير 
كافة االراضي اليمنية من مليشيا االنقابهذا وقد اطلق اجليش 
الوطني عملية عسكرية واسعة يوم األحد املاضي مت من خالها 
حترير مدينة ميدي بشكل كامل بعد ثاثة أيام متتالية من املعارك.

الجيش الوطني يواصل
رزاح مبحافظ���ة صع���دة، بع���د مع���ارك ضارية مع املليش���يا 

احلوثية.
وبحس���ب مصادر عسكرية فقد لقي عدد من عناصر مليشيا 
احلوث���ي مصرعهم ف���ي حن مت أس���ر آخرين خ���ال العمليات 

العسكرية املستمرة لتحرير ما تبقى من مديرية رزاح.
ويحق���ق اجلي���ش الوطني ف���ي محافظة صع���دة انتصارات 
مس���تمرة في عمق العدو من عدد من اجلبه���ات هي املاحيظ، 

والظاهر، ورازح، وعلب، وكتاف البقع.
وفي نهم شرق العاصمة صنعاء متكن أبطال اجليش الوطني 
األحد املاضي من حتقيق تقدم ميداني حرر خاله سلسلة جبال 
الزل���زال الواقعة في جبهة امليمنة، في عملية عس���كرية نوعية 

ومباغتة.
وتكبدت املليش���يا املتمردة وفقا للمص���در أكثر من 15 قتيا 
وعدد من اجلرحى، عاوة على االستياء على كميات كبيرة من 

االسلحة املتوسطة واخلفيفة والذخائر املتنوعة.
أم���ا ف���ي تعز فحقق���ت ق���وات اجلي���ش الوطني ي���وم االثنن 
املاض���ي تقدما ميدانيا كبيرًا في اجلبهة الش���مالية ملدينة تعز 

بعد مواجهات مع مليشيا احلوثي املتمردة.
ونقل سبتمبر نت عن مصادر ميدانية أن قوات اجليش الوطني 
شنت هجومًا عنيفًا على مواقع متركز املليشيا في وادي الزنوج 
ومحيط جب���ل الوعش وصوالً إلى ش���ارع االربعن في اجلبهة 

الشمالية.
ومتكنت قوات اجليش من استعادة السيطرة على تلة الكمبتن 
وعدد من املواقع االخرى في جبل الوعش الذي يطل على شارعي 
اخلمسن والستن، إضافة الى استعادة مواقع عدة في محيط 

منطقة عصيفرة.
التحريات اثبتت

لافتراءات فيم���ا عرف بحادثة اغتصاب فت���اة اخلوخة هي 
محاولة يائسة من قبل مليشيا احلوثي املتمردة حلشد املقاتلن 
جلبهات القتال بعد فشل كل محاوالتهم في الضغط على القبائل 
اليمنية األبية واستخدام سياسة الترغيب والترهيب لتجنيدهم 
للقتال وارس���الهم للم���وت خدمة للمش���روع االيراني في اليمن 

واملنطقة«. 
وأكد أن هذه االكاذيب تأتي في الوقت الذي تتلقى فيه املليشيا 
احلوثية هزائ���م نكراء في كافة جبه���ات املواجهة وتقترب فيه 
اشارات النصر مع سيطرة اجليش الوطني واملقاومة الشعبية 
على معاقل احلوثي في محافظة صعده وإطاق معركة حترير 
محافظة البيضاء والتقدم الذي أحرزه اجليش الوطني في نهم 

وتعز وحلج.
وأشاد املصدر بوعي ويقظة املواطنن وأبناء القبائل الشرفاء 
في كل املناطق الواقعة حتت سيطرة مليشيا احلوثي املتمردة، 

ورفضهم الوقوع حتت طائلة التزييف والتضليل احلوثي.
وأكد املصدر أن مليشيا احلوثي املتمردة التي نكلت باليمنين 
وفجرت منازلهم وش���ردتهم وأزهق���ت األرواح ونهبت املرتبات 
وانتهكت حرمات املنازل وجتاوزت كل القيم واألعراف اليمنية 
وهي تعتدي على النساء في التظاهرات وتقودهن للمعتقات 
وتسببت في أسوأ مأساة إنسانية في تاريخ اليمن، غير مؤهلة 
وال جديرة باحلديث عن كرامة اليمنين أو الدفاع عن أعراضهم 
وهي املسؤول األول عن كل اآلالم واملآسي التي يعيشها اليمنيون 

منذ ثاثة أعوام.
الخارجية:  سفارة إيران

ماسييها ومواطنيها مغادرة اليمن منذ ثاث سنوات.
ودع���ت ال���وزارة احلكومة اإليراني���ة الى االلت���زام باملواثيق 
واالتفاقيات واألعراف الدبلوماسية وإغاق سفارتها بصنعاء 
بشكل فوري ومغادرة جميع مواطنيها لألراضي اليمنية ،كما 
كررت دعوتها إليران لكف تدخاتها في اليمن والتوقف عن دعم 
مليش���يا احلوثي املتمردة وااللتزام بقرارات مجلس األمن ذات 

لة وِفي املقدمة القرار 2216. الِصّ

تتمات

دع���ا وزي���ر اإلدارة احمللي���ة رئي���س 
اللجنة العليا لإلغاثة عبدالرقيب فتح، 
منس���قة الشؤون اإلنس���انية في اليمن 
اص���دار توجيه���ات عاجل���ة للمنظمات 
األممية العامل���ة في املجال االغاثي ملد 
احملتاج���ن في مديرية مي���دي التي مت 
حتريره���ا حديثًا من مليش���يا احلوثي 
االنقابي���ة وتوفير متطلب���ات احلماية 
واإليواء واألغذية والبدء الفوري بخطة 

اغاثية متكاملة لسكان املدينة.

وطال���ب فت���ح ف���ي تصري���ح لوكال���ة 
األبناء اليمنية )سبأ( املنظمات احمللية 
واالجنبي���ة، والهيئ���ات املانح���ة بدول 
املجل���س املواكبة باس���تمرار لعمليات 
اإلغاث���ة اإلنس���انية في اليم���ن، بوضع 
خطط انسانية تس���تهدف إغاثة سكان 
املديرية وتلبية متطلباتهم نتيجة اآلثار 
الكارثي���ة الت���ي تس���ببت بها مليش���يا 
احلوث���ي االنقابي���ة بح���ق املواطن���ن 

وممتلكاتهم في املديرية.

وأوضح أن حترير املديرية مهم جدا 
لتواج���د ميناء ميدي الذي تس���تخدمه 
املليش���يا االنقابية ألغراض عسكرية 
واس���تهداف س���فن اإلغاث���ة واعاق���ة 
الوص���ول اإلنس���اني، وتهدي���د املاحة 
الدولي���ة، مش���يدًا بتضحي���ات اجليش 
الوطن���ي واملقاوم���ة الوطني���ة، وأبناء 
املديرية، ومس���اندة التحال���ف العربي 
الداعم للحكومة الشرعية بقيادة اململكة 

العربية السعودية.

بحث العالقات الثنائية بين بالدنا وروسيا

بحث نائب رئيس الوزراء 
وزي���ر اخلارجي���ة عبداملل���ك 
املخاف���ي، أم���س االربع���اء، 
مع س���فير جمهورية روسيا 
االحتادي���ة الصديق���ة ل���دى 
بادنا فادميير ديدوشكن، 
ب���ن  الثنائي���ة  العاق���ات 
البلدي���ن الصديق���ن وس���بل 
تعزيزه���ا وتطويره���ا مب���ا 

يخدم املصالح املشتركة.
وثم���ن الوزي���ر املخافي، 
مش���اركة روسيا في اجتماع 
رفي���ع املس���توى للتعه���دات 
االنس���انية  لاس���تجابة 
للوضع ف���ي اليمن الذي عقد 
في مدينة جنيف السويسرية 
في 3 ابريل اجلاري.. مثمنًا 

املس���اعدات الت���ي قدمته���ا 
روسيا لبادنا العام املاضي.
واكد نائب رئيس الوزراء 
وزير اخلارجية، على أهمية 
دعم الدول الراعية للتسوية 
ف���ي اليم���ن للمس���ار األممي 
للح���ل واملتمث���ل ف���ي األمم 
املتح���دة ومبع���وث األم���ن 
الع���ام اخل���اص ال���ى اليم���ن 
واهمي���ة التوص���ل ال���ى حل 
سياس���ي ش���امل ومس���تدام 
وع���ادل للوض���ع ف���ي اليمن 
وفقًا ملرجعيات احلل الثاث 
املتوافق عليها واملتمثلة في 
مخرج���ات مؤمت���ر احل���وار 
الوطني واملبادرة اخلليجية 
وقرار مجلس األمن )2216( 

والقرارات ذات الصلة.
وعبر وزير اخلارجية عن 
ش���كره للحكوم���ة الروس���ية 
على املنح الدراسية السنوية 
املقدمة لبادنا.. مشيرًا الى 
اجلهود املتميزة للسفير في 

تيسيرها وانتظامها.
الس���فير  أك���د  ب���دوره 
الروسي، موقف باده الثابت 
في دعم احلكومة الش���رعية 
للجمهوري���ة اليمني���ة وعلى 
أهمية دعم املبعوث اخلاص 
ل���ألمم املتح���دة ومس���اعدته 
ف���ي  مهمت���ه  ف���ي  للنج���اح 
التواص���ل الى حل سياس���ي 
ش���امل ف���ي اليم���ن ووق���ف 

معاناة الشعب اليمني.

الوزير فتح يدعو المنظمات إلغاثة سكان ميدي بعد تحريرها

وزير األشغال ومحافظ أبين يتفقدان عددًا من الطرق والمنشآت 
تفق���د وزي���ر األش���غال العام���ة والط���رق، 
الدكت���ور، مع���ن عبداملل���ك، أم���س االربع���اء، 
ومعه محافظ محافظة أبن اللواء الركن ابو 
بكر حسن س���الم، عددًا من الطرق واملنشآت 
الصناعية واملباني احلكومية التي تضررت 
ج���راء احل���روب الت���ي ش���هدتها احملافظ���ة 
ض���د عناص���ر القاع���دة اإلرهابية واملليش���يا 

االنقابية.
وأطلع الوزير واحملافظ على سير العمل في 
مصنع باتيس لألس���منت الذي ميثل باكورة 
االستثمار للقطاع اخلاص في مجال صناعة 

االسمنت.
وأشاد الوزير واحملافظ بالرأسمال الوطني 
في دعم االقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل 
للش���باب وغيره���ا م���ن اخلدمات االساس���ية 

املرتبطة بحياة الناس.
كما زار الوزي���ر واحملافظ طريق باتيس - 

رصد الذي يرب���ط مناطق مديريات يافع الثاث س���رار 
ورصد وس���باح مبركز احملافظة، اضافة الى محافظتي 

حلج والبيضاء.
وأطل���ع وزير األش���غال ومحاف���ظ أبن أعم���ال الردم 

التي شهدها طريق شارع الزراعة بحي الصرح مبدينة 
زجنبار واإلستعدادات اجلارية لبدء عملية السفلتة.

كما زار وزير األش���غال ومحافظ أبن الصالة املغلقة 
التي تعتبر م���ن أبرز املنش���آت الرياضية في احملافظة 
وتعرض���ت للدمار واخلراب في حرب���ي 2011 و2015، 

ومشروع املركز الثقافي بزجنبار البالغ تكلفته 
اإلنش���ائية 700 مليون ري���ال بتمويل حكومي 
وتوقف العمل فيه بسبب احلربن التي شهدتها 

أبن وتعرض للكثير من التدمير واخلراب.
وأطل���ع الوزي���ر واحملاف���ظ خ���ال جولتهما 
امليداني���ة عل���ى أوض���اع العم���ارات الس���كنية 
املخصص���ة ب���ذوي الدخ���ل احمل���دود ف���ي قرية 
الشيخ عبدالله والتي توقف العمل فيها بسبب 

احلرب.
وعقب الزيارات، أشاد وزير األشغال بجهود 
الس���لطة احمللية ف���ي إعادة األمن واالس���تقرار 
وادارة عجل���ة التنمية في احملافظة.. مؤكدًا أن 

أبن دفعت ضريبة هذه احلرب كاملة.
ووع���د برف���ع كل متطلب���ات وإحتياج���ات 
احملافظة الى فخامة رئيس اجلمهورية ورئيس 
احلكومة إليجاد املعاجلات الازمة والتمويات 
الضرورية لترميم املنشآت املدمرة والطرقات، 

وكذا املشاريع املتعثرة.
رافقهما نائب وزير االش���غال العامة والطرق، محمد 
ثابت، ووكيل الوزارة لقطاع االسكان ياسمن العواضي 

والوكيل املساعد علي عامر وعدد من مدراء العموم.

الخوخة: توزيع 642 
سلة غذائية وتأهيل 

عدد من المدارس
وزع مرك���ز املل���ك س���لمان لإلغاث���ة واألعمال 
اإلنس���انية، أول من أمس، 642 سلة غذائية في 
ع���دد من أحي���اء مديري���ة اخلوخة ف���ي محافظة 
احلديدة، ت���زن الس���لة الواحدة 74 كيل���و غراًم 

تكفي 6 أشخاص، يستفيد منها 3852 فردًا.
وأوضحت وكالة االنباء السعودية )واس( أن 
ال�642 س���لة غذائي���ة الت���ي مت توزيعها هي من 
إجمال���ي املخصص للمحافظ���ة والبالغ 22273 
س���لة غذائية، ضمن خطة العمليات اإلنس���انية 

الشاملة في اليمن.
ويأتي التوزيع في إطار مشاريع املساعدات 

الغذائية املقدمة من املركز للشعب اليمني.
وفي السياق افتتح محافظ احلديدة الدكتور 
احلسن طاهر عدٍدًا من املدارس مبدينة اخلوخة 
الت���ي مت اس���تكمال إع���ادة تأهيله���ا وتأثيثه���ا 

بتمويل من الهال األحمر اإلماراتي.
وأكد احملافظ أن افتتاح املدارس في اخلوخة 
يعد انطاقة أولى الفتتاح الكثير من املش���اريع 
اخلدمية ألبناء املدينة والتي من خالها ستعزز 
ثق���ة املواط���ن بالس���لطة احمللي���ة واحلكوم���ة 

الشرعية.
وأش���اد بالدع���م ال���ذي تقدمه جمعي���ة الهال 
األحمر اإلماراتي في إطار سياسة دول التحالف 
العرب���ي وموقفه���م الداع���م للش���عب اليمن���ي 

وشرعيته.

أص���درت قي���ادة التحال���ف العرب���ي لدع���م 
الش���رعية ف���ي اليمن بقي���ادة اململك���ة العربية 
الس���عودية تصريحًا ملنظمة »البلسم« الدولية 
بالدخ���ول إل���ى اليم���ن لع���اج مرض���ى القلب 
وإجراء عدد من جراحات القلب املفتوح، وذلك 
بناًء على الطلب الذي تلقته املنظمة من وزارة 
الصحة والسكان اليمنية املستند إلى ما جاء 
من مركز نبض احلياة ف���ي مدينة املكا حول 

احلاالت املتزايدة ملرضى القلب.
وبحس���ب وكالة االنباء الس���عودية )واس( 
جاءت املوافقة وتوفير الدعم اللوجستي الذي 
حتتاجه املنظمة لتسهيل أعمالها داخل اليمن 
بناًء على حرص دول التحالف العربي بقيادة 
اململكة على سامة الشعب اليمني وتوفير ما 

يحتاجونه من أمور عاجية ملحة.
وتأتي ه���ذا االس���تجابة الفورية ف���ي إطار 
اجلهود املتواصلة مبنح تصاريح للمنظمات 

واجلمعيات اإلنس���انية الدولية وتس���هيل إجراءات دخولهم 
لألراضي اليمنية بالتنسيق مع احلكومة الشرعية اليمنية.

وُتع���د منظم���ة البلس���م الدولية إح���دى املنظم���ات الطبية 
التطوعية التي يعمل فريقها الطبي منذ أكثر من 20 عامًا في 
عدة دول لعاج وجراحات القلب في أقصى الظروف البيئية.

السماح ملنظمة «البلسم» الدولية بدخول اليمن لعالج مرضى القلب

كلمة ش���كر وتقدير نتوجه بها إلى 
مركز األطراف ممثًا مبديره الدكتور 
أحمد حمود الس���قاف، ورئيسة قسم 
النساء الدكتورة ش���يخة احلسني.. 
والش���كر موصول لكل م���ن الدكتورة 
فوزي���ة الس���قاف، والدكت���ورة وف���اء 
احلوصل���ي، وذلك مل���ا يبذله اجلميع 
من اهتمام كبير في معاجلة حفيدتي 

رميا فارس العش���اري، وكل املرضى 
وتفانيهم واخاصهم بالعمل، مثمنن 
هذاه اجلهود، ومتمنن أن يقتدي بهم 
الكثير م���ن املنتمن الى ه���ذه املهنة 
االنسانة.. متمنن لهم دوام التوفيق 

والنجاح في أداء عملهم.

عميد/ عبداحلكيم الشريحي
مدير حترير »26 سبتمبر«
أبو رميا

شكر وتقدير

ألف 
مبروك

املهنئون: زمالئك في صحيفة «26سبتمبر»

وموقع «سبتمبر نت»

اجمل التهاني والتبريكات نزفها للزميل 
دارس الراشدي

مبناسبة ارتزاقه 
مولودته اجلديدة التي اسماها

)سما(
جعلها الله قرة عني والديها.

نتقدم بخالص العزاء واملواساة للزميل 
خليل علوان 

بوفاة ابن عمه املغفور له بإذن الله تعالى 

نواف عبدالله أحمد 
وذلك في حادث مروري مؤسف، سائلني الله أن 

يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. 
)إنا لله وإنا إليه راجعون( 

األسيفون:
أسرة حترير صحيفة »26 سبتمبر«

وموقع »سبتمبر نت«



الخميس : العدد »1806« 26 اكتوبر 2017م
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الخميس: العدد »1827« 12 أبريـــل 2018م 
3المـــوافــــق 26 رجـــب 1439هـ تقرير

كشف املهندس محسن حمد بن وهيط، عن 
منع مليشيا احلوثي االنقابية  مقطورات 
ال��غ��از م��ن ال��دخ��ول إل���ى ال��ع��اص��م��ة صنعاء 
واحمل��اف��ظ��ات اخلاضعة لسيطرتها، وتقوم 
بإخراج املقطورات حتت جنح الظام لتوزعها 
ف��ي السوق  ال��غ��از  على مشرفيها ليبيعون 

السوداء.
وقال بن وهيط: إن مليشيا احلوثي قامت 
باستحداث منافذ في كل من منطقة »عفار« 
في محافظة البيضاء ومنفذ ثاني في مديرية 

حرف سفيان بعمران.
واضاف« انه من خال هذين املنفذين متنع 
املليشيا مقطورات الغاز من العبور والدخول 
إلى العاصمة صنعاء واحملافظات اخلاضعة 
لسيطرتها، باإلضافة الى احتكارها مادة الغاز 
على جت��ار تابعن لها واخفاء امل��ادة بهدف 
ف��رض إت���اوات على السعر الرسمي احمل��دد 
من قبل الشركة، االمر الذي ضاعف من سعر 
اسطوانات الغاز في مناطق حتت سيطرتها 

بأضعاف مضاعفة«.
وضع استثنائي

وأكد أنهم في منشأة صافر- سواء في شركة 
الغاز ممثلة باملدير العام أنور سالم والقائم 
بأعماله، سلطان ناجي، او في شركة صافر 
ممثلة باملدير العام سالم القعيطي- يعملون 
منذ بداية احل��رب في ع��ام 2015 في وضع 
استثنائي، يبذلون جهود فوق طاقاتهم من 

اجل استمرار عملية االنتاج.
 وق��ال: ان االنتاج اليومي يتراوح ما بن 
-75 84 مقطورة يوميا،«وهي تقريبا نفس 
الكمية التي كنا ننتجها في عام 2010.يتم 
توزيعها  على جميع محافظات اجلمهورية، 

والتوزيع يتم بحسب الكثافة السكانية«.
إال أن مليشيا احلوثي ال تعير هذه اجلهود 
أي اه��ت��م��ام وال تهتم مل��ا يعانيه امل��واط��ن، 
وق��ال« ان مليشيا احلوثي املتمردة تسطو 
ع��ل��ى م��ق��ط��ورات ال��غ��از وم���ص���ادرة بعضها 
وحت��وي��ل مسار بعضها اآلخ��ر م��ن محافظة 
إلى أخ��رى، فمثا املقطورة تكون مخصصة 
حملافظة احل��دي��دة فيحولون م��س��اره��ا الى 
العاصمة صنعاء. وه��ذا ي��ؤدي ال��ى ح��دوث 
أزمة في مادة الغاز في احملافظة التي كانت 
مخصصة لها املقطورة وايضا في العاصمة 
ألنه ال يتم توزيعها حتى في العاصمة وامنا 
يتم اخ��راج��ه��ا حت��ت جنح ال��ظ��ام م��ن مكان 
االحتجاز والذي يتم عادة في حوش منطقة 
الصباحة ال��ى ال��س��وق ال��س��وداء واحملطات 

التابعة للجماعة«. 
املليشيا تسرق املواطن

وك��ش��ف م��دي��ر دائ���رة ص��اف��ر، ان املليشيا 
املتمردة تقوم بعملية نهب وسرقة واضحتن 
ل��ل��م��واط��ن، وق���ال« اآلن ه��م ي��ق��وم��ون بسرقة 
املواطن وعملية احتيال ونصب واضح، حيث 
يقومون بتعبئة االسطوانة بنصف الكمية 
امل��ق��ررة م��ن عندنا ف��ي ال��ش��رك��ة ويبيعونها 
للمواطن بثاثة اآلف ريال- أي أنهم يبيعون 
االسطوانة بستة اآلف ريال، وهذه جرمية ال 

تغتفر وسرقة ألموال الناس«.
وأض��اف انهم ي��وزع��ون انتاجهم اليومي 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع  احمل��اف��ظ��ات، بحسب الكثافة 
السكانية، والتغير ال��ذي ط��رأ ج��راء احلرب 
التي شنتها املليشيا واحدثت نزوح لبعض 
س��ك��ان احمل��اف��ظ��ات ال���ى م��ح��اف��ظ��ات اخ���رى، 
مؤكدا ان لديهم آلية ثابتة، لعملية التوزيع 
يتم تغيير حصص احملافظات كل عام وفقا 

للتغير الدميوغرافي في كل محافظة.

آلية ثابتة للتوزيع
واش��ار إل��ى أنهم في منشأة صافر لديهم 
جدول احلصص املعتمدة في عام 2010، وعلى 
ضوئه عملوا كشوفات احلصص للعام املاضي 
2017، وباملقارنة بن اجلدولن التي اعطتهم 
آلية جديدة للتوزيع  للعام 2018، وذلك بعد 
أن قاموا باجراء موازنة واعادة عملية التوزيع 

وفقا للتغيرات  التي حدثت نتيجة النزوح 
لكثير من السكان من محافظة الى اخرى.

وذك���ر ب��أن محافظة م���ارب ك��ان��ت ف��ي عام 
2010 تسحب م��ن م��ن��ش��أة ص��اف��ر مقطورة 
واح��دة يوميا، وفي ع��ام  2015 مقطورتن، 
واص��ب��ح��ت اآلن تسحب خ��م��س م��ق��ط��ورات 
يوميا- ثاث مقطورات تزود منشأة الشركة 
ومقطورة احملطة التجارية ومقطورة واحدة 

في األسبوع للباصات. 
وأض����اف: ان سعر االس��ط��وان��ة ف��ي م��ارب 
موصلة للمواطن ب�1500 ريال، وفي محافظة 
اجل��وف سعر االسطوانة فيها 1600 ري��ال، 
وكذلك في جميع املناطق احملررة، فمثا سعر 
االسطوانة في محافظة تعز ال تتجاوز 2300 
ري��ال.. مع ان املقطورات تقطع اطول مسافة  
لنقل الغاز، حيث تنطلق قاطرات النقل  من 
صافر م��رورا بطريق العبر- شبوة- أبن- 

عدن- حلج- تعز.
تعز.. حالة خاصة

وع��ن أزم���ة ال��غ��از ال��ت��ي تشهدها العاصمة 

حمل  االنقابين،  سيطرت  ومناطق  صنعاء 
مدير دائ��رة صافر للغاز، املسؤولية مليشيا 
احلوثي وقال: مليشيا احلوثي هي السبب في 
االزمة التي تشهدها العاصمة صنعاء ومناطق 
بفرض  قيامها  االول:  لسببن،  س��ي��ط��رت��ه��ا، 
إت���اوات- جمارك- في منفذي »عفار« و«ح��رف 
سفيان« على مقطورات الغاز املرسلة من صافر 
بالسعر ال��رس��م��ي ل��ل��ش��رك��ة، ال��س��ب��ب ال��ث��ان��ي: 
حتويلها مسار امل��ق��ط��ورات م��ن محافظة إلى 
أخرى، ليحدث بذلك اختااًل وإرباكًا في انتظام 

واستقرار عملية التوزيع في تلك املناطق.
وأكد ان جميع احملافظات واملناطق احملررة 
ال يوجد فيها أي أزمة او انعدام ملادة الغاز، 
بل إنها مشبعة مب��ادة الغاز. بينما مناطق 
املليشيا رغم إننا في الشركة نزودها بكامل 
احتياجها من الكمية إال انها تعيش ازمة غاز 

مفتعلة  من قبل هذه املليشيا.
وعن محافظة تعز، قال محسن بن وهيط: 
عملنا حملافظة تعز وض��ع خ���اص- مناطق 
محررة واخرى غير محررة، فاملناطق احملررة 
يتم تزويدها مب��ادة الغاز املنزلي عن طريق 

محطات شركة الغاز، واملناطق غير احملررة 
يتم تزويدها عن طريق احملطات التجارية- 
اخل���اص���ة، وف����ي ه����ذه امل��ن��اط��ق اخل��اض��ع��ة 
للمليشيا حتدث أزمة وانعدام في مادة الغاز 
نتيجة تاعبهم في عملية التوزيع وفرض 
اتاوات سموها جمارك.. مؤكدا انه في القريب 
ستدخل محافظة إب ضمن خطة توزيع الشركة 
وسيتم متويلها  من محطة الشركة في مريس 

في محافظة الضالع.

 آلية لتولي الغاز في  مناطق املتمردين
واض��اف« قدمنا آلية إل��ى اإلدارة العامة 
ف��ي صنعاء، بحيث تقوم الشركة  للشركة 
بتزويد محطاتها ال��ث��اث  ف��ي محافظات 
ع���م���ران وذم�����ار واحل����دي����دة، ل��ت��ت��ول��ى ه��ذه 
احمل��ط��ات ع��م��ل��ي��ة  ب��ي��ع اس��ط��وان��ات ال��غ��از 
ل��ل��م��واط��ن مببلغ ال ي��ت��ج��اوز االل��ف��ي ري���ال، 
وهذا يضمن وصول الكمية كاملة للمواطن 
وبالسعر املناسب«.. مشيرا إل��ى أنهم في 
البداية ابدوا استعدادهم، لكن حتى اآلن لم 

يقدموا شيئًا ملموسًا على ارض الواقع.
واعاد املهندس بن وهيط، زيادة انتاج  الغاز 
املنزلي يعتمد  في االساس على انتاج النفط 
اخل��ام وال��غ��از امل��س��ال، وألن ه��ات��ان امل��ادت��ان 
متوقفتا االنتاج منذ بداية احل��رب، يصعب 
رفع انتاج كمية الغاز املنزلي على ما هو عليه 
اليوم.. مطمئنا املواطن بأنهم مستمرون في 
االنتاج مل��ادة الغاز وان��ه ليس هناك قلق من 
حيث نقص االنتاج.. وقال« وصل انتاجنا في 
الوضع الطبيعي عام 2010 إلى إنتاج 118 

مقطورة في اليوم«.
وت��ش��ه��د م����ادة ال���غ���از امل��ن��زل��ي ف���ي شهر 
رمضان استهاكًا أكثر ما يؤدي احيانا الى 
ما يشبه االزمة في هذه امل��ادة، غير ان مدير 
دائ���رة ص��اف��ر، اك��د ق��ائ��ا:« املناطق احمل��ررة 
مشبعة مب���ادة ال��غ��از، وم���ا ع��ل��ى السلطات 
احمللية في احملافظات، إال ان تضبط منافذ 
تهريب الغاز ال��ى السوق ال��س��وداء التابعة 

للمليشيا. 
واضاف« نحن ملتزمون بتغطية احملافظات 
غير احمل��ررة مب��ادة الغاز كما نغطي حاليا 
احملافظات احملررة مبادة الغاز، شريطة  ان 
تبتعد مليشيا احلوثي عن هذه امل��ادة التي 
صارت من األساسيات الضرورية للمواطن، 
امل��ن��اف��ذ ويفتحوا   او  امل��ع��اب��ر  وأن يفتحوا 
ال��ط��رق��ات ل���دخ���ول وم�����رور ق���اط���رات ال��غ��از 
دون تدخلهم، ويسمحوا حملطات الشركة- 
املذكورة آنفا- بتولي مهمة تزويد املواطنن 
في العاصمة صنعاء واحملافظات التي حتت 

سيطرتهم مبادة الغاز«.

معوقات
واشار املهندس محسن بن وهيط، الى ابرز 
الصعوبات التي تواجههم في منشأة صافر 
املنشأة  ملعامل  بالصيانة  واملتمثلة،  للغاز 
نتيجة ع��دم توفر السيولة إلج��راء الصيانة 

الازمة.
مرقمة مقطورة  7آآلف 

وأكد أنه منذ بداية احلرب دخل طرف ثالث 
في عملية الغاز واملمثل باصحاب املقطورات- 
إذ ق��ال: ك��ان في السابق أصحاب احملطات 
وبالتالي  للمقطورات،  مالكن  انفسهم  ه��م 
كانت العاقة  مباشرة بن الشركة ومالكي 
احملطات، لكن في بداية احل��رب دخ��ل طرف 
ثالث ف��ي ه��ذه العاقة بعدما ب��اع اصحاب 
احملطات مقطوراتهم لطرف ثالث. أالمر الذي 
صعب على الشركة التحكم في السوق نتيجة 
توزع العاقة واملسؤولية- حيث ان احلصة 
التي تذهب إلى احملطات التجارية، فصاحب 
املقطورة يحمل الكمية من صافر وال يذهب 
بها الى احملطة املخصصة لها وامنا يذهب 
ليبيعها في السوق السوداء.. أي ان صاحب 
املقطورة هو ال��ذي اصبح يتحكم بالكمية، 
نتيجة تسهيل املليشيا ألصاحب املقطورات  
بيع الكمية في السوق السوداء ألنها تستفيد 

مالم تكن هي التي تتاجر بها.
وأكد أنه حتى عام 2014 كانت هناك فقط 
ما يقارب 800 مقطورة، ودخلت البلد اكثر 
من سبعة الف مقطورة جديدة، وقال« اليوم  
القطارات التي تنقل الغاز من صافر حوالي  
6061 مقطورة، والف مقطورة تنتظر لترقيمها 

من قبل الشركة«.
وأش��ار إلى أن حل 1 ملشكلة  مع اصحاب 
املقطورات، يكمن في حتديد ايجار النقل لكل 
احملافظات بحسب بعدها وقربها من صافر، 
وتوفير م��ادة ال��دي��زل للمقطورات.. مضيفا 
التحايل  أن الشركة عملت على حل عملية 
والتنقيص من كمية حمولة املقطورة، حيث 
يتم وضع قفل برقم تسلسلي على حنفيات 
الشركة  قبل خروجها من معامل  املقطورة 
بصافر، وبذلك ال ميكن أن يسحب او يفرغ 
من الكمية اال بقص القفل وهذا ال يتم إال في 
محطات الشركة او احملطات التجارية، وفي 
حال وصلت املقطورة الى احملطة بدون هذا 

القفل يتم ابلغنا من قبل احملطة بذلك.

 }  ملتزمون بتغطية مناطق نفوذ المتمردين بمادة الغاز في حال ابتعدوا عن المتاجرة بها
 }  الحوثيــون أعادوا ســكان العاصمة صنعاء إلى عصور االحتطاب.. ونســاء المدينة 

يتسابقن على احتطاب أشجار الحدائق والمتنفسات
}  انتاجنــا اليومــي يتــراوح مــا بيــن 75- 84 مقطورة تــوزع على كافــة محافظات 

الجمهورية.. والسوق السوداء للمليشيا خلقت أزمة في مناطق سيطرتها 

جهود القائمين على غاز صافر تذهب هدرًا أمام فساد مليشيا التمرد:

مدير دائرة صافر ل�«26سبتمبر»: مليشيا احلوثي حتتجز القاطرات في معبري« عفار» و«حرف سفيان»

    منصور أحمد

أع���ادة مليش���يا احلوث���ي املتم���ردة س���كان العاصمة 
صنع���اء واملناط���ق اخلاضعة لس���يطرتها إل���ى القرون 
االوس���طى- عص���ور االحتطاب- بع���د أن اعدمت عنهم 
مادة الغاز املنزلي، ووفرت لبعض القيادات السالية، 
غايته���ا في ذلك حتميل الش���رعية والتحال���ف العربي، 
مس���ؤولية ذلك، وإيهام املواطن أن اجلماعة الس���الية  
تتعرض للحصار من قبلهما، وما أزمة الغاز إال احدى 
أدوات احلرب التي تش���نها اجلماعة املتمردة منذ أكثر 
من ثاث س���نوات.. إذ انه من الغرائب أن يشاهد املرء 
في القرن الواحد والعشرين نساء في شوارع العاصمة 
صنعاء وهن يحملنا على رؤوس���هن ح���زم احلطب، أو 
يتس���ابقن عل���ى حطب أش���جار الزين���ة م���ن املتنزهات 

وحدائق العاصمة ومحافظات احلديدة وذمار.
عن احلرب العنصرية التي متارسها مليشيا احلوثي 
املتمردة ضد اليمنين، يكشف »26سبتمبر« مدير دائرة  
صافر للغ���از، املهن���دس  محس���ن حمد وهي���ط، جرائم 
املليش���يا االنقابية ووقوفها وراء األزمة اخلانقة ملادة 
الغاز املنزلي في العاصمة صنعاء واحملافظات التي ال 

تزال ترزح حتت سيطرتها.
في شوارع صنعاء نساء يتسابقن على احلطب في زمن املليشيااملرأة في صنعاء تساوي بني طفلها واسطوانة الغاز

م/ محسن بن وهيط
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    تقرير: عارف الواقدي 

مئات المختطفين عذبوا حتى الموت

الناشط املعمري يكشف عن أبشع اجلرائم غير اإلنسانية التي ترتكبها مليشيا احلوثي في معتقالتها

ومن وقع في قبضة املليش���يا فقد وقعت حياته 
في شراك إجرامي ال ميكنه االفات منه إال مشلوال 
أو مختا، ومن سلم عقله ال يخرج إال جثة هامدة، 
هذا حال من ينجو ويفرج عنه، ناهيك عمن تقتلهم 
املليشيا بشكل شبه يومي في معتقاتها وتودعهم 
ثاجات املستشفيات التي تسيطر عليها أو تدفنهم 
في مقابر خاصة بها، حي���ث أن معظمهم ال تعرف 
أسرهم عنهم شيئًا وال تعلم في أي سجن يقبعون 

ويعذبون.
الناش���ط السياس���ي جم���ال املعم���ري واحد من 
بن ضحايا جرائم املليش���يا في معتقاتها والذي 
اختطفته املليشيا من أحد فنادق العاصمة صنعاء 
م���ن جوار زوجت���ه، منتص���ف ليلة ال�3 م���ن مارس 
2015م، أخ���ذوه إل���ى أحد املعتق���ات التابعة لهم، 
ليمارسوا عليه أشد أنواع التعذيب، وهو ما أدى 
إلى إصابته بش���لل طرف���ي ارتخائي بع���د تعذيب 
استمر ملدة ثمانية أيام متتالية لم تذق فيها جفونه 

النوم.

وبعد أكثر من ثاث سنوات قضاها املعمري في 
معتقاتها، أفرجت املليشيا عنه فاقدًا القدرة على 
احلركة جراء تعرضه لصنوف من التعذيب أخرجته 
مشلواًل ومحروقًا بجثة ال تقوى على السير وأقدام 
ال تعرف اخلطى متاما وجسد لم يعرف الشمس وال 

الهواء منذ اختطافه قبل ثاث سنوات.
وف���ي جلس���ة اس���تماع للمختطف املعم���ري في 
مدينة مارب نظمها فريق بنيان للتنمية املجتمعية 
وحقوق االنس���ان وفري���ق الهيئة الوطني���ة للدفاع 
ع���ن احلق���وق واحلري���ات »هود« ف���ي اقليم س���بأ، 
حتدث املعمري عن جرائم احلرب والتصفية التي 
متارسها املليشيا احلوثية في معتقاتها ضد من 
تختطفهم م���ن املدنين والصحفين والناش���طن، 

فضًا عن تعذيب اشخاص حتى املوت.
تعذيب جسدي ونفسي

في معتقاتها تس���تخدم مليشيا احلوثي أبشع 
وس���ائل التعذي���ب اجلس���دي بح���ق املعتقلن، وال 

تكتف���ي بذلك ب���ل متارس وس���ائل تعذيب نفس���ية 
للضغط عل���ى املعتقلن وإذاللهم، يق���ول املعمري: 
»املليشيا وبعد اختطافي من غرفة الفندق التي كنت 
أقيم فيها مع زوجتي لم تكتف بالضرب والس���حل 
والتعذيب اجلس���دي بل قاموا بإس���ماعي أصوات 
صراخ نس���اء يعذبن إليهامي أن زوجتي مختطفة 

لديهم وتعذب، للضغط علَيّ وإذاللي«.
ولكي تدفن املليشيا جرائمها تعمل على تعذيب 
الضحايا في س���جونها حتى امل���وت وتودعهم في 
ثاج���ات مستش���فيات تس���يطر عليها، وف���ي هذا 
الصدد حت���دث املعمري، قائًا: »املليش���يا ارتكبت 
جرائم مروع���ة داخل س���جونها، لكن م���ن خرجوا 
م���ن الس���جن ل���م يتحدثوا عنه���ا ألنهم وببس���اطة 
أخرجوا جثثًا في صناديق إلى ثاجات املوتى في 

املستشفيات التي تسيطر عليها«.
قتل جماعي

لم تقتصر جرائم املليش���يا ف���ي معتقاتها على 
التعذي���ب والقت���ل البطيء، ب���ل متادت إل���ى القتل 
اجلماع���ي والس���ريع م���ن خ���ال تلغيم الس���جون 
وتفجيرها مبن فيها بحس���ب املعم���ري الذي تابع 
قائًا: »في أحد الس���جون التي نقلنا إليها، وجدنا 
فيه���ا مئ���ات املعتقلن بينهم صحفين وناش���طن 
سياس���ين، واستخدمونا كدروع بش���رية، وكانوا 
يجن���دون ويدرب���ون في مبان باجل���وار، ولم يتنبه 
لها الطيران اال بعد أكثر من شهرين، فقام بضرب 

املباني كلها إال السجن«.
واضاف »بع���د الغارات اجلوية ق���ام احلوثيون 
بتلغيم السجن وحاولوا تفجيره ليتهموا الطيران، 
لكن بعض السجناء كسروا باب الزنزانة فوجدوا 
هاتفًا واتصلوا بأصدقاء لهم، واألخيرين اتصلوا 
مبنظم���ات م���ن بينه���ا الصلي���ب األحم���ر وقنوات 
فضائي���ة، األم���ر الذي من���ع احلوثين م���ن تفجير 
الس���جن، فقام���وا بإخ���راج الس���جناء وتعريتهم، 
ومن ثم اطلق���وا عليهم قنابل غازية محرمة دوليًا، 
واطلقوا عليهم وابل من الرصاص احلي سقط على 
إثرها الكثير من القتلى واجلرحى من بينهم حسن 
راشد احلسوي بعد أن خرجت أمعاؤه على األرض 
ونزف حتى املوت، وهو ش���ريك ف���ارس مناع، كان 
بالقرب مني وطلب مني أن أربط له مكان اإلصابة، 

ولم أستطع لكوني مشلواًل«.
سجون عابرة للقارات

»معتقات املليشيا ليست فقط لليمنين بل يوجد 
فيه���ا معتقلون م���ن جنس���يات أخ���رى يتعرضون 
للتعذي���ب ذات���ه، من بينه���م معتقل أمريكي اس���مه 
)جون( تعرض للتعذيب حتى املوت«. قال املعمري 

مؤكدًا أنه شاهد مختطفن كثر من جنسيات أخرى.
وتس���تغل املليش���يا املعتقل���ن ف���ي س���جونها 
كمصدر وم���ورد مالي لتعويض خس���ائرها، حيث 
اضاف املعمري: »املليش���يا أجبرتن���ي على توقيع 
محاضر اس���تام ملبالغ مالية اخذوها من أس���رتي 
بدون تس���ليمي أي مبل���غ، حيث كانوا يس���محون 
ألهل املختطفن بارس���ال اموال البنائهم ليقوموا 

بسرقتها«.
قتل حتت التعذيب

وأك���د املعمري ف���ي ش���هادته أن املليش���يا قتلت 

مئات املعتقلن في س���جونها حتت وطأة التعذيب 
في سجن األمن السياسي الذي نقل إليه الحقًا، ومن 
بينهم مس���عود يحيى البكيلي الذي ضربوا رأسه 
مبطارق حديدية وتركوه ينزف حتى فارق احلياة، 
كما يوجد في سجن األمن السياسي الدكتور يوسف 
البواب والذي يحقق معه، بعد أن كس���رت املليشيا 
أحد أضاع ص���دره أثناء التعذي���ب، فضًا عن 36 
آخري���ن مصابن بفش���ل كل���وي يعلق���ون ويعذبون 
يومي���ًا إلجبارهم عل���ى االعتراف بجرائ���م ال عاقة 

لهم بها«.
اجبار على الكذب

املعم���ري أف���اد أن مليش���يا احلوث���ي اج���رت 
حديثا تلفزيوني���ا معه قبل خروجه بيومن حتت 
الضغط والتهديد، أجبرت���ه فيه على التحدث عن 
تلقيه معاملة حس���نة وعدم تقصير للقائمن على 
السجون عندما زاره القيادي احلوثي يحيى بدر 
الدي���ن احلوثي وش���خص آخ���ر يدعى أب���و قناف 

اجلبري.

انقذوا املختطفني
وفي ختام اجللسة طالب املعمري األمم املتحدة 
ومجلس األمن بتشكيل جلنة طبية محايدة تقوم 
بفحصه والكش���ف ع���ن ما تعّرض ل���ه من تعذيب 
وانته���اكات، كما طالب محكمة اجلنايات الدولية 
مبحاس���بة املليش���يا وقادتها مؤكدًا أنه س���يرفع 
قضي���ة ضدهم وس���يقدم فيها أس���ماء م���ن قاموا 
بتعذيب���ه طوال فت���رة اعتقاله. .مش���ددًا في ختام 
حديث���ه ملنظم���ات املجتم���ع املدن���ي والناش���طن 
ووس���ائل االع���ام على ض���رورة تدخ���ل املجتمع 
الدولي إلنق���اذ آالف املختطفن واملخفين قس���رًا 
من جرائم وانتهاكات املليشيا والكشف عن مصير 

املفقودين.
ال تسقط بالتقادم

في تعليق رسمي للحكومة اليمنية على لسان 
وزير االعام معمر اإلرياني حول جرائم املليشيا 
ف���ي معتقاته���ا أك���د أن اجلرائ���م الت���ي ترتكبها 
مليش���يا احلوث���ي االنقابية بحق أبناء الش���عب 
اليمن���ي، مب���ن فيهم املعتقل���ون في س���جونها لن 
تسقط بالتقادم وسيقدم مرتكبوها للمحاسبة في 

القريب العاجل.
وق���ال الوزي���ر اإلريان���ي: »إن اجلرمي���ة الت���ي 
ارتكبته���ا املليش���يا احلوثي���ة بح���ق املعتق���ل في 
سجونها منذ ثاث سنوات الشيخ جمال املعمري 
والذي اطلقته مؤخرا بعد اصابته بالشلل التام، 
تؤك���د حقيقة األوضاع املأس���اوية التي يعيش���ها 
آالف املعتقل���ن ف���ي س���جونها وتكش���ف أصناف 
التعذيب النفسي واجلسدي الذي يتعرضون له«.

ودعا االرياني املجتمع الدولي وفي املقدمة هيئة 
األمم املتح���دة، ومجلس االمن الدولي واملنظمات 

الدولية املعنية بحقوق اإلنسان إلى تشكيل جلنة 
لاطاع عل���ى اوضاع املعتقل���ن واملختطفن في 

سجون املليشيا احلوثية.
اجلرمية التي ارتكبتها مليش���يا احلوثي ضد 
الناش���ط السياس���ي املعمري واحدة من بن آالف 
اجلرائم التي متارسها املليشيا بشكل يومي في 
معتقاتها وس���جونها التي تعج بآالف املعتقلن 
واملخفين قس���ريًا الذي متارس املليش���يا ضدهم 
مختلف أساليب التعذيب البشعة، فا يخرج من 
تلك املعتقات شخصًا سليما، فمن سلم عقله من 
االختال يكون قد فقد التوازن في جسمه وأصيب 

بشلل أو عاهة دائمة جراء التعذيب.
إحصائية نشرت مؤخرًا اش����ارت إلى أن عدد 
املعتقلن واملخفين قس����ريا في سجون مليشيا 
احلوثي االنقابية أكثر من خمسة آالف معتقًا 
ومخفي����ا قس����ريًا معظمهم يتعرض����ون للتعذيب 
الش����ديد بش����كل يومي، فض����ًا عن م����وت الكثير 

منهم نتيجة للتعذيب.

آالف اليمني�ني يقبع�ون يف س�جون ومعتق�الت مليش�يا الحوث�ي االنقالبية 
منذ اجتياحه�ا للعاصمة صنعاء وبقية املحافظ�ات اليمنية التي التزال تحت 
س�يطرتها، يتعرض املعتقل�ون فيها لصنوف من التعذيب وأس�اليب مختلفة 
من االنتهاكات التي تمارسها عليهم املليشيا مرتكبة أبشع الجرائم االنسانية.

  تقرير: محمد التميمي

المعمري: 
}  المئــات قتلــوا تحت التعذيــب في ســجون الحوثيين، 

والمليشيا تخفي جثثهم لدفن الحقيقة
} الدكتــور يوســف البواب و36 آخــرون يعلقــون ويعذبون 

يوميًا إلجبارهم على االعتراف بجرائم ال عالقة لهم بها
} معتقــل أمريكي اســمه )جون( قتــل تحــت التعذيب، كما 

يوجد معتقلون من جنسيات أخرى في سجون المليشيا

وزير االعالم:
} ما تعرض له المعمري يؤكد حقيقة األوضاع المأســاوية التي يعيشها 
آالف المعتقلين في سجونها ويكشف أصناف التعذيب الذي يتعرضون له

}  ندعــو المجتمــع الدولــي للتدخــل العاجل النقــاذ آالف 
المعتقلين من سجون المليشيا

 كش���ف تقري���ر حقوق���ي، ع���ن 3306 حاالت 
انته���اك للحوثين، في محافظ���ة ذمار، خال 

2017م.
وأوض���ح تقرير ص���ادر ع���ن منظمة نهضة 
وط���ن احلقوقي���ة، أن احلوثي���ن، قتل���وا 49 
ش���خصا من املدنين، وجرح���وا 39 آخرين، 
خال العام الفائت، مشيرًا إلى أن احلوثين 
إل���ى  إضاف���ة  ش���خصا،   569 اختطف���وا 

استحداثهم 16 سجنا.
ولفت التقرير إلى أن احلوثين فجروا 19 
من���زاًل واقتحموا 59 أخ���رى، كما قصفوا 14 
منزاًل، وداهموا 25 قرية، واس���تحدثوا 180 

نقطة.
وبحسب التقرير حاصر احلوثيون 11 قرية 
في احملافظة الواقعة حتت سيطرتها، عاوة 
على قيام مس���لحيها مبمارس���ة 300 انتهاك 
بحق املرأة، مؤكدا أن احلوثين أجبروا 654 
أس���رة على النزوح القس���ري، كما مت تهجير 

615 أسرة في مديرية عتمة، غرب احملافظة.
قي���ام  تقريره���ا  ف���ي  املنظم���ة  ورص���دت 
احلوثي���ن بتحويل 11 منش���أة تعليمية إلى 
ثكنات عس���كرية، كما قامت املليشيا بنهب 9 
قوافل اغاثية، واقتحام 9 مساجد، وفرض 21 

خطيبًا بالقوة.

3306 حاالت انتهاك ارتكبها 
الحوثيون في محافظة ذمار

اعالن قضائي 

اع���الن قضائ���ي 

اع�����������������������������������������الن ق�����ض�����ائ�����ي 

اعالن قضائي   اع�الن  مؤسسي

اع��������الن ق���ض���ائ���ي 

اع���������������������������������������الن ق��ض��ائ��ي 

تعل���ن محكمة م���ارب االبتدائي���ة بأنه تقدم 
اليها األخ/ مطلق حمود مطر زياد، مدعيًا أنه 
وقع عليه خطًا في جواز سفره حيث أسقطوا 
االسم الثالث مطر حتى صار مطلق حمود زياد 
الواهب���ي ويطلب اثباته بحي���ث يكون مطلق 

حمود مطر زياد. 
ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن له أي اعتراض 
عليه تقدمي اعتراضه أمام احملكمة  خال شهر 

من تاريخ نشر هذا االعان. 

تعلن محكم���ة مارب االبتدائي���ة بأنه تقدم 
اليها األخ/ حس���ن ناصر روضان العبيدي، 
مدعي���ًا أنه وق���ع عليه خطًا في جواز س���فره 
حيث أوردوا إسمه بحسن ناصر علي روضان 
ويري���د تعديله كما في البطاقة الش���خصية، 

فيكون حسن ناصر روضان العبيدي. 
ويطلب إثبات ذلك بحكم فمن له أي اعتراض 
عليه تقدمي اعتراضه أمام احملكمة  خال شهر 

من تاريخ نشر هذا االعان. 

تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنها تقدمت 
اليه���ا األخ���ت/ فاطمة حم���ود أحمد عباس 
بفس���خ عق���د نكاحها م���ن زوجه���ا منصور 
عبد الل���ه محمد أحمد فعل���ى زوج املذكورة 
احلض���ور جللس���ة ي���وم األربع���اء  املوافق: 

4/11/ 2018م.

يعلن مكتب وزارة  الشؤون االجتماعية 
والعمل مبحافظة م���ارب بأنه وفي يوم 
االثن���ن املوافق 1018/4/5م  مت تنفيذ 
عقد االجتماع التأسيسي األول ملؤسسة 
انط���اق وط���ن وال���ذي مت فيه مناقش���ة 
وإقرار مش���روع النظام األساس���ي ومت 
تع���ن مجلس االمن���اء بالق���رار رقم )1( 

للمؤسسة كل من التالية أسماؤهم :-
الفائزون بعضوية أعضاء مجلس األمناء:-

العام األمني   - صالح       علي  علي  • محمد 
املالي  املسؤول   - القدسي    ثابت  محمد  • سمير 
التنفيذي املدير   - عامر      علي  صالح  • محمد 
املشاريع مدير   - أحمد             علي  • محفوظ 

والبحوث  الدراسات   - الكميم  الدين  محيي  • محمد 
 • عبد الفتاح مطهر أحمد             - ا لعالقات العامة
 • خالد محمد صالح صويلح      -  مسؤول اعالمي

تعلن محكمة م���ارب االبتدائية بأنه تقدم 
اليه���ا األخ/ محم���د عرفج محمد س���بيعان، 
مدعي���ًا أن���ه وق���ع علي���ه خط���ًا ف���ي بطاقت���ه 
الش���خصية وذل���ك بأنه���م أس���قطوا لقب���ه 
العبيدي ويريد إضافته بحيث يكون االسم 

محمد عرفج محمد سبيعان العبيدي. 
ويطل���ب إثب���ات ذل���ك بحك���م فم���ن ل���ه أي 
اعتراض عليه تقدمي اعتراضه أمام احملكمة  

خال شهر من تاريخ نشر هذا االعان. 

تعل���ن محكم���ة م���ارب االبتدائي���ة بأن���ه 
تقدم اليه���ا األخ/ علي هادي أحمد حس���ن 
الصاحلي، مدعيًا أنه وقع عليه خطًا في لقبه 
ورد الصاحلي واالسم الصحيح علي هادي 

أحمد حسن صالح . 
ويطل���ب إثب���ات ذل���ك بحك���م فم���ن ل���ه أي 
اعتراض عليه تقدمي اعتراضه أمام احملكمة  

خال شهر من تاريخ نشر هذا االعان. 

تعلن محكمة مارب االبتدائية املنفذ ضده/ محمد 
ناصر مفتاح بتنفي���ذ احلكم االبتدائي الصادر من 
محكمة مارب االبتدائية رقم )13/ 1439ه�( املؤرخ 
بتاريخ: 3/2/ 1439ه���� املوافق: 11/21/ 2017م 
لصال���ح طالب���ي التنفي���ذ/ أحم���د محس���ن عائض 
العراسي ونادية أحمد الصباري خال سبعة أيام 
من تاريخ اإلعان ما لم فسوف تقوم احملكمة بالسير 

في إجراءات التنفيذ اجلبري.



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

الخميس: العدد »1827« 12 أبريـــل 2018م 
المـــوافــــق 26 رجـــب 1439هـ

أطلق���ت ق���وات اجلي���ش الوطني ف���ي املنطقة 
العس���كرية اخلامسة في محافظة حجة، شمالي 
غرب الباد، فجر األحد املاضي، عملية عسكرية 
واس���عة مدعوم���ا بغط���اء ج���وي م���ن طائ���رات 
التحالف العربي املساندة للشرعية بهدف حترير 
م���ا تبقى من األحي���اء اجلنوبي���ة الغربية ملدينة 

ميدي احلدودية.
العملي���ة العس���كرية الت���ي ال زال���ت مس���تمرة 
حت���ى اللحظ���ة بقيادة قائ���د املنطقة العس���كرية 
اخلامس���ة اللواء يحيى ص���اح، متكنت خالها 
قوات اجلي���ش الوطني من الس���يطرة على عدد 
م���ن األحي���اء الس���كنية الواقع���ة جنوب���ي غرب 
املدينة، وسط خسائر فادحة يتكبدها املسلحون 

االنقابيون. 
وقالت مصادر عسكرية ل�«26سبتمبر« ان قوات 
اجليش الوطني وقوات التحالف العربي املساندة 
لها في جبهة ميدي، بدأت فجر األحد عملية برية 
على محور أحياء مدينة ميدي اجلنوبية الغربية، 
حتت غطاء ناري لس���اح اجلو التاب���ع للتحالف 
العربي تس���تهدف »األحياء السكنية التي ال زالت 
تتواج���د فيها جي���وب املليش���يا احلوثي���ة« التي 
تف���رض عليها ق���وات اجلي���ش الوطن���ي حصارا 

مطبقا منذ قرابة ثاثة أشهر. 
ساعة الصفر 

فج���ر األح���د، ب���دأت ق���وات اجلي���ش الوطني 
مبساندة جوية وبرية من قوات التحالف العربي 
املشتركة عمليتها العسكرية على مواقع املليشيا 
احلوثية داخل أحياء مدينة ميدي، طهرت خالها  
عددا من األحياء السكنية التي كانت تتمركز فيها 
عناصر املليشيا احلوثية احملاصرة منذ أشهر. 
وأس���فرت املع���ارك وغارات التحال���ف العربي 
في أول أيام املعارك وفق ما أوردت املصادر عن 
تكبيد املليشيا احلوثية قرابة13قتيا وعشرات 

اجلرحى، عاوة على أسر أربعة آخرين.
حصار مطبق

قوات اجليش الوطني فرض���ت خال املعارك 
العنيف���ة حص���ارًا مطبق���ًا عل���ى بقايا املليش���يا 
احلوثية، في بعض أحياء مدينة ميدي اجلنوبية 
الغربية، متهيدًا الس���تكمال تطهيرها وحتديدًا 
باقي األحياء الت���ي ال تزال تتواجد فيها جيوب 

املليشيا احلوثية. 
توغل وانهيار

تواصل ق���وات اجليش الوطني توغلها خال 

اليومين املاضين في عم���ق األحياء اجلنوبية 
الغربي���ة ملدينة ميدي التي كانت حتت س���يطرة 
املليش���يا احلوثية وس���ط إش���تباكات عنيفة مع 
جي���وب املليش���يا االنقابية احملاص���رة في تلك 

األحياء.
مصادر ميدانية قالت إن قوات اجليش الوطني 
متكنت خال املعارك من حترير كافة أحياء مدينة 
مي���دي اجلنوبي���ة الغربي���ة م���ن بقايا املليش���يا 
احلوثي���ة، مؤك���دة ان خس���ائر فادح���ة تكبدتها 

املليشيا خال املعارك. 
املليش���يا احلوثي���ة بتق���دم واس���تمرار زحف 
ق���وات اجليش الوطن���ي لم تتمكن م���ن الصمود 
أمام انتصارات أبطال اجليش الوطني، فانهارت 
عناصرها وفرت من عشرات املواقع التي كانت 

تتمركز بداخلها. 
فرق نزع األلغام في املعركة 

بدوره���ا ف���رق الهندس���ة التابع���ة للمنطق���ة 
العسكرية اخلامسة متكنت خال املعارك من نزع 
عشرات األلغام والعبوات الناسفة التي خلفتها 
املليشيا املتمردة قبل إندحارها من تلك األحياء 

إلعاقة تقدم قوات اجليش الوطني.

إشادة بدور األبطال في حتقيق النصر 
االنتص���ارات الكبي���رة للجي���ش الوطن���ي في 
ميدي، أشاد بها نائب رئيس اجلمهورية الفريق 
الركن علي محس���ن صال���ح، وما يحقق���ه أبطال 
اجليش الوطن���ي من إجنازات عل���ى األرض في 

سبيل التقدم باجتاه استكمال التحرير.
واطلع نائ���ب رئيس اجلمهوري���ة، في اتصال 
هاتفي، بقائد املنطقة العسكرية اخلامسة اللواء 
الركن يحيى صاح، على املس���تجدات امليدانية 
وس���ير العملي���ات العس���كرية في مي���دي، مثمنًا 
الدور األخوي لدول حتالف دعم الشرعية بقيادة 

اململكة العربية السعودية الشقيقة.
وأك���د نائ���ب الرئي���س ع���زم الش���رعية بقيادة 
فخام���ة الرئيس املش���يرالركن/ عبدربه منصور 
هادي رئيس اجلمهوري���ة القائد األعلى للقوات 
املسلحة وبدعم من دول التحالف على االستمرار 
ف���ي دح���ر مش���روع إي���ران التخريب���ي وحماية 
الساحل واملمرات املائية من استهداف مليشيا 
احلوثي اإلنقابية، مشددًا على ضرورة مضاعفة 

اجلهود واجلاهزية القتالية في كل األوقات.

م���ن جانب���ه عب���ر قائ���د املنطق���ة ع���ن تقدي���ره 
الهتمام نائب رئيس اجلمهورية بسير العمليات 
العسكرية في مختلف املواقع واجلبهات، مؤكدًا 
جاهزي���ة أبط���ال اجلي���ش ومعنويته���م القتالية 

واستمرار التقدم وبسط سلطة الدولة.
 احتفاالت النصر 

وعق���ب حتري���ر أحي���اء املدين���ة اجلنوبية من 
بقايا املليش���يا احلوثية، إحتفلت قيادة املنطقة 
العسكرية اخلامس���ة مبش���اركة كل من السلطة 
احمللي���ة ممثلة مبحاف���ظ محافظة حج���ة اللواء 
الرك���ن عبد الك���رمي الس���نيني وقيادة العمليات 
املش���تركة التابع���ة للتحال���ف العرب���ي األربعاء 
بتحرير وتطهير جميع أحي���اء مدينة ميدي من 

مليشيا احلوثي اإلنقابية.
قيادة املنطقة العسكرية اخلامسة في اإلحتفال 
أعلن���ت حتري���ر مدين���ة مي���دي بش���كل كامل من 

عناصر املليشيا احلوثية.
قائ���د املنطقة اخلامس���ة الل���واء الركن يحيى 
صاح قال ف���ي اإلحتفال: أن مدينة ميدي تعتبر 
بوابة النص���ر والتحرير لكام���ل احملافظة وكما 
رفعت سارية العلم اليوم مبدينة ميدي سترتفع 
غدا في كل محافظات اقليم تهامة وفي العاصمة 

صنعاء.
وألقى محافظة محافظ���ة حجة اللواء الركن/ 
عبدالكرمي الس���نيني في احلفل كلم���ة هنأ فيها 
القيادة السياس���ية والعس���كرية ممثلة بفخامة 
رئي���س اجلمهوري���ة املش���ير الرك���ن/ عب���د رب���ه 
منصور هادي ونائبه الفريق الركن/ علي محسن 
األحمر وكافة أبناء الشعب اليمني بهذا التحرير 

العظيم حسب وصفه.
كما ش���كر قي���ادة املنطقة اخلامس���ة على بذل 
كل اجلهد في سبيل حترير مدينة ميدي وقيادة 
العمليات املش���تركة في الوقوف جنبا الى جنب 
م���ن أج���ل حترير مدين���ة ميدي، مش���يدا بجهود 
أبطال اجلي���ش الوطني في املنطقة العس���كرية 
اخلامسة الذين استبس���لوا في سبيل استعادة 

املدينة من ايدي املليشيا اإلنقابية.
 من جانبه أشاد قائد التحالف مبنطقة جازان 
اللواء الركن/ محمد األسمري باالنتصارات التي 
حققه���ا اجليش الوطن���ي بتحري���ر مدينة ميدي 
مؤكدا عل���ى تقدمي مزي���دا من الدعم العس���كري 
من قبل التحالف العربي ألبناء اجليش الوطني 
حت���ى يت���م حتري���ر كاف���ة االراض���ي اليمنية من 

مليشيا االنقاب احلوثي.

فـــي عملية عـســكرية واســعـة وناجحــة

اجليش الوطني يحرر ميدي ويطهرها من املليشيا احلوثية 
5 حماة الوطن

تس����عى قوات اجلي����ش الوطن����ي م����ن عمليتها 
العس����كرية ف����ي جبه����ة نه����م، البواب����ة الش����رقية 
للعاصمة صنع����اء، محققة انتص����ارات كبيرة في 
املع����ارك الت����ي تخوضه����ا ض����د مليش����يا احلوثي 

االنقابية منذ منتصف األسبوع املاضي. 
ومتكن����ت ق����وات اجلي����ش الوطن����ي مس����نودة 
مبقاتات اجل����و التابعة للتحال����ف العربي خال 
معارك اليومن املاضين م����ن حتقيق انتصارات 
كبي����رة ف����ي جبهت����ي امليمن����ة وامليس����رة مبديرية 
نه����م، في وقت أضحت فيه قوات اجليش الوطني 
حتاصر مليش����يا التمرد واالنق����اب احلوثية في 

منطقة املديد، مركز املديرية. 
مصادر ميدانية ل�« 26س����بتمبر«  في نهم،أكدت 
أن مركز املديرية »املديد«، بات حتت حصار مطبق 
تفرضه قوات اجليش الوطني، وتفرض السيطرة 

النارية عليه.
ومتكن����ت ق����وات اجلي����ش الوطن����ي بحس����ب 
الناطق باس����م املنطقة العسكرية السابعة العقيد 
عبدالله الشندقي، من حترير سلسلة جبال العقد، 

والس����علي، والصخ����ر، واألحم����ر، خ����ال مع����ارك 
عنيف����ة خاضتها ق����وات اجليش الوطن����ي بقيادة 
قائ����د املنطقة العس����كرية الس����ابعة الل����واء الركن 
ناصر الذيباني، ضد مليشيا احلوثي االنقابية، 

األربعاء واخلميس املاضين. 
ومع توسع رقعة املعارك في املديرية التي تشكل 
البوابة الش����رقية للعاصمة صنعاء، وانتصارات 
قوات اجلي����ش الوطني التي حتققه����ا على أرض 
املعركة بإسناد جوي من طيران التحالف، تشهد 
صف����وف مليش����يا احلوث����ي االنقابي����ة انهيارات 
كبيرة في صفوف مقاتليها الذين فر املئات منهم 

باجتاه العاصمة.
في حن متكنت قوات اجليش الوطني يوم األحد 
املاضي خال معارك عنيفة خاضتها مع املليشيا 
احلوثية في جبه����ة ميمنة امليمنة، من اس����تكمال 
حترير سلسلة جبال الزلزال بالكامل، التي تكمن 
أهمية حتريرها، في متكن قوات اجليش الوطني 
من الس����يطرة نارًيا على مواقع املليشيا ألكثر من 
اثنن كيلو متر، إضافة إلى السيطرة النارية على 
اخلط الترابي القادم من محافظة اجلوف، والذي 

يعد الشريان األهم إلمداد املليشيا املتواجدة غربي 
منطقة ضبوعة. 

وأس����فرت املع����ارك املدعوم����ة باس����ناد طي����ران 
التحالف العربي عن مقتل ما ال يقل عن55عنصرًا 

من املليشيا احلوثية. 
وتكب����دت ف����ي جان����ب العت����اد خس����ائر فادحة، 
 ،PMP منه����ا تدمير8أطقم قتالية وث����اث عربات
و9عيارات وكميات كبيرة من األسلحة والذخائر. 
األم����ر الذي أضعف م����ن معنوياته����ا وأدى إلى 
تقهقرها أمام تقدم وعزائم أبطال اجليش الوطني 

في امليدان. 
أبط����ال اجلي����ش الوطني ف����ي مديرية نه����م، ما 
حققون����ه ويحققوه من انتص����ارات في امليدان، لم 
يتوانوا بحسب ما أثبتت وتثبت أفعالهم البطولية 
عن حتقيق املزيد من االنتصارات امليدانية ودحر 
مليش����يا احلوث����ي االنقابي����ة وحتري����ر عش����رات 

املواقع منذ مطلع العام اجلاري. 
لم يتوان األبطال حلظة واحدة عن بذل أرواحهم 
في سبيل استعادة مؤسسات الدولة من يد مليشيا 

االنقاب وفق ما أكد الكثير منهم ل�«26س����بتمبر« 
خال لقاء لها بهم،  بل واصلوا وهاهم يواصلون  
تقدماته����م امليدانية وصواًل إلى مش����ارف مديرية 
أرحب املج����اورة، والس����يطرة على أول����ى مناطق 

منها ناريًا.  
أبطال اجليش الوطني ومنذ بدء معركة حترير 
نهم، في العام 2015م، لم يتوانوا عن اس����ترجاع 
ما ظنت املليشيا احلوثية االنقابية أنها سيطرت 
عليه في املديرية التي تعد البوابة اإلستراتيجية 
للعاصمة صنعاء من احملور الشرقي، وهاهي أيام 
التحرير تتوالى يوما بع����د يوم وأصبحت حبلى 
باالنتص����ارات واملاحم البطولية التي يس����طرها 

أبطال اجليش الوطني بدمائهم.
 اجليش الوطني الذي أتخذ قراراته باحلس����م 
واالنتص����ار، وهو في طريقه لتق����دمي معارك تغير 
اخلريطة العسكرية والسياس����ية، ليس هناك من 
قوة على األرض طبقا ملا يؤكد القادة العسكرين 
والضباط واألفراد ميكنه����ا الوقوف بوجه جيش 
وطني يخلد في س����جله ماح����م مليئة بالبطوالت 

واالنتصارات في نطاق جغرافي صعب.  

ه����ذه اجلغرافي����ا ب����كل صعوبته����ا وساس����لها 
اجلبلية لم تهد من عزمية ومعنويات جيش وضع 
هدفه صوب النصر،فجعله أسمى أهدافه، وحطم 
كل تلك الصعوبات ليحقق احللم املنشود بتحرير 
العاصم����ة وكام����ل الدول����ة م����ن براث����ن واالنقاب 
احلوثي الذي يعمل وفقًا لسياس����ة إيران الهادفة 
لغرس رغباته����ا في اليمن ووجدتها في مليش����يا 

احلوثي االنقابية. 
وكانت صحيفة »26سبتمبر« مواكبة النتصارات 
اجلي���ش الوطني في نهم، من خ���ال التواصل مع 
األبط���ال املرابطن في اجلبه���ات األمامية، راصدة 
أب���رز الضربات القاصم���ة واملوجعة الت���ي لقنتها 
مليشيا االنقاب بإسناد جوي من التحالف العربي، 
وأدت إلى انهيار هذه املليشيا عسكريا ومعنويا.

معظم دفاعات مليشيا احلوثي االنقابية باتت 
تنهار بشكل مستمر أمام تقدمات اجليش الوطني 
الذي استطاع ان يلحق هزمية نكراء باملليشيا في 
مشارف محافظة حتاول ان حتافظ عليها أكثر من 
معقلها الرئيس����ي في صعده، كونها متثل مخزن 

لكافة مصاحلها بجميع جوانبها.

معارك تتس���ع رقعتها في نهم، ش���رقي 
صنع���اء، وجغرافي���ا جبلي���ة ش���ديدة 
الوع���ورة تق���ف عاج���زة ع���ن الصم���ود 
أم���ام جيش وطن���ي ال مس���تحيل يعيقه 
ع���ن النص���ر أهدافه���م الت���ي رس���موها 
ف���وق جبينهم، والقس���م الذي أقس���موه 
على أنفس���هم منذ س���نوات، ومعنويات 
وعزائم حتطم صخور وصابة سلس���لة 
جبال املديرية املمتدة من أقصى شمالها 
إلى جنوبها، هي عوامل تساعد اجليش 

الوطني كل يوم في كسب املعركة. 

عون املليشيا هزائم نكراء نهم.. األبطال يجرِّ
بالفــرار  وتلــوذ  تنهــار  والمليشــيا  تحريــر صنعــاء  واقتــراب  الحســم  معــارك 

    تقرير: عارف الواقدي 
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تواصل قوات الجيش الوطني لألسبوع 
الثاني عىل التوايل معارك عنيفة ضد مليشيا 
الحوثي االنقالبية يف مختلف جبهات القتال 
يف محافظة البيضاء، السيما يف جبهة قانية 
رشقي املحافظ�ة، تزامناً مع قصف جوي 
مكثف من قب�ل مقاتالت التحالف العربي 
التي ش�نت منذ مطلع األس�بوع أكثر من 
40 غارة جوية مس�تهدفة مواقع املليشيا 
وتجمعاتها وتعزيزاتها ومخازن أسلحتها، 
تكبدت خاللها املليش�يا خسائر فادحة يف 

األرواح والعتاد.

تتواص���ل املع���ارك الضارية بن ق���وات اجليش 
الوطني ومليشيا احلوثي االنقابية  في محافظة 
البيضاء من���ذ أكثر من أس���بوعن، ولكن وتيرتها 
ارتفعت بش���كل كبير من���ذ مطلع األس���بوع، حيث 
متكنت قوات اجليش الوطني الس���يطرة على عدد 
م���ن املواقع ف���ي جبهتي قاني���ة واملاجم، ش���رقي 

احملافظة.
وتش���هد منطقة قاني���ة الواقعة ب���ن محافظتي 
البيضاء ومارب، معارك عنيفة بن قوات اجليش 
الوطني واملليشيا االنقابية، متكن خالها أبطال 
اجليش الوطني من السيطرة على عدد من املواقع 

التي كانت تتمركز فيها املليشيا.
عناصر املليشيا في قبضة اجليش الوطني

ومع اس���تمرار املع���ارك، متكنت ق���وات اجليش 
الوطني، االثنن املاضي، من أسر مسؤول رفيع في 
جماعة احلوثي في منطقة قانية، شرقي احملافظة.

وقالت مصادر عسكرية ل�«26سبتمبر«: »إن قوات 
اجلي����ش الوطني متكنت من أس����ر مس����ؤول االمداد 
ملليش����يا احلوث����ي ومرافقيه في منطق����ة الُرخيم في 
منطق����ة قاني����ة«. مؤك����دة  »أنه����ا وج����دت ف����ي تلفون 
املس����ؤول اتصاالت ورس����ائل مباش����رة مع القيادي 

احلوثي »أبو علي احلاكم«.
إلى ذلك أس���ر اجليش الوطن���ي 13 عنصرًا من 
املليش���يا االنقابية كانوا في مهمة اس���تطاع في 
محيط منطق���ة قانية الت���ي باتت حتت الس���يطرة 

النارية للجيش الوطني.
قيفة.. مقاومة مستمرة

وتزامن���ًا مع التقدم���ات امليدانية التي يحرزها 
أبط���ال اجليش الوطني في جبه���ة قانية تواصل 
املقاومة الشعبية عملياتها احملكمة التي تستهدف 
فيها عناصر املليشيا االنقابية وآلياتها في جبهة 
قيفة، وسط البيضاء، حيث لقي ثاثة من عناصر 
املليشيا االنقابية، األحد املاضي، مصرعهم في 
كمن مس���لح نفذته املقاومة الش���عبية في جبهة 

قيفة.
وأكد مصدر ميداني ل�»26سبتمبر«: »أن املقاومة 

الشعبية في جبهة قيفة، نصبت كمينًا لطقم عسكري 
تابع للمليشيا االنقابية في منطقة سبلة اجلرم في 
مديرية القريش���ية، أس���فر عن إعطاب الطقم ومقتل 

ثاثة من عناصر املليشيا كانوا على متنه«.
غارات جوية دمرت مخازن  أسلحة املليشيا 

وخال األسبوع املاضي شنت مقاتات التحالف 
العرب���ي أكث���ر من 35غ���ارة عل���ى مواقع مليش���يا 
احلوث���ي االنقابية في جبل مس���عودة واحملجان 
والع���ر وغول س���الم مبنطق���ة قانية وح���وران بن 
محافظت���ي م���أرب والبيضاء أس���فرت عن س���قوط 
عش���رات القتل���ى واجلرحى في صفوف املليش���يا 
وتدمير دبابات وعربات عسكرية وأسلحة وذخائر 

تابعة لها.
كما قصفت املقاتات عددًا من مخازن األسلحة 
التابع���ة للمليش���يا في مديرية الس���وادية، وس���ط 
البيض���اء، والت���ي كان���ت تخزنها املليش���يا داخل 
عدد م���ن املبان���ي احلكومية التي تس���يطر عليها، 
فاس���تهدفتها غ���ارات املقات���ات ودمرته���ا، فضًا 
عن مقتل م���ن كانوا فيها بينهم قي���ادات ميدانية، 
حيث اس���تهدفت الغارات مبنى مكت���ب املالية في 
الس���وادية التي قتل فيها القيادي احلوثي املدعو 
أبوقصي، وفي الس���ياق ذاته اس���تهدفت الغارات 
اجلوية مخزنًا ألس���لحة املليشيا في املعهد الفني 

في املديرية ذاتها.
وفي سياق متصل قتل القيادي احلوثي املدعو 
أبو احلسن الصعداوي وعدد من عناصر املليشيا 
ج���راء غ���ارات جوي���ة ش���نتها مقات���ات التحالف 
العربي على مواقع املليشيا في جبل مسعودة في 

جبهة قانية شرقي احملافظة.
صقور اجلو تصطاد قطيع املليشيا

ويوم أمس األول، قتل أكث���ر من 30 عنصرًا من 
مليشيا احلوثي االنقابية في غارات جوية شنتها 
مقاتات التحالف العربي  على مواقع وتعزيزات 
للمليش���يا ش���رقي محافظة البيض���اء، حيث أكدت 
مص���ادر ميداني���ة ل�»26س���بتمبر« أن مقات���ات 
التحالف العربي استهدفت بغارتن جويتن مواقع 

املليشيا احلوثية في جبل مسعودة في جبهة قانية 
أسفرت عن مقتل 20 عنصرًا من املليشيا.

وفي غضون ذلك اس���تهدفت مقاتات التحالف 
العربي ،في اليوم ذاته، طقمًا عس���كريًا على متنه 
تعزيزات بشرية للمليش���يا في منطقة فضحة في 
مديرية املاجم، أسفرت عن مقتل كل من كانوا على 

متنه وعددهم 12 عنصرًا.
وتزامن���ت تلك الغارات مع قصف مكثف ش���نته 
مدفعية اجليش الوطني مس���تهدفة مواقع متفرقة 
للمليش���يا في ش���عب فضحة، ومف���رق وعالة، في 
املديرية ذاتها، وأسفر القصف عن سقوط عدد من 

القتلى واجلرحى من عناصر املليشيا.
كما ش���نت مقاتات التحال���ف العربي، الثاثاء 
املاضي، غارتن جويتن مستهدفة آليات وجتمعات 
للمليش���يا االنقابي���ة ش���رقي البيض���اء، حي���ث 
استهدفت مدفع وجتمعات للميلشيا احلوثية، في 

موقعي العفير، والهداه، شمال وشرق قانية.
وف���ي غض���ون ذلك  قصف���ت مقات���ات التحالف 
العرب���ي، األحد املاضي، عددًا من مواقع املليش���يا 

في جبهة قانية وجتمعات متفرقة.
وأكدت مصادر ميدانية أن الغارات اس���تهدفت 
جتمعات املليشيا في منطقتي مسعودة، واليسبل، 
ودمرت عددًا من آلياتها في منطقة غول س���ام، في 

جبهة قانية.
ووفق���ا للمصادر متكن أبط���ال اجليش الوطني 
من الس���يطرة على ق���رى آل هق���اش، واجلربان آل 
عمر القريبتن من جبل مسعودة في منطقة قانية.

كما شنت مقاتات التحالف العربي، يوم اجلمعة 
املاضية، عددا من الغارات اجلوية مستهدفة مواقع 
وجتمع���ات مليش���يا احلوثي االنقابي���ة ومخازن 

أسلحتها في محافظة البيضاء، وسط الباد.
وقال���ت مص���ادر ميداني���ة ل�«26س���بتمبر« :«إن 
غارات جوية استهدفت جتمعات ومخازن أسلحة 
للمليش���يا االنقابي���ة في مبنى املعه���د الفني، في 
مديري���ة الس���وادية، كمااس���تهدفت بع���دة غ���ارات 
أخرى جتمعات للمليش���يا في مبنى مكتب املالية، 

في املديرية ذاتها«.

تظ�ن املليش�يا االنقالبية أن جبهات تعز، هي متنفس�ها, إذ تح�اول بني الفنية 
واألخ�رى تحقيق انتص�ارات وإن إعالمية، وتنفيذ عملي�ات هجومية، يقول عنها 
قيادات يف الجيش الوطني بأنها عبثية، وإثبات حضور فقط يف ظل الخسائر التي 

تتكبدها املليشيا مادياً وبرشياً..

     تقرير/ محمد التميمي

فف����ي األس����بوع املاض����ي، وبعد الهزائ����م التي 
توال����ت عل����ى االنقابي����ن ف����ي ك����رش، والقبيطة 
واملفالي����س، ش����رق وجن����وب ش����رق احملافظ����ة، 
اندلع����ت املواجه����ات ف����ي أكثر م����ن جبه����ة، لفك 
الضغ����ط وإش����غال ق����وات اجلي����ش الوطن����ي، إذ 
اندلع����ت املواجه����ات ف����ي اجلبه����ات الغربية في 
مقبنة واألشروح مبحاذاة جبل حبشي، باإلضافة 
إلى قلعة لوزم ومنطقة الكريفات وأطراف وادي 

الزنوج والوعش شرق و شمال املدينة.
خسائر كبيرة

وقال املركز اإلعامي حملور تعز، بأن املليشيا 
تكبدت خس����ائر كبيرة، وفقدت عددًا من قاداتها 
امليدانين في هذه اجلبه����ات، التي حتاول عبثًا 

التقدم فيها.
ب����دوره اجلي����ش الوطن����ي ال يعط����ي الفرص����ة 
لعناصر احلوثين بالراحة التامة، حن يعجزون 
ع����ن أي تق����دم أو نصر، فيك����ون النص����ر لصالح 
اجليش عل����ى الرغم من قلة اإلمكانات، كما يقول 
النقي����ب/ محم����د الوجي����ه أحد ضب����اط التوجيه 

املعنوي في اللواء 17.
زمام املبادرة

ويستطرد النقيب محمد الوجيه، بأن املعارك 
األخيرة، تثبت ب����أن اجليش ميلك زمام املبادرة، 
وأن احملرقة مس����تمرة للحوثين ف����ي تعز، التي 
يفق����دوا فيه����ا عناصره����م، حتت ني����ران مدفعية 
اجليش، وضرباته احملكمة، التي نالت عددًا من 
القيادات احلوثية، واملتحوثة في أكثر من جبهة.

محرقة للمليشيا
وقت����ل ما ال يقل ع����ن 18 عنصرا من احلوثين 
االثن����ن املاض����ي ف����ي مواجه����ات جب����ل الوعش 
ووادي الزنوج بينهم قيادي ميداني يدعى ب�»أبو 

حس����نن« وصرح املركز اإلعامي بأن 30 آخرين 
جرحوا في املواجهات.

وقال قيادي ميداني في اللواء 22 ميكا بأن من 
يجع����ل التقدم بطيئًا هو كمي����ة األلغام املزروعة، 
لي����س في جبل الوعش بل ب����كل اجلبهات، فتعز، 
صارت مسورة مبزارع األلغام، املختلفة األحجام 

واألنواع.
عائق األلغام

وأك����د أن الف����رق الهندس����ية ف����ي الل����واء 22 
اس����تطاعت ن����زع وتفكيك ش����بكة عبوات ناس����فة 
زرعتها املليش����يا في محيط التش����ريفات شرقي 

املدينة.
وكان أبط����ال اجلي����ش الوطني ف����ي اللواء 22 
ميكا، قد شنوا هجومًا  محكمًا على مواقع متركز 

مليش����يا احلوثي االنقابية ف����ي جبهات الزنوج 
والوعش شمال املدينة لتندلع املواجهات العنيفة 

مبختلف أنواع األسلحة.
الهجوم أربك احلوثين مما جعلهم يكثفون من 
قصفهم باملدفعية الثقيلة على األحياء السكنية، 
وس����ط املدينة، نتج ع����ن ذلك س����قوط جرحى من 

املدنين.
أس����������رى 

وأعل����ن الناط����ق اإلعام����ي لل����واء 22 ميكا أن 
املعارك أسفرت أيضًا عن أسر عدد من احلوثين 
وه����و ما ي����دل عل����ى احلالة الت����ي وصل����ت إليها 
املليش����يا من الضع����ف، وأن اجلي����ش أصبح في 
موق����ف قوي يس����تطيع التق����دم لو امتل����ك آليات 

عسكرية تتعامل مع األلغام.

وقال نائب الناطق الرس����مي باسم محور تعز 
العقي����د عبدالباس����ط البح����ر بإن ق����وات اجليش 
متكن����ت من حتري����ر أكثر م����ن موقع ف����ي اجلبهة 
الش����مالية، تع����د مواق����ع مهم����ة ألنها تط����ل على 

خطوط وطرق إمداد مليشيا احلوثين.
وأك����د أن اجلي����ش متك����ن م����ن حتري����ر، تل����ة 
»الكمبت����ن« و»األريل« وعدد م����ن املواقع األخرى 
ف����ي محيط منطق����ة عصيف����رة، ووص����ف املعارك 
بأنها مهمة استخدم فيها اجليش مختلف أنواع 
األس����لحة ومنها املدفعية التي اس����تهدفت آليات 
احلوثين في جبل الوعش والعرصوم، ومواقع 
أخرى في منطقة عصيفرة، أس����فرت عن خسائر 

كبيرة في العتاد واألرواح.
من جهتها فش����لت مليش����يا احلوث����ي كما قال 
العقي����د البح����ر ف����ي هج����وم حاولت في إش����غال 
اجلي����ش الوطن����ي، ف����ي محي����ط معس����كر الدفاع 

اجلوي، إذ عادت خائبة، جتر هزميتها.
وتواص����ل املليش����يا فق����د قياداته����ا امليداني����ة 
وعناصرها ممن زجت بهم في جبهات تعز، إذ قتل 
ما ال يقل عن 249 من مس����لحي مليشيا احلوثي 
االنقابي����ة مبواجه����ات م����ع اجلي����ش الوطن����ي 
وغارات مقات����ات التحالف العربي خال مارس 

الفائت في محافظة تعز جنوبي غرب الباد.

إحصائية
وحس����ب إحصائية رس����مية للمرك����ز اإلعامي 
لقي����ادة مح����ور تع����ز ف����إن املع����ارك أس����فرت ع����ن 
مقتل 249 حوثيًا بينه����م ثاثة قيادات ميدانية، 
وإصابة أكثر من 337 آخرين في مختلف جبهات 
احملافظة، ومن بن القتل����ى القياديان امليدانيان 
عل����ي طربوش وجه����اد مغلس وقائ����د آخر مكنى 

بأبو طه.

كم����ا أس����فرت املع����ارك ف����ي مختل����ف جبه����ات 
احملافظ����ة عن تدمي����ر وإعطاب 5 أطقم عس����كرية  
وتدمي����ر ثاث����ة رشاش����ات و 4 مداف����ع وإعطاب 

دبابة..
تطبيع األوضاع

بدوره أج����رى نائب رئيس اجلمهورية الفريق 
الركن علي محسن صالح اتصااًل هاتفيًا مبحافظ 
محافظة تعز الدكتور أمن أحمد محمود لاطاع 
عل����ى املس����تجدات باحملافظ����ة وجه����ود تطبي����ع 

األوضاع في املناطق احملررة.
وأش����اد نائ����ب الرئي����س بالثبات األس����طوري 
ألبط����ال اجليش وأبن����اء محافظة تعز مبس����اندة 
ودعم األش����قاء في التحالف وما تبذله الس����لطة 
احمللية م����ن جهود الس����تئناف مهام مؤسس����ات 

الدولة املختلفة وتثبيت األمن واالستقرار.
تكاتف اجلهود

وأك����د نائ����ب رئي����س اجلمهورية ب����أن الوضع 
احلرج الذي تعيشه بادنا وفي مقدمتها األوضاع 
مبحافظة تعز بفعل انقاب احلوثي املدعوم من 
إيران يستدعي تكاتف اجلهود ورص الصفوف 
خل����ف قيادة الش����رعية بقي����ادة فخام����ة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية والعمل 
بجد لتخفيف معاناة الناس والتخلص من عبء 
االنق����اب وجرائم����ه بحق املواطن����ن وتهديداته 

لألمن والسلم والدولي.
وأطل����ع احملافظ نائب الرئيس على التطورات 
امليدانية ومختل����ف القضايا املرتبطة باحملافظة 
وجهود استكمال التحرير وبسط سلطة الدولة، 
منوه����ًا إل����ى االنتص����ارات التي يحققه����ا أبطال 
اجليش في مختلف املواقع وبدعم وإسناد أخوي 

من دول حتالف دعم الشرعية.

الجيش الوطني وزمام المبادرة 
في جبهات شمال المدينة

ت�ع����ز.. احملرقة مستمرة لالنقالبيني

البيضاء.. معارك متواصلة وغارات مكثفة وخسائر فادحة للمليشيا

    ع����م���ار زع��ب��ل

حلج/خاص:
حتاول املليشيا احلوثية املتمردة اعاقة تقدم قوات 
الشرعية باجتاه مدينة الراهدة واستعادة ماخسرته 
من مواقع ومناطق استراتيجية غير ان مجمل هذه 
احمل���اوالت تبوء بالفش���ل وتكبد املليش���يا عش���رات 

القتلى واجلرحى.
واحد يوم  في  18قتيال 

وف���ي مع���ارك وصف���ت بالعنيف���ة ش���هدت جبه���ة 
الش���ريجة في قطاعيها الشرقي والغربي مواجهات 
عنيفة اثر هجمات متتالية شنتها املليشيا احلوثية 
على مواقع يس���يطر عليه���ا اجلي���ش الوطني الذي 
متكن من صد الهجوم وتكبيد املليش���يات 18 قتيا 
في يوم واحد وايقاع اصاب���ات كبيرة في صفوفها، 
حيث شوهدت عناصر املليشيا وهي حتمل جرحاها 

وجتر اذيال اخليبة واالندحار.
 انتصارات سيعقبها انتصارات

من جانبه اكد اللواء/ فضل حس���ن العمري، قائد 
املنطق���ة العس���كرية الرابع���ة وخال زي���ارة قام بها 
للمواق���ع االمامي���ة ف���ي مرتفعات ش���رق الش���ريجة، 
ان االنتص���ارات الت���ي حتققت في جبهة الش���ريجة 
سيعقبها انتصارات حاسمة وستكون قاصمة لظهر 
املليش���يا االنقابي���ة، مثمن���ا في ذات الوق���ت الروح 
املعنوي���ة العالي���ة التي يتمت���ع بها ابط���ال اجليش 
الوطني والدعم واالسناد الذي تقدمه دول التحالف 
وف���ي مقدمته���ا اململك���ة العربي���ة الس���عودية ودولة 

االمارات.
   انكسار املليشيا

في ذات السياق اوضح الناطق االعامي للمنطقة 
العسكرية الرابعة النقيب/ محمد النقيب،بأن ابطال 
الل���واء الثان���ي حزم صدوا هجوما مس���لحا ش���نته 
املليشيا احلوثية في وقت سابق من االسبوع املاضي 
على عدد م���ن املواق���ع التي يس���يطر عليها اجليش 
الوطني، مشيرا الى ان املواجهات اسفرت عن مقتل 
٢٥حوثيا وجرح اخرين، وان املليشيا انكسرت امام 
صابة أفراد اجليش الوطن���ي وتركت جثث قتاها 

مرمية في اجلبال.

    قتلى وجرحى من االطفال
املليش���يا وكما ه���و دأبها ال حتس���ن التفريق بن 
ماهو عس���كري وم���ا هو مدن���ي فقد جلات وبش���كل 
انتقام���ي وهس���تيري الى قص���ف املناط���ق  والقرى 
ش���مال وغ���رب الش���ريجة كم���ا ادى بحس���ب بعض 
املصادر الى سقوط عش���رة اطفال بن قتيل وجريح 
ومن بن القتلى الطفان بكر سام علي وحاكم نبيل 

وهما من قرية لعوب شمال محافظة حلج.
انتحار ال اكثر

وبحس���ب مراقبن فان املليش���يا استشعرت على 
مايبدو اخلطر احملدق بها جراء تقدم قوات اجليش 
الوطني واه���داف وابعاد هذا التقدم وابرزها وضع 
ح���د نهائي لتواجد املليش���يا احلوثي���ة في محافظة 
تعز مادفع املليشيا الى رفع حالة اجلاهزية والدفع 
بعناصره���ا ف���ي هجم���ات يائس���ة اش���به ماتك���ون 
مبح���اوالت انتح���ار ال اكث���ر، ك���ون ه���ذه الهجم���ات 
اواحمل���اوالت ل���م حتق���ق ش���يء حت���ى االن وه���و ما 
يضاع���ف خيب���ة االم���ل ل���دى ه���ذه املليش���يا ويعزز 
الشعور لديها بان ايام بقائها في الراهدة ورمبا في 

محافظة تعز باتت معدودة.
ترتيبات

ف���ي اجت���اه مختل���ف اش���ارت مص���ادر مطلعة ان 
ثم���ة ترتيبات يت���م االعداد له���ا بالتنس���يق مع دول 
التحال���ف بش���ان إح���داث نقل���ة نوعي���ة ف���ي مس���ار 
العمليات العس���كرية في جبهة الراه���دة ومابعدها 
وان التحركات قائمة لتعزيز املوقف والدفع به نحو 
حتقيق انتصارات واس���عة وحاس���مة على املليشيا 
احلوثي���ة ورس���م مامح جدي���دة للواقع العس���كري 
والعمليات���ي يلبي تطلعات ابناء تع���ز ورغبتهم في 

االنعتاق من حصار املتمردين احلوثين
   البد من تعز

عل���ى مايب���دو أن االم���ور ذاهبة باجت���اه وضوح 
اكث���ر للصورة في ق���ادم االيام،  فرغبة املليش���يا في 
البقاء تصطدم باصرار اجليش الوطني على املضي 
قدما نحو اس���تعادة مختلف املناط���ق وهو مايعني 
في نهاية املطاف ان تكتيكات ورهانات املليش���يا لن 

تدوم طويا.

18 قتيال حوثيا وعشرات الجرحى والمصابين

الشرعية تتقدم في الشريجة واملليشيا تنتحر
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قال وزير التخطيط والتعاون 
الدولي، الدكتور، محمد السعدي: 
»إن حج���م األض���رار واخلس���ائر 
االقتص���اد  س���يتحملها  الت���ي 
واملجتم���ع ج���راء احل���رب الت���ي 
احلوث���ي  مليش���يا  فرضته���ا 
االنقابي���ة على ش���عبنا تتجاوز 

املائة مليار دوالر«.
 جاء ذل���ك خال كلم���ة القاها 
في االجتماع الس���نوي حملافظي 
البنك اإلس���امي للتنمية املنعقد 
في جمهورية تونس، حيث أشار 

إلى حقائق املشهد االقتصادي واالنساني 
الذي متر به اليم���ن واجلهود التي تقوم 

بها احلكومة مع شركاء التنمية.
أن  إل���ى  الس���عدي  الوزي���ر  وأش���ار 
تقيي���م االض���رار وحتدي���د االحتياج���ات 

ف���ي املناط���ق الت���ي تض���ررت 
م���ن احلرب س���يكون اساس���ًا 
االعم���ار  اع���ادة  لبرنام���ج 
والتنمية واس���تعادة التعافي 
االقتصادي واستئناف النمو 
والذي من شانه ان يسهم في 

استقرار اليمن.
 وثم���ن الوزي���ر الس���عدي 
التنمي���ة  ش���ركاء  جه���ود 
االقليمين والدولين والدعم 
اإلنس���اني والتنم���وي لليمن 
مبا في ذلك خطة االس���تجابة 
اإلنس���انية والوديعة مببل���غ اثنن مليار 
دوالر من السعودية الشقيقة واملشتقات 
النفطي���ة لقط���اع الكهرب���اء، مؤكدًا 
تطلع اليمن لتعزيز آفاق التعاون مع 
البنك اإلس���امي للتنمية في مجال 

التطور االقتصادي واالجتماعي.
 يش���ار إلى أن حج���م التمويات 
البن���ك  مجموع���ة  م���ن  املعتم���دة 
اإلس���امي للتنمي���ة لدعم مش���اريع 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في 
اليمن خال العقود األربعة األخيرة 
بلغت 1.137 ملي���ون دوالر أمريكي 
وبلغت قيمة الصادرات والواردات 
املؤم���ن عليها بواس���طة املؤسس���ة 
االسامية لتأمن االستثمار وائتمان 
الص���ادرات التابع���ة للبن���ك لصالح 

اليمن 169 مليون دوالر أمريكي.

التقى وزير التخطي���ط و التعاون الدولي 
الدكتور محمد السعدي، اإلثنن املاضي، في 
العاصم���ة األردنية عّمان، املدي���رة االقليمية 
ملكت���ب األمم املتحدة خلدمات املش���اريع في 

الشرق األوسط بانه كالوتي.
وجرى خال اللقاء بحث املشاريع احلالية 
للمنظم����ة ف����ي بادنا وم����ن أهمها مش����روع 
اخلدمات املتكاملة املدعوم من البنك الدولي 
مببل����غ 150 ملي����ون دوالر، باإلضاف����ة إل����ى 

مشروع الطاقة الشمس����ية مببلغ 50 مليون 
دوالر، وكذلك املش����اريع القادم����ة في البنية 

التحتية.
وش���دد الوزير الس���عدي عل���ى أهمية دور 
املنظم���ات العامل���ة ف���ي بادن���ا ف���ي املجال 
التنم���وي واالنس���اني.. مؤك���دًا اس���تعداد 
احلكومة الش���رعية تس���هيل عم���ل املنظمات 
وتذليل الصعوبات التي قد تواجه مشاريعها 

التنموية واالغاثية.

بحث وزير الثروة الس���مكية 
فهد سليم كفاين، األحد املاضي، 
م���ع القائ���م بأعم���ال الس���فير 
اليابان���ي ل���دى بادن���ا يو جي 
هات���وري، أوجه التع���اون بن 
البلدي���ن ف���ي مج���ال الث���روة 
الس���مكية مل���ا من ش���أنه تعزيز 
القط���اع الس���مكي ف���ي اليم���ن 
وتدريب كوادر القطاع السمكي 

وتأهيلهم. 
وثم����ن الوزي����ر كفاين جهود 
الس����فير  بأعم����ال  القائ����م 
اليابان����ي في تعزي����ز العاقات 

الثنائية بن البلدين الصديقن 
ومواقف اليابان الداعمة لليمن 
ووحدت����ه  وأمن����ه  وش����رعيته 

واستقراره،
وأكد القائم بأعمال الس����فير 
ب����اده  اس����تعداد  اليابان����ي، 
مواصلة تقدمي الدعم واملساندة 
لليم����ن ف����ي مختل����ف املجاالت 
وخاص����ة املج����ال الس����مكي.. 
مشيرًا الى أنه سيتم الترتيب 
مع اجلان����ب الياباني ومنظمة 
اجلايكا لدعم القطاع السمكي 

في اليمن.

..ويلتقي المديرة االقليمية لمكتب األمم 
المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق االوسط

الوزير كفاين يبحث مع القائم بأعمال السفير 
الياباني آلية التعاون في المجال السمكي

االقتصاد الرقمي.. ثورة مستمرة وتنمية ال تنتهي

االقتصاد الرقمي هو االقتصاد املعتمد أساس���اً 
على تكنولوجيا املعلومات، وتكنولوجيا املعلومات 
تعني كل مرحلة من مراحل تصنيع املعلومة ابتداًء 
م���ن الثقافة والتدريب والتدري���س مرورًا بصناعة 
أج���زاء ومكون���ات الكمبيوت���ر املادي���ة، وانته���اًء 
بصناع���ة برامج الكمبيوت���ر أو الت���ي تعتمد على 

الكمبيوتر بشكل أو بآخر.
القوانني والتشريعات في االقتصاد الرقمي

ال ميكن إنشاء اقتصاد رقمي من دون استصدار 
التش���ريعات الازمة من جهة السلطة التشريعية 
في الدولة أو من قبل احلكومة، فاالقتصاد الرقمي 
يعتبر نوعًا جديدًا م���ن االقتصاد إن صح التعبير 
في جميع البل���دان العربية باس���تثناء مصر التي 
تتقدم وبشكل واضح في هذا املجال وبالتالي البد 
من التعرف على القوانن الازمة إلنشاء مثل هذا 
االقتصاد من الدول التي قطعت ش���وطا ال بأس به 

ولديها تنوع في االقتصاد الرقمي.

الفجوة الرقمية
ظه���ر مؤخ���رًا مصطل���ح جدي���د نوعًا ما يش���ير 
إلى الفجوة بن مختلف ش���رائح املجتمع الواحد 
وب���ن بقية الدول والبد من التنويه في هذا املجال 
إلى أهمي���ة تضييق الفجوة الرقمي���ة إن كانت في 

املجتمع الواحد أو بن الدول.
والفجوة الرقمية تعّبرعن الفجوة الفاصلة بن 
الدول من حيث االقتصاد الرقمي، وبن تلك الدول 
التي ل���م تعتمد عل���ى أدوات وأس���اليب االقتصاد 
اجلديد أو بعض من أوجه االقتصاد اجلديد الذي 

متثل تكنولوجيا املعلومات أحد أهم مقوماته.
انهيارات الدوت كوم

ال ميك���ن احلدي���ث عن االقتص���اد الرقم���ي، دون 
التطرق الى االنهي���ارات أو الفضائح األخيرة في 
كبريات شركات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
مث���ل: »الوورلد ك���وم« و»زيروك���س« و»امريكا اون 
الين« و»لوسينت تكنولوجيز« وغيرها من الشركات 
التي القت رواجا في السنوات األولى من انشائها 
ومن ث���م فقد اتضح أن هناك تاعبًا فى حس���ابات 

بعض تلك الشركات.

االقتصاد الرقمي والتعليم اجلامعي واالكادميي
ق���د ال جناف���ي احلقيق���ة ان قلن���ا بع���دم وج���ود 
)كورس���ات( او م���واد ت���درس في كلي���ات احلقوق 
واحلاس���وب بالنس���بة إل���ى التج���ارة االلكترونية 
أو في الكلي���ات اجلامعية االخرى املتخصصة في 
االقتص���اد والتج���ارة، بحكم ان مفه���وم االقتصاد 
الرقمي ال يزال جديدًا على املستوى العاملي وحتى 

في بعض الدول املتقدمة فكيف احلال في دولنا.
وهذه مناسبة للدعوة إلى ابتعاث طلبة للحصول 
عل���ى الش���هادات اجلامعي���ة املناس���بة للع���ودة 
والتدريس في تخصص جدي���د وحيوي ومرغوب 
فيه ومطلوب، وبكل تأكيد س���يؤثر على االقتصاد 

احمللي بشكل عام متى أولي بعض األهمية.
امللكية الفكرية واالقتصاد الرقمي

ق���د يك���ون أح���د أكب���ر معوق���ات إنش���اء وتطور 
الصناع���ة املعلوماتي���ة هو انته���اك قوانن امللكية 
الفكرية التي تعتبر من أحد أهم مقومات الصناعة 
املعلوماتي���ة، فمن دونه���ا لن تكون هن���اك صناعة 
برام���ج باملعن���ى الصحي���ح للصناع���ة البرمجية، 
ومن دون قوانن امللكية الفكرية ال ميكن للصناعة 
املعلوماتية أن تنهض. فأخطر ما ميكن أن تصاب 
ب���ه الصناع���ة املعلوماتية ه���و انته���اك األفراد أو 
الشركات أو اجلهات االعتبارية حقوق ملكية تلك 
البرامج؛ ألن تطوير البرامج بحاجة إلى استثمار 
كبي���ر إلنتاج برنام���ج، وال يعقل أن يتم نس���خ هذا 
البرنام���ج ليب���اع بأرخ���ص األثم���ان، ألن النتيجة 
ه���ي هج���رة العق���ول البرمجي���ة له���ذا الن���وع من 
الصناعة وبالتالي حصول شح ملحوظ في تطوير 
البرامج باللغة العربية، وعليه البد من استصدار 
التش���ريعات التي حتمي حقوق مطوري البرامج، 
وأن نشجعها، ألن تلك العقول ستساهم في تطوير 
املجتمعات م���ن خال ميكنة األداء على املس���توى 

احلكومي أو املؤسساتي.
االقتصاد الرقمي يحقق أهداف التنمية العاملية

ُنظر إلى اختراع التليجراف باعتباره اختراعًا 
أحدث ثورة ش���املة ف���ي إجناز األعم���ال املختلفة، 
حيث أن���ه ومع مد خط���وط التليجراف وحتس���ن 
قابلية البث من خالها متك���ن رجال األعمال غربًا 
وجنوب���ًا وش���مااًل وف���ي كل م���كان من االس���تعانة 

بالتليجراف في طلب ما يريدونه وقت ما يريدون، 
وذلك دون احلاجة إلى ترك مكان أعمالهم.

وم���ع اخت���راع الهات���ف، كان لتقني���ات االتصال 
أث���رًا حتوليًا عل���ى أس���اليب إجناز األعم���ال على 
كافة مس���تويات الصناعات والقطاعات، ال س���يما 
مع الس���رعة املُلفتة التي كانت تتم بها املعامات. 
ومرورًا بذلك الزمن إلى وقتنا احلالي، فإن الطفرة 
التي حدثت بس���بب اس���تخدام االنترن���ت في هذا 
العص���ر الرقمي قد أدت إلى زيادة األعمال القائمة 
على التجارة اإللكترونية -مثل علي بابا وأمازون 
وإيباي- كما أحدثت ث���ورة كبيرة في العاقة بن 

املنتجن واملوردين واملستهلكن.
وق���د أدت زي���ادة انتش���ار وكثاف���ة اس���تخدام 
اإلنترنت، بشكٍل عام، إلى املساهمة بطريقة مباشرة 
في منو أعم���ال التجارة اإللكترونية، مما أدى إلى 
مردود إيجابي بالنس���بة لرائدي األعمال والتجار 

والشركات الصغيرة واملتوسطة وغيرهم.
فرص عمل رقمية

وعل���ى الرغم من أن تطوير التجارة اإللكترونية 
ق���د قام���ت أساس���ًا به���دف إيج���اد آلي���ة لتس���هيل 
املعامات، إال أن »االقتصاد الرقمي« قد تطور منذ 
وقت بعي���د وأضحى أداًة قوية خللق فرص العمل 
وإتاحة سبل كس���ب الرزق، فقد مّكن رواد األعمال 
الطموحات من جتاوز العراقيل التي كانت حتول 
دون دخولهم السوق، ومن تنويع مصادر دخلهم، 
فض���ًا عن متكن التج���ار من حتري���ك الطلب على 
املصنوع���ات اليدوي���ة عب���ر املواق���ع اإللكترونية، 
والتواص���ل مع املمولن للحصول على رأس املال، 
والتخصص في بيع منتجات بعينها في األسواق 

اجلديدة والناشئة. 
كما أصبحت الشركات الصغيرة واملتوسطة في 
االقتص���ادات النامية – فضًا ع���ن قدرتها حليازة 
املوارد قادرة على االتصال بساسل اإلمداد احمللية 
والوطنية وحتى الدولية، ومن ثمة فهي لم تتمكن 
فقط من التوس���ع في تقدمي السلع واملنتجات، بل 
قام���ت بتوظيف املزي���د من األفراد وإيج���اد موارد 
دخل مستدامة، تنهض باملستوى املعيشي وجودة 

احلياة.
التجارة اإللكترونية والتنمية العاملية

وبالتأكيد فإن التجارة اإللكترونية حتمل الكثير 
من الفرص – ليس فقط بالنس���بة لألعمال – ولكن 
أيض���ًا على صعي���د التنمي���ة العاملية، فف���ي عصٍر 
االنترنت ال���ذي يتس���م بالعديد م���ن االضطرابات 
السياسية، سوف تصبح األسواق الرقمية اجلديدة 
واملبتك���رة بدائ���ل حيوية وضرورية في األس���واق 
املنعزلة ولرواد األعمال املُهجرين بسبب احلروب 

والنزاعات. 
وفي وض���ع تعان���ي وس���ائل وقن���وات التجارة 
التقليدي���ة م���ن تدمي���ر أو إعاق���ة ، تق���وم التجارة 
اإللكترونية بس���د الفجوة، وذلك بتذليل املعوقات 
التي حتول دون دخول السوق، ومتكن املجموعات 
املهمش���ة على م���ر الزمن م���ن لع���ب دور مؤثر في 

االقتصاد.
إن التجارة اإللكترونية – ومن يستعينون بها – 
وعلى الرغم من تذليلها لبعض احلواجز والعقبات، 
إال أن تل���ك العراقيل تظل أكبر بالنس���بة للبعض، 
فبينما جنح األفراد في جميع الدول واملناطق في 
حتجي���م البيروقراطي���ة العقيمة من أج���ل تطوير 

الش���ركات والتجارة الرقمي���ة، على نطاق 
أشمل، فإن ثورة التجارة اإللكترونية متنع 
مش���اركة العديد م���ن الش���ركات واملكاتب 
الصغيرة، وحس���ب مؤمت���ر األمم املتحدة 
للتج���ارة والتنمي���ة، تنح���از املؤسس���ات 
احلالية وقواعد التجارة العاملية ملصالح 
الش���ركات الكبرى، تارك���ًة فرصًا محدودة 

فقط للشركات الصغيرة واملتوسطة.
مستقبل األعمال 

كما تش���ير األبح���اث احلديثة الصادرة 
عن كل من فيسبوك والبنك الدولي ومنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية حتت عنوان 
»استبيان مستقبل األعمال« إلى أن زيادة 
التجارة، وخاصًة في األس���واق الناش���ئة 
ومع وجود السياس���ات املائم���ة، ترادف 
انخف���اض نس���بة الفق���ر وزي���ادة ف���رص 
العمل وتعزي���ز النمو االقتصادي وتعزيز 

اإلنتاجية. 
وُتعد الشركات الصغيرة مصدر الغالبية 
العظمى م���ن ف���رص العمل ح���ول العالم، 
ولكي تزدهر التجارة اإللكترونية ال بد أن 
تكون الفرص املُتاحة ألصحاب الشركات الصغيرة 
ومتناهية الصغر في مقدمة استراتيجيات النمو 

االقتصادي.
مناطق معزولة

وم���ن الناحي���ة العملي���ة، يجب ضم���ان وصول 
لإلنترنت إلى املناطق التي تعاني من عدم التواصل 
حول العالم، وكذلك تزويد رواد األعمال وأصحاب 
األعم���ال الصغي���رة متناهي���ة الصغ���ر ب���األدوات 
والتدريب التأهيلي لكي يتس���نى لهم املش���اركة – 
واملنافس���ة – بفاعلية في السوق العاملية. يتطلب 
ذلك أيضًا إعادة ترتيب األولويات وإفساح املجال 
لتل���ك املنش���آت عل���ى اجن���دة صياغة السياس���ات 

التجارية العاملية.
ال ي���زال 4.3 ملي���ون ش���خص غي���ر متصل���ن 
باإلنترنت ف���ا تتوافر له���م البني���ة التحتية التي 
تتيح لهم االستفادة من فرص التجارة اإللكترونية، 
وبإمكان التجارة اإللكترونية أن تكون قوة عاملية 
نافع���ة وأن تس���اهم ف���ي حتقي���ق أه���داف التنمية 
املس���تدامة، ولكن فقط إذا ما مت توفير بيئة عادلة 
ومنصفة وفرص متساوية في املشاركة االقتصادية 
للجميع. أما السيدات في األسواق الناشئة فيتعن 
عليهن لعب دور محدد، يتمث���ل في كونهن محركًا 
للنمو االقتص���ادي اإليجابي وخل���ق فرص العمل 
وتوس���يع موارد الرزق على مس���توى العالم. وفي 
ه���ذه األثن���اء، س���يتولن دورًا أبرز على الس���احة 
التجارية، من خال إحداث تغيير في طريقة إجناز 
األعمال وإيصال أصواتهن على صعيد االقتصاد 

الرقمي.

   محمد ناجي

يرتدد كثرياً يف اآلون�ة األخرية مصطلح جديد ولكنه مهم جداً، وهو االقتصاد 
الرقمي Digital economy. وأهميته تنبع من كونه يتعلق بموضوع يهم الفرد 

والدولة باألساس، ويسهم يف تطوير نظامها االقتصادي تقنياً.

الميسري يطلع على أوضاع مصلحة 
الضرائب وقيادة النقابة العمالية في عدن

أطلع نائب رئيس الوزراء 
وزي���ر الداخلي���ة املهن���دس 
عل���ى  امليس���ري،  أحم���د 
أوض���اع مصلح���ة الضرائب 
ف���ي العاصم���ة املؤقت���ة عدن 
واآللية الكفيلة برفع مستوى 

حتصيل الضرائب.
وش���دد الوزي���ر امليس���ري 
خ���ال لقائه، األح���د املاضي 
ف���ي العاصم���ة املؤقت���ة عدن 
مصلح���ة  رئي���س  م���ن  كًا 
الضرائ���ب ف���ي اجلمهوري���ة 
ومدي���ر  حم���ران،  ع���وض 

مكت���ب الضرائ���ب ف���ي عدن 
عبداحلكي���م معاون، ورئيس 
النقابة العمالية عثمان كاكو، 
ونقابة مكت���ب الضرائب في 
عدن محمود احلرس���ي، على 
وض���ع احلل���ول واملعاجلات 
املناس���بة الت���ي م���ن ش���أنها 
حل املش���كات الت���ي تواجه 
املصلح���ة،  ف���ي  املوظف���ن 
والكفيلة بإنصافهم وحتسن 
أوضاعه���م حس���ب اللوائ���ح 

واألنظمة.
وأش���ار رئي���س مصلح���ة 

الضرائب إلى جه���ود قيادة 
املصلحة ملتابعة مستحقات 
املوظف���ن والتأمن الصحي 
مكات���ب  وأوض���اع  له���م، 
املصلح���ة ف���ي ع���دن وحل���ج 
وأبن وش���بوة وحضرموت 
الضروري���ة  واحتياجاته���ا 
لسير عملها والقيام بدورها.
حض���ر اللقاء نائ���ب وزير 
عل���ي  الل���واء/  الداخلي���ة 
ناصر خلشع، واألمن العام 
للمجلس احملل���ي بالعاصمة 

املؤقتة عدن بدر معاون.

الوزير السعدي: األضرار والخسائر االقتصادية 
في اليمن تجاوزت 100 مليار دوالر

عقد املكتب التنفيذي في محافظة مأرب، 
األح���د املاض���ي، اجتماع���ًا برئاس���ة وكيل 
احملافظ���ة عل���ي الفاطمي، ملناقش���ة تقرير 
االي���رادات الضريبية ف���ي احملافظة للعام 

املاضي2017م.
واوض���ح التقري���ر ال���ذي قدم���ه مدي���ر 
عام مكت���ب الضرائب بندر حمي���د الفائق 
أن االي���رادات الضريبي���ة بلغ���ت نح���و 3 
ملي���ارات و920 مليون���ًا و360 الفًا و324 
ريااًل، بزيادة عن الربط بنسبة 104% وعن 

العام الذي سبقه بنسبة %222.
وأش���ار التقري���ر إل���ى أن الزي���ادة ف���ي 
االيرادات بلغت مليار و995 مليونًا و799 
ألفًا و324 ريااًل عن الربط السنوي ومبلغ 
مليارين و702 مليون 724ألفًاً 107 رياالت 

عن العام 2016م.
وكان املكت���ب التنفي���ذي ق���د اك���د ف���ي 
اجتماعه أن احلفاظ على الشرعية من أهم 
األولويات التي ينبغ���ي أن تتظافر جهود 

اجلميع من أجلها.
وأش���اد التقرير بجهود رجال األمن في 
احملافظة ويقظتهم العالية وكفاءتهم التي 
كان لها الدور الرئيس���ي ف���ي تثبيت األمن 
واالس���تقرار في احملافظة التي أثمرت عن 
األس���لحة  كمي���ات  م���ن  العدي���د  ضب���ط 
واملخدرات املهرب���ة كان آخرها كمية 175 
كيلوج���رام من املخ���درات، وضبط مهربي 
الغ���از املنزل���ي م���ن حص���ة احملافظ���ة إلى 

خارجها واعادتها.
وش���دد املجتمعون على ض���رورة تنفيذ 
قرار اللجنة األمنية بإخراج أسواق القات 
إلى خارج املدينة للتخفيف من االختناقات 
املرورية التي تسببها تلك األسواق خاصة 
أوقات ال���ذروة، كما كل���ف مكاتب الصحة 
وال���ري،  والزراع���ة  والس���كان،  العام���ة 
وصندوق النظافة والتحسن، بتنفيذ حملة 
رش ضبابي ملكافحة البعوض والذباب في 
احياء مديرية مدينة مأرب وكافة مديريات 
احملافظة خاصة في ظل انتشارها الكبير 

مع بداية موسم االمطار.

تنفيذي مأرب يعقد 
اجتماعًا لمناقشة تقرير 

االيرادات الضريبية

فتح مظاريف 10 مشاريع حكومية بقيمة
396 مليون ريال في وادي حضرموت

ج����رى، ي����وم األح����د املاضي، ف����ي مدينة 
س����يئون، فتح مظاريف 10 مشاريع ممولة 
م����ن حصة حضرم����وت من مبيع����ات النفط 
اخل����ام املنت����ج م����ن الش����ركات العاملة في 

احملافظة.
واستعرضت جلنة املناقصات في وادي 
وصح����راء حضرم����وت خال اجتم����اع لها 
برئاس����ة وكيل احملافظة املس����اعد لشؤون 
مديري����ات ال����وادي والصح����راء املهن����دس 
هشام محمد الس����عيدي، العروض املقدمة 

للمش����اريع م����ن قب����ل 11 مق����اواًل والبالغة 
كلفته����ا التقديرية 396 مليون����ًا و839 ألفًا 

و992 ريااًل.
وتتوزع املش����اريع في التربية والتعليم 
والصحة وآبار املياه في مديريات سيئون، 
وترمي، وساه، وعمد، وزمخ ومنوخ، والعبر، 

والقف.
وكان الرئي����س عبد رب����ه منصور هادي، 
وجه بتخصي����ص 20% من مبيعات النفط 

للمحافظة املنتجة.

توزيع حراثات على المزارعين في المهرة

ناقش اجتماع موس���ع ملدي���ري فروع 
وقطاعات املؤسسة االقتصادية اليمنية 
اخلمي���س املاضي آلي���ات تطوي���ر عمل 

املؤسسة في احملافظات احملررة.
برئاس���ة  االجتم���اع  واس���تعراض 
مدير عام املؤسس���ة االقتصادية سامي 
السعيدي، التقرير السنوي لعام 2017، 
وتقيي���م األنش���طة واالجن���ازات الت���ي 

حققتها املؤسسة منذ أكتوبر 2016.

االجتم���اع،  ف���ي  الس���عيدي  وأك���د 
أهمية اع���ادة القطاع���ات والفروع التي 
مت تدميره���ا، الفت���ًا إل���ى أن���ه مت إعطاء 
القطاع���ات صاحيات واس���عة في عمل 
املناقص���ات لزي���ادة تنش���يط وتفعي���ل 

دورها.
وأشار إلى أن املؤسسة ستفتح قريبًا 
فرع الضالع، فيما يجري ترميم وجتهيز 

فرع شبوة.

دش���ن وكيل أول محافظة املهرة مختار 
بن عويض، االثنن املاضي، توزيع عدد من 

احلراثات الزراعية في احملافظة.
يأت���ي ذلك في ظل اجله���ود التي يبذلها 
مكت���ب الزراعة والري ف���ي احملافظة لدعم 
الزراع���ي  القط���اع  املزارع���ن وانع���اش 
وحتري���ك عجل���ة التنمي���ة الزراعي���ة ف���ي 

احملافظة.
وتس���عى الس���لطة احمللية في محافظة 
امله���رة إل���ى تنمي���ة القط���اع الزراع���ي من 
خال دعم املواطنن باآلالت واملعدات التي 

يحتاجها املزارعن.

المؤسسة االقتصادية تناقش آليات تطوير 
عملها في المحافظات المحررة

الكمال: الحكومة سعت إلى إعادة االستقرار االقتصادي وتنشيط سوق العمل
أكدت وزي���رة الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل 
الدكتورة ابتهاج الكمال أن احلكومة سعت خال 
الفترة املاضية إلى إعادة االستقرار االقتصادي 
وتنش���يط س���وق العمل من خال تنفي���ذ برامج 
للتش���غيل، ومن أهمها برام���ج لتعزيز الصمود 
في املناطق الريفية في أربع محافظات بالتعاون 
مع منظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى.
وقالت الوزيرة الكمال في كلمتها التي القتها 
في ال���دورة ال����45 ملؤمت���ر العمل العرب���ي التي 
عق���دت ف���ي العاصم���ة املصري���ة القاه���رة: »بعد 
أكثر م���ن عامن من انق���اب املليش���يا احلوثية 
على الشرعية واس���تمرار احلرب انكمش النمو 
االقتص���ادي انكماش���ًا حادًا وتعطلت األنش���طة 

االقتصادية وتدمرت البنية التحتية على نطاق 
واسع، وارتفع الفقر والهشاشة، حيث ارتفع من 
34.4% ف���ي العام 2014م إلى الضعف في العام 
2016م، وارتف���ع ع���دد احملتاج���ن للمس���اعدات 
اإلنس���انية إل���ى أكث���ر م���ن 20 مليون ش���خص، 
منهم 10 ماين طفل، أي أن 80% من الس���كان 

أصبحوا فقراء«.
وأكدت وزي���رة الش���ؤون االجتماعية والعمل 
أن العام 2017م ش���هد ارتفاعًا كبيرًا في اسعار 
العمل���ة األجنبية مقاب���ل الري���ال اليمني، حيث 
بلغ���ت نس���بة االرتف���اع 109% مقارن���ة بالع���ام 
2014م وادى ال���ى تدهور س���عر الريال وارتفاع 

اسعار السلع األساسية.

وقالت: »تس���عى احلكومة إلى تفعيل احلوار 
الثاث���ي باعتباره آلي���ة ناجحة لضم���ان تنفيذ 
تشريعات العمل ومعاجلة قضايا العمل والعمال 
وم���ا يل���زم م���ن سياس���ات وبرام���ج ومواجه���ة 

التحديات التي تواجه سوق العمل«.
وثمن���ت الوزي���رة الكم���ال الدور ال���ذي يلعبه 
التحال���ف العرب���ي بقي���ادة اململك���ة العربي���ة 
السعودية باجتاه حتقيق االستقرار االقتصادي 
واالجتماعي حيث دعمت البنك املركزي مبلياري 
دوالر، وضمان وصول املساعدات اإلنسانية إلى 
كافة املناطق اليمنية الذي س���ينعكس با ش���ك 
على أوضاع سوق العمل والتخفيف من معاناة 

الفقراء.
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يظن البعض أنه يحمي نفسه من التجسس 
بوض�ع رشي�ط الص�ق ع�ى عدس�ة كام�را 
الكمبيوتر. وربما يساعد ذلك، خاصًة إذا وضع 
رشيط�ًا معتم�اً مزدوجاً، لكن ذل�ك اإلجراء ال 

يمنع الوصول إىل امليكروفون.
فيما ييل بعض اإلجراءات التي قد تس�اعدك 
ع�ى حماية نفس�ك م�ن املح�اوالت الخبيثة، 
حس�ب ما أورد موقع البواب�ة العربية لألخبار 

التقنية:
الكام�را  غط�اء  اس�تخدام  يمكن�ك   -1
املغناطي�ي وال�ذي ينزلق ليغطي العدس�ة يف 

حالة عدم استخدام الكامرا.
2- يمكن�ك أيضاً إغ�الق الكمبيوتر تماماً يف 
حالة عدم اس�تخدامه وتوجيهه نحو الحائط 

عند تركه ملدة بسيطة ثم العودة إليه.
3- تجن�ب الضغط عى الروابط املش�بوهة 
وعدم تحمي�ل مرفقات مجهول�ة املصدر، ويف 

حال استالمها تخلص منها فوراً.
4- انتقاء برنامج مضاد للفروس�ات، فهو 

بمثابة حارس خاص يتصدى ألي هجوم.

مستخدمو ماك
 OverSight تطبي�ق  تحمي�ل  بامكانه�م 
املجان�ي، الذي يتي�ح معرف�ة إذا كانت كامرا 
الوي�ب تعم�ل. وإىل جان�ب مراقبت�ه للكامرا 
وامليكروفون، يخربك بالتطبيق الذي يستخدمه 

حالياً.

مستخدمو ويندوز
تحمي�ل  بإمكانه�م 
 Who Stalks My تطبي�ق 
Cam ملعرف�ة التطبي�ق الذي 
وُتظهر  الكام�را.  يس�تخدم 
 »Webcam Events« قائم�ة
أحدث مح�اوالت الوصول إىل 
كام�را الوي�ب، كم�ا يتميز 
إع�داد  بإمكاني�ة  التطبي�ق 
قواع�دك األمني�ة الخاص�ة. 
ه�ذا  ضع�ف  نقط�ة  أن  إال 
التطبي�ق هي ع�دم مراقبته 

للميكروفون.
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الشرعية
تحديات مؤلمة في طريق 

= = أحم�د ع��اي��ض   أحم�د ع��اي��ض 

     اجليش الوطني اليمني
      

     

ُسئل قائد عسكري كبري يف الجيش الوطني من قبل أحد مراسيل 
وكاالت األنباء قبل عدة أسابيع من إحدى قمم جبال الفرضة، متى 
ستصلون إىل العاصمة صنعاء؟ فكان الرد رسيعاً وبديهياً من ذلك 
القائد حيث قال: »نس�تطيع الوص�ول إىل العاصمة صنعاء خالل 

أسابيع وربما نظل هنا سنوات«.
يف نظري كانت إجابة عميقة وواسعة تتسع لرشح كل العراقيل 
والتحديات التي تح�ارص الجيش الوطني محلياً وخارجياً للميض 

يف استكمال أهدافه وخططه العسكرية.
التأخر الحاص�ل اليوم يف جبهات رصواح مأرب ونهم والجوف 
وتعز وميدي وغريها من الجبهات، ليس لضعف الجيش الوطني أو 
قلة خربته أو تلكؤه يف القيام بمهامه، وإنما ش�ح اإلمكانات الشبة 

»منعدمة«، وتنسيقات خارجية بني التحالف والرشعية.
يف خض�م ه�ذه املعان�اة يجب أن يع�ي كل فرد يف جس�د هذه 
الرشعية، أن االنش�غال عن الهدف الس�امي الذي خصص له جل 
الوقت وأعظم االهتمامات إىل قضاي�ا جانبيه، فهذه بادرة خطرية 

يف مسرية الحياة والبناء.
هذا يف مقياس حياة الفرد فما بالك بمشوار الدولة بشكل عام.

 الذين يناضلون بهدف افساد مشاريع األمم والشعوب للوصول 
إىل أهدافه�م »الضيقة« ه�م فئة تعيش خ�ارج قاموس الحضارة 
والرقي االنس�اني، لكن تل�ك األهداف املريضة تكش�ف عن عمق 
صغرهم، وحق�ارة مقاصدهم التي تعتمد عىل امليض عرب إفش�ال 

اآلخرين والصعود عىل آالمهم.
ثمة مؤامرات ُتقاد اليوم عىل الرشعية يف اليمن وكل مؤسس�ات 
الدولة بش�كل عام، ع�رب عملي�ات االقصاء والتهمي�ش والرتحيل 
والتحريض، ومنع رموزها من العودة إىل الوطن وممارسة مهامهم 

كرجال دولة.
ثمة ألم كبري يعترص اليوم يف قلوب األحرار يف اليمن، فهناك من 
يزرع الشوك يف الطريق وهناك من يفخخ األرض باأللغام وهناك 

من ينسخ خيوط املؤامرات يف طريق الرشعية. 
دائما الصغار هم من يحاولون العبث بعيداً عن املشاريع الكبرية 
لألرض واالنسان، ويحاولون إثبات وجودهم عرب تهجري اآلخر، أو 

عرقلة مضيه عن أهدافه. 
الرئيس هادي ورئي�س الوزراء وكل مكون�ات الرشعية يف هذا 
الوطن، هم صمام أمان الستكمال مرشوع النرص، رغم الكثري من 
املالحظ�ات والتقص�ري يف أداء العديد منهم، لك�ن املرحلة تقتيض 

الصرب والتحمل وتجاوز الهفوات، إىل أن نصل إىل بر األمان.
إن هذه اللحظة الفارقة والحساسة من تاريخ اليمن، تحتم علينا 
الوق�وف صفاً واحداً خلف األهداف الس�امية التي يأتي يف طليعة 
استكمال تحرير هذا الوطن من براثن العفن اإليراني، والقضاء عىل 

االنقالب العسكري الذي قادته تلك املليشيا املسلحة.
تفري�غ الرشعية من مقومات قوتها واش�غالها بحروب جانبية 
أمر مرفوض جملة وتفصيالً م�ن أي جهة كانت، كونها ترصفات 
تدعو للريبة والش�ك، وتدعو ألخذ الحذر من تلك العنارص حارضاً 

ومستقبالً.
عىل كل األطراف السياسة داخل اليمن وخارجه دعم الرشعية، 
وتمك�ني أياديها من البس�ط والعمل يف كل رب�وع الوطن، وعليها 
تشغيل كل موارد الدولة، كي تميض عجلة التنمية، وعجلة الحياة 

يف مفاصل هذا الوطن.
لقد تع�ب الجميع من هذا التيهان، وه�ذا الربود الذي يصل إىل 

درجة الضياع السيايس والعسكري.
أعتقد أن الصرب الذي يبديه الجيش الوطني أمام كل التعسفات 
التي تطاله يف راتبه ولقمه عيش�يه وعت�اده القتايل هو الرس الذي 

وراء هذا الصمود والبقاء للدولة.
هناك من يري�د لك أن تبقى يف وضعية محل�ك رس، وهناك من 
يرغب يف أن يش�تت توجهك ومس�ريك إىل أهداف أخرى غري التي 

ترنو إليها.
الجيش الوطني الذي يخوض غمار املوت يف كل جبهة ومحافظة 
يشارف اليوم عىل الشهر الخامس بدون مرتبات، وبدون أي دعم 
حقيقي من العتاد املؤمن، كي تكفل له امليض نحو استكمال عمليات 
النرص والتحرير لهو جيش عظيم، ُيعول عليه يف كبار األمور، وعليه 

يؤمن الوطن مهما تآمر املتآمرون، وال نامت أعني الجبناء.

 أوراق يمانية 

عامر دعكم

حزمًا وليس حزامًا
بع�د زيارة وفد م�ن التحالف العرب�ي إىل تعز، طرأ عىل 
السطح التعزي كثري من األخذ والرد واللغط حول الهدف من 
زيارة الوفد السيما يف هذا التوقيت، وتحّدث البعض أن الغاية 

من تلك الزيارة هي تشكيل حزام أمني للمدينة.
ال يخفى عىل متابع أن هناك رفضاً تعزياً واس�عاً لفكرة 
الحزام األمني، فاملحافظة لم تتحرر بعد، وهي أيضاً تحوي 

عدداً كبرياً من القوات األمنية.
مدينتنا تحوي مؤسسة أمنية وعسكرية طويلة عريضة، 
بحاجة لتفعيلها فحسب، وتفعيلها يستلزم استمرار رصف 
مس�تحقات أبنائه�ا، ويتوج�ب عىل قي�ادة تع�ز أن يؤدوا 
مس�ؤولياتهم يف العم�ل عىل تفعي�ل املؤسس�تني كي تقوم 

بواجبها املُقّدس يف حماية املواطن والوطن..
تعز، أيًضا، بحاجة النغالق اللُّقوف وانخراس األلسن التي 
ُتحرّض ضّد اآلخرين ملجرد االختالف يف الرأي، ألن املماحكات 
واملناكفات توحي بفقدان البوصلة وتعمل عىل انحراف عربة 
التحرير وُتبعدنا عن أهدافنا الوطنية الجامعة، ووأد االنقالب 

وبناء دولة املؤسسات املدنية العادلة..
تعز ليست بحاجة لحزام أمني، هي بحاجة لحزم فحسب، 
والحزم يس�تدعي دعماً لهذه املحافظة لتفعيل مؤسساتها، 
وتوفري اإلمكانات العس�كرية الالزمة الس�تكمال تحريرها 
واستتباب األمن فيها، إْذ أن تعز وصلت حضيض االفتقار يف 
السالح، وكلنا شاهدنا قائد محور تعز يف مؤتمره الصحفي 
ح�ني قال: »لم نتلّق دعًما من التحالف قوات الجيش يف تعز 
التمتلك كاسحة ألغام واحدة، والجيش يخرس ثالثة إىل أربعة 
شهداء إلسعاف جريح واحد، كون الجيش اليمتلك املدرعات 

التي تحمي الجنود من قناصات مليشيا الحوثي«.
تعز تنزف وحيدة ودونما إمكانيات، تواجه القبح بآليات 

بسيطة وبدائية..
ليس هناك كاسحة ألغام، األبطال يخدشون مقابر األلغام 

بأظافرهم، ويا للعجب!!
تعز تريد دعماً ال حزاًما أمنياً..

يف ع�دن، كان الحزام األمني مش�كلة للمواطن والرشعية 
وليس حالً، لذا، تعز ال تريد نسخة منه..

ش�خصاً   257 لق�ي 
مرصعه�م يف حادث تحطم 
عس�كرية،  نق�ل  طائ�رة 
األربع�اء،  أم�س  صب�اح 
ش�مايل الجزائ�ر، يف أس�وأ 
تاري�خ  يف  ط�ران  كارث�ة 

البالد.
ل�وزارة  بي�ان  وحس�ب 
ف�إن  الجزائري�ة،  الدف�اع 
عس�كرية  نق�ل  »طائ�رة 
االربع�اء  أم�س  تحطم�ت 
الس�ابعة  الس�اعة  ع�ى 
و50 دقيق�ة )6:50 ت.غ( 
بالقرب من مطار بوفاريك 
البليدة  العسكري )يف والية 

ش�مايل الجزائ�ر( وذل�ك داخ�ل 
حقل زراعي خاٍل من السكان«.

ذاته، س�قطت  املصدر  ووفق 
الطائ�رة بع�د وقت قص�ر من 
إقالعه�ا يف رحل�ة م�ن مط�ار 
بوفاريك إىل والية تندوف )غرب( 

ثم مدينة بشار)جنوب غرب(.
رس�مية  حصيل�ة  وحس�ب 
لل�وزارة، ف�إن الح�ادث خل�ف 
و10  مس�افراً   247« م�رصع 
أفراد م�ن طاقم الطائ�رة، فيما 

ُيعد أغلب الش�هداء م�ن األفراد 
العس�كريني، إضاف�ة إىل بع�ض 

عائالتهم«.
وتاب�ع أن عملي�ة إخالء جثث 
الضحايا إىل املستش�فى املركزي 
للجي�ش يف ح�ي ع�ني النعج�ة 
بالعاصمة متواصلة قصد تحديد 
هوياتهم، ولم تؤك�د الوزارة إن 
كان هناك ناج�ون يف أم ال، لكن 
قناة »النه�ار« املحلية )خاصة( 
بثت لقاءات من عدد من جرحى 

الحادث بأحد املستشفيات.

املنكوب�ة روس�ية  والطائ�رة 
الصن�ع من ط�راز »إليوش�ني« 
الق�وات  قب�ل  م�ن  وتس�تخدم 
الجوية الجزائرية يف نقل األفراد 

واإلمداد.
س�ببا  ال�وزارة  تق�دم  ول�م 
للحادث لكن مصدراً أمنياً مطلعاً 
ق�ال لألناض�ول إن »املحقق�ني 
عث�روا ع�ى الصن�دوق األس�ود 
للطائرة يف حدود الساعة 10.30 
دقيقة )9:30 ت.غ(، ونقلوه من 
أجل إجراءات الفحص التقني«.

سقوط طائرة عسكرية جزائرية ومصرع أكثر من 250 من ركابها هل يحمي الشريط الالصق على كاميرا الويب من التجسس؟

تدشين المرحلة الثانية من طريق مأرب - البيضاء

تخريج دفعة ثانية من مشروع إعادة تأهيل األطفال المجندين في مأرب

دش�ن وكي�ل محافظة م�أرب الدكت�ور عبد ربه 
مفت�اح، املرحلة الثاني�ة املتبقية من تنفيذ مرشوع 

طريق مأرب - البيضاء االسرتاتيجي.
وتتضم�ن املرحل�ة الثاني�ة املتبقي�ة م�ن اتجاه 
محافظ�ة مأرب تنفيذ األعمال الرتابية واالنش�ائية 
واالسفلتة بطول ما يقارب 15 كم وبكلفة اجمالية 
قدره�ا ملي�ار ري�ال يمن�ي بتموي�ل حكومي عرب 
الس�لطة املحلية ملحافظة مأرب، وتنفيذ املؤسس�ة 

العامة للطرق والجسور فرع )مأرب -الجوف(.
وأك�د الوكيل مفت�اح اهتمام القيادة السياس�ية 
والحكومة باس�تكمال تنفيذ ه�ذا الطريق من أجل 
تسهيل وصول املس�اعدات االنس�انية واحتياجات 
املواطن�ني األساس�ية واملش�تقات النفطي�ة والغاز 
املن�زيل التي تمر عرب هذا الطري�ق الدويل الذي يربط 

اليمن باملنفذ الوحيد مع اململكة العربية الس�عودية 
وه�و منف�ذ الوديع�ة ويرب�ط اليمن بمنفذ ش�حن 
بمحافظة املهرة مع س�لطنة عمان الش�قيقة عرب 

محافظة حرضموت.
وأش�ار اىل ان تدش�ني اس�تكمال تنفي�ذ املرحلة 
الثاني�ة املتبقية م�ن الطريق يأت�ي بتوجيهات من 
فخامة رئي�س الجمهورية املش�ر عبدربه منصور 
وبمتابعة حثيثة من وزير االش�غال العامة والطرق 
الدكتور مع�ني عبدامللك ومحاف�ظ محافظة مأرب 
الل�واء س�لطان الع�رادة يف إطار ح�رص الحكومة 
الرشعي�ة عى تقدي�م الخدمات وتس�هيل وصولها 
اىل كاف�ة املواطنني اليمنيني أينم�ا كانوا باعتبارهم 

رعاياها.
ولفت اىل ان الحكوم�ة الرشعية تعمل يف جانبني 

الجانب األول توفر االحتياجات االنسانية وتسهيل 
وصولها اىل املواطنني بعد اغالق املليش�يا االنقالبية 
كاف�ة الطرق والرشاي�ني الحيوي�ة، والجانب اآلخر 
تحري�ر م�ا تبقى م�ن مناط�ق ومحافظ�ات تحت 
واس�تعادة  الحوثي�ة  االنق�الب  مليش�يا  س�يطرة 

مؤسسات الدولة وعودة الرشعية اليها.
رافقه خالل التدش�ني مدير عام مكتب األش�غال 
العام�ة والط�رق باملحافظ�ة املهن�دس عبدالودود 
املذحجي، ومدير عام فرع املؤسس�ة العامة للطرق 
والجس�ور ملحافظتي )م�أرب - الج�وف( عبد ربه 
بريعمة، ومدي�ر املكتب الفن�ي باملحافظة الدكتور 
ع�يل الجب�ل، ومدير ع�ام مكت�ب الجه�از املركزي 
لإلحصاء س�الم بليم، ومدير ع�ام مكتب املعلومات 

عبد ربه حليس.

احتفل�ت مؤسس�ة وث�اق بمحافظ�ة 
مأرب بتخريج الدفعة الثانية من مرشوع 
إعادة تأهيل االطفال املجندين واملتأثرين 
27 طف�اًل  بالح�رب يف اليم�ن وعدده�م 
بتموي�ل من مرك�ز امللك س�لمان لالغاثة 

واألعمال االنسانية.
أقي�م  ال�ذي  الحف�ل  ويف 
باملناس�بة أكد وكي�ل املحافظة 
الدكت�ور عب�د رب�ه مفت�اح ان 
األطف�ال الذي�ن ت�م تخريجهم 
اليوم بعد إعادة تأهيلهم ضمن 
والرابع�ة،  الثالث�ة  املرحلت�ني 
ه�م جزء م�ن ضحايا مليش�يا 
االنقالب الحوثي�ة التي أخذتهم 
م�ن امل�دارس وزج�ت به�م اىل 
املتارس ليقع�وا أرسى بني يدي 
واملقاوم�ة  الوطن�ي  الجي�ش 

الشعبية وإعادة تأهيلهم.
ودع�ا الدكت�ور مفت�اح أولي�اء األمور 
الواقع�ة تح�ت س�يطرة  يف املحافظ�ات 
مليش�يا االنقالب بالحفاظ ع�ى ابنائهم 
وعدم تركه�م لقمة س�ائغة إلغوائهم او 
اختطافهم من قبل املليشيا والزج بهم اىل 

الجبهات ليعودوا قتى أو جرحى.
ويف كلمة للمؤسس�ة وثاق اشار عمار 
زعب�ل اىل أن�ه بتخرج ه�ذه الدفعة تكون 
املؤسس�ة قد استكملت تأهيل 135 طفالً 
م�ن املجندي�ن واملتأثري�ن بالح�رب م�ن 
محافظات عمران، مارب، الجوف، وتعز، 

تأهيالً نفسياً واجتماعياً.
وأش�ار اىل ان الح�رب جعل�ت 
االطفال هم الوقود لها واملتأثرين 
منه�ا س�واء بش�كل مب�ارش أو 
غ�ر مب�ارش من خالل م�ا تقوم 
ب�ه املليش�يا الحوثية م�ن تجنيد 
أو  أو تغري�ر  اجب�اري وق�ري 

ضحايا األلغام واملقذوفات.
الجمي�ع  تع�اون  اىل  داعي�اً 
للحفاظ ع�ى الطفولة وانقاذها 

من تأثرات الحرب القذرة.

مكتب التربية في الجوف يناقش 
سير العام الدراسي

ناقش مكتب الرتبية والتعليم بمحافظة الجوف برئاسة 
الدكت�ور محم�د محس�ن، أم�س األربع�اء، تقارير س�ر 
الدراس�ة للع�ام 2017 / 2018، والوقوف عى املش�كالت 

والنجاحات.
وناق�ش االجتم�اع اختتام االنش�طة املدرس�ية وحفل 
املعل�م واالع�دادات الجارية الختب�ارات النقل والش�هادة 
األساسية وتحديد موعدها ومراكز االختبارات وكشوفات 

الرصد.
واستعرض االجتماع تقرير إدارات التوجيه واالختبارات 

حول أداء األقسام يف املديريات وتقييمها.

من احتفاالت اجليش الوطني بتحرير ميدي

كان�ت ارسائيل من�ذ قيامها ت�رى بأن ضم�ان أمنها يتحقق 
حينما تكون أقوى عس�كرياً من أي تحالف عربي محتمل، وقد 
رأى البعض فيما بعد أن هذه النظرية وحدها ال تكفي، وأن أمنها 
واستقرارها مرهون بانهيار املجتمعات العربية وضعفها، لذلك 
كانت عملية اعداد املرح يف الرشق األوسط للهيمنة االرسائيلية 
وتجزئت�ه إىل جي�وب طائفي�ة وعرقي�ة وديني�ة وقبلية موضع 
مخططات اس�رتاتيجية ملعاهد البحوث االمريكية التي يسيطر 
عليها اللوبي الصهويني، كان ذلك بحسب ما أشارت إليه إحدى 

الدراسات املتداولة يف بعض املواقع االلكرتونية.
بالنظ�ر اىل ما س�بق فق�د كان عليهم أن يجدوا من س�يقوم 
بال�دور عى النح�و األمثل، وق�د وج�دوه، وبالغب�اء والحماقة 
الالزم�ة، فقد قام ايران بتدم�ر أمن لبنان والعبث باس�تقراره 
وس�يادته، وكذلك يف العراق وسوريا واليمن وليبيا، وبعد تقسيم 
السودان كانت قد بدأت تستفرد بشماله لوال أن تم التنبه وقطع 

العالقة معها.

 وم�ن املثر للس�خرية انها وهي تقوم بالخدمة ترفع ش�عار 
اللعنة ع�ى اليهود واملوت ألمريكا كإمعان يف  االس�تهتار بوعي 

املواطن، أو للتمويه بالتي كانت هي الداء.
ولفرط س�عيها املحموم يف التفاني بالخدمة، لم يتوقف غبار 
مغامرتها وطيش�ها ع�ى االقطار العربية فحس�ب، وانما تدمر 
نفس�ها أيضاً، ف�كل ثرواتها ُتبدَّد لتصنيع األس�لحة التي تصدر 
للمليش�يا هنا وهناك، يف الوقت ال�ذي تصل فيه معدالت الدعارة 
اىل أعى مستوياتها يف ايران، وترى الناس حفاة عراة فوق حقول 
النف�ط، وخصوص�اً يف تل�ك املناطق املحتل�ة، من قبله�ا الغنية 
بالثروات ومنها اقليم األهواز العربي الذي الزال سكانه ينطقون 

بالعربية والذي ينتج 90% من اإليرادات القومية إليران.
القوة التي تتبجح بها ايران ليست إال محض وهم، فإرسائيل 
التي أعدت نفس�ها وبدع�م حلفائها ملواجه�ة 22 دولة عربية، 
وعى مس�توى الضجيج والتوعد لتلك الدول كل يوم، لن تسكت 
ع�ن أي م�رشوع يش�تبه به إلنت�اج األس�لحة النووي�ة، مثلما 

قامت برضب مصنع الش�فاء ومصن�ع الرموك ومناطق أخرى 
يف الس�ودان وكذل�ك املفاع�ل الن�ووي العراقي وغره�ا، فلماذا 
الس�كوت عن ايران إال اذا هي كما قال هنري كيس�نجر يف حوار 
مع جريدة »دييل سكيب« قوة زائفة وبأن الحرب العاملية الثالثة 

باتت عى األبواب وإيران ستكون هي رضبة البداية.
نخل�ص مم�ا س�بق اىل أن اي�ران قدم�ت إلرسائي�ل وأمريكا 
خدمات لم تكن لتتحقق لوال تفانيها الغبي واألحمق، فقد عملت 
ع�ى ادخ�ال النع�رات الدينية والطائفي�ة، وأدخل�ت املنطقة يف 
رصاع تس�بب يف التسابق لضخ الكثر من الثروات العربية لعقد 
صفقات االس�لحة، يف الوق�ت  الذي هي يف م�س الحاجة اليها، 
وقد قامت مؤخراً باإليعاز ملليش�ياتها يف صنعاء لرتحيل آخر من 
يرغ�ب يف الهجرة من اليهود، لقد ص�ّدرت لهم الثروات وجهزت 

املنطقة لهيمنتهم، واللعنة واملوت ملن يقاتل معها.

د. عبدالله حسن

أهم خدمات إيران إلسرائيل

مصافي عدن تستعد لبدء 
تنفيذ المرحلة الثانية 

من محطة الكهرباء
تس�تعد رشكة مصايف ع�دن أواخر 
الش�هر الج�اري، ب�دء تنفي�ذ املرحلة 
الثاني�ة من مرشوع محط�ة الكهرباء 
الخاصة باملصفاة ال�ذي تنفذه رشكة 
صيني�ة متخصص�ة، بع�د إنتهاءه�ا 
م�ن تنفي�ذ املرحلة األوىل التي ش�ملت 

األعمال املدنية.
وأوض�ح املدي�ر التنفي�ذي لرشك�ة 
مصايف عدن، محمد أبوبكر البكري، يف 
ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )س�بأ( 
أن املرحلة الثانية من املرشوع تش�مل 
يف املرحل�ة األوىل منه�ا أعمال الرتكيب 
مولدي�ن وغاليت�ني واملع�دات األخرى 
املرتبطة بها وبما يسهم يف رفع القدرة 
التوليدي�ة للمحط�ة إىل 15 ميجاوات.. 
الفت�ًا إىل أن الق�درة التوليدية للمحطة 
س�رتتفع مع إنته�اء امل�رشوع إىل 30 

ميجاوات.
وأك�د البك�ري أهمية ه�ذا املرشوع 
املصف�اة  ونش�اط  لعم�ل  بالنس�بة 
النفط�ي.. مش�يداً يف الوق�ت نفس�ه 
القي�ادة  بذلته�ا  الت�ي  بالجه�ود 
السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، 
ورئيس الوزراء، دول�ة الدكتور، أحمد 
عبي�د ب�ن دغ�ر، من أج�ل ب�دء تنفيذ 

املرحلة الثانية من هذا املرشوع.
وق�ال إن الحكومة قامت بالتواصل 
م�ع الحكوم�ة الصينية به�دف إقناع 
الرشك�ة الصيني�ة التي تق�وم بتنفيذ 
امل�رشوع م�ن أج�ل إرس�ال الفري�ق 
الفن�ي للب�دء بتنفي�ذ املرحل�ة الثانية 
الضمان�ات  امل�رشوع وأعطته�ا  م�ن 
املطلوب�ة.. متوقع�اً أن يص�ل الفريق 
إىل ع�دن خالل األي�ام القادمة، يف حني 
س�تصل املع�دات الخاص�ة باملرشوع 

بحراً عقب وصول الفريق.
وثم�ن البك�ري يف خت�ام ترصيحه 
الجه�ود الت�ي يبذلها عم�ال وموظفو 
املصف�اة م�ن أجل نج�اح تنفي�ذ هذا 
املرشوع وغرها من املشاريع الخاصة 

بتحديث وتطوير املصفاة.


