
رئي���س  نائ���ب  ج���دد 
اجلمهوري���ة الفري���ق الركن/ 
علي محس���ن صال���ح الدعوة 
لقبائ���ل ومش���ايخ محافظ���ة 
صنعاء مبختل���ف مديرياتها 
وجميع املكونات االجتماعية 

في ربوع الوطن إلى مساندة 
الش���رعية إلنه���اء االنق���اب 
واملعان���اة واألزم���ات الت���ي 

ترتبت عليه.
ج���اء ذل���ك خال اس���تماع 
نائ���ب الرئي���س لع���رض من 

محاف���ظ محافظ���ة صنع���اء 
الل���واء عبدالق���وي ش���ريف 
ع���ن مس���تجدات احملافظ���ة 

واألوضاع امليدانية فيها.
الرئي���س  نائ���ب  وأش���اد 

بالبطوالت

 

حض���ر فخام���ة الرئي���س املش���ير 
الرك���ن/ عبدربه منصور هادي رئيس 
اجلمهوري���ة القائ���د األعل���ى للق���وات 
املسلحة، يوم االثنني املاضي، فعاليات 
ختام مترين »درع اخلليج املشترك 1« 
في قاعدة الظهران اجلوية شرق اململكة 

العربية السعودية.
وشارك في فعاليات ختام التمرين 
الذى اس���تمر ملدة ش���هر،ورعاه خادم 
احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان بن 
عبدالعزي���ز آل س���عود مل���ك اململك���ة 
العربية السعودية ،أصحاب اجلالة 

والفخامة والسمو 

تفقد مستشار القائد األعلى للقوات 
املس���لحة القائ���م بأعم���ال وزي���ر الدفاع 
الفريق الركن محمد علي املقدشي سير 
العمليات العسكرية اجلارية في منطقة 
قانية مبحافظة البيض���اء، واطلع على 
االنتص���ارات األخي���رة الت���ي أحرزه���ا 
اجلي���ش الوطن���ي مس���نودًا باملقاوم���ة 
وقوات التحالف العربي الداعمة للشرعية 

ضد املليشيا احلوثية اإلنقابية.
وترأس الفريق املقدشي خال زيارته، 
الس���بت املاض���ي اجتماع���ا بالقي���ادات 

العسكرية وامليدانية

اطلع رئي���س مجلس الوزراء 
الدكت���ور أحم���د عبيد ب���ن دغر 
،خال زيارته ،يوم أمس األربعاء، 
ألرصفة وس���احات مين���اء عدن 
باملعا ،على االعمال التي يقوم 
بها امليناء في استقبال البضائع 
واملواد الغذائية ومايقوم به من 

نشاط جتاري هام.
ال���وزراء  واس���تمع رئي���س 
خال الزيارة إلى ش���رح موجز 
عن النشاط التجاري الذي يقوم 
به امليناء واخلدمات التي يقدمها 
من ترتيب دخول السفن للشحن 

والتفريغ والتخزين واخلدمات 
االخرى. 

وأوضح رئيس مجلس ادارة 
موانئ ع���دن ،محمد عل���وي انه 
خ���ال الثاثة األش���هر املاضية 
مت تفريغ مليون ط���ن متري من 
املواد الغذائية املتنوعة بزيادة 
عن العام املاضي حيث مت تفريغ 
في عام 2017 ثاثة مليون طن 

متري. 
وش���دد رئيس ال���وزراء على 
مس���ؤولي ادارة امليناء،تسهيل 

دخول املواد

جددت احلكومة اليمنية 
الداع���م جله���ود  موقفه���ا 
املبع���وث الدول���ي اخلاص 
إلى اليمن، مارتن غريفيثس 
والتأكي���د عل���ى العمل معه 
بروح بناءة ومرنة للتوصل 
الى س���ام مس���تدام، يضع 
نهاية حلالة التدمير الشامل 
ويوقف احلرب التي اشعلها 
ميليشيا احلوثي اإلنقابية 

ضد الشعب منذ سبتمبر 2014 .

وقال من���دوب اليمن لدى 
األمم املتحدة، السفير خالد 
اليمان���ي، ف���ي الكلم���ة التي 
ألقاها ف���ي اجتماع مجلس 
األم���ن الدول���ي، ف���ي مدين���ة 
نيويورك األمريكية لإلستماع 
لإلحاط���ة األول���ى للمبعوث 
الدول���ي اجلديد، »أن البحث 
عن طريق السام في اليمن 
محك���وم مبرجعي���ات قلم���ا 

توفرت في ازمات اخرى في العالم« .

استش���هد خمس���ة أش���خاص مبحافظتي 
ش���بوة واجلوف جراء انفج���ار ألغام أرضية 

زرعتها مليشيا احلوثي اإليرانية.
وتس���بب لغم أرضي من مخلفات االلغام 
الت���ي زرعته���ا ميليش���يا احلوث���ي بصورة 
عشوائية مبديرية عسيان مبحافظة شبوة 
ف���ي استش���هاد أربع���ة مبديري���ة عس���يان 

مبحافظة شبوة.
وأكد مصدر محلي لوكالة »سبأ« مقتل هؤالء 
االش���خاص في احلادثة واحتراق جثثهم مع 
الس���يارة الت���ي كان���ت تقلهم بإح���دى الطرق 
الترابية احملاذية حليد بن عقيل الذي اتخذت 
منه امليليشيا معقا رئيسيا لها في عسيان 

لقرابة ثاثة اعوام .

احلكومة اليمنية جتدد موقفها الداعم جلهود املبعوث األممي

استشهاد خمسة مواطنني بانفجار ألغام في شبوة واجلوف

مجلس الوزراء السعودي:

إيران متورطة في دعم مليشيا 
احلوثي لتهديد أمن اململكة

قال مجلس الوزراء السعودي »ان استمرار 
اطاق مليشيا احلوثي االنقابية، الصواريخ 
البالستية بشكل متعمد على املدن السعودية 
يثب���ت ت���ورط النظ���ام اإليراني في دع���م هذه 

امليليشيا اإلرهابية لتهديد أمن اململكة«.
واعتب���ر املجل���س في جلس���ته األس���بوعية 
برئاسة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
ب���ن عبدالعزيز، ان ذل���ك يعد حتدي���ًا واضحًا 
وصريحًا لقراري األمم املتحدة 2216 و 2231، 
مشيدًا في الوقت نفس���ه بكفاءة قوات الدفاع 
اجلوي السعودية في اعتراض تلك الصواريخ 

وإفشالها جميعًا.

أكد نائب رئي���س اجلمهوري���ة الفريق الركن 
علي محس���ن صالح ،على أهمي���ة وحدة موقف 
األحزاب السياسية جتاه القضايا الوطنية وفي 
مقدمتها املوقف من انقاب ميليشيا احلوثي على 

الشرعية وإرادة الشعب اليمني.
واشاد نائب الرئيس خال لقائه أمس األربعاء 
أمني ع���ام التنظيم الناص���ري عبدالل���ه نعمان، 
ومستشار رئيس اجلمهورية عضو األمانة العامة 
للتنظي���م س���لطان العتواني مبواق���ف األحزاب 
الداعم���ة للش���رعية ومنه���ا التنظي���م الوحدوي 

الناصري.

نسخة الكترونية

   تـــــقــــــــريـــر:

تواصلت املعارك امليدانية بني أبطال الجيش 
الوطني ومليشيا الحوثي اإليرانية يف عدد من 
جبهات القتال، وس�ط تقدم ميداني ألبطال 

الجيش يف محافظتي لحج والبيضاء.
وتمكنت وحدات من اللواء الثاني حزم يوم 
أمس األربعاء من إحراز تقدم ميداني يف جبهة 
الرشيج�ة والراهدة، وتحرير سلس�لة جبال 

املرخام اإلسرتاتيجية.
وق�ال الناط�ق الرس�مي باس�م املنطقة 
العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب »إن 
ق�وات الجيش واملقاومة وبإس�ناد جوي من 
مقاتالت التحالف العربي تمكنتا من تحرير 
سلس�لة جبال املرخام املطلة عىل الخط الذي 
يربط بني منطقتي الرشيجة والراهدة التابعتني 

ملحافظة تعز«.

وأضاف النقيب«ان الجيش تمكن ايضا من 
تحرير منطقة السحى، وثربة يف حدود منطقة 

الراهدة«.
وأشار اىل إن عملية نوعية نفذتها وحدات 
من الل�واء الثاني حزم ب�إرشاف مبارش من 
قائد املنطقة العس�كرية الرابعة اللواء فضل 
حسن أفضت اىل تحرير سلسلة جبال املرخام 
واملناطق املجاورة لها والذي سيمكن الجيش 

من تحرير منطقة الراهدة.
وكشف النقيب ان مليش�يا الحوثي باتت 
يف حالة انهزام حقيقي ولم تعد تقاوم إال من 
خالل القصف الهستريي عىل املناطق املأهولة 

بالسكان.
ويف محافظة البيضاء تمكن أبطال الجيش 
الوطني واملقاومة الشعبية، يوم الثالثاء املايض، 
من تحرير مواقع جديدة بني مديريتي ناطع 

واملالجم.

وذكر مصدر ميداني ل� “سبتمرب نت” أن 
قوات الجيش طهرت عدة مواقع بجبل القرحاء 
االس�رتاتيجي الفاصل بني مديريتي ناطع و 
املالجم بعد معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا 

الحوثي االنقالبية.
وبحسب املصدر فان املعارك التي استمرت 
لساعات أسفرت عن سقوط قتىل وجرحى يف 

صفوف املليشيا.
ولفت املص�در إىل أن مقات�الت التحالف 
العربي س�اندت قوات الجي�ش واملقاومة يف 
املعارك وقصفت تحصينات املليش�يا يف قمة 
جبل »القرحاء«، مم�ا أدى اىل تدمري عدد من 

اآلليات القتالية التابعة للمليشيا.
كما استهدفت غارات جوية أخرى تعزيزات 
للمليشيا بش�عب لبان وفضحة ،كانت متجه 
للمشاركة يف املعارك،ودمرت عدداً من العربات 
التابعة لها ومرصع واصابة من كان عىل متنها.

اجليش الوطني .. 
رهان رابح

االنتصارات الكبرية التي يحققها الجيش 
الوطني يف مختلف جبه�ات املواجهة مع 
مليش�يا الحوثي والق�وى املتحالفة معها 
رغم فارق العتاد ونوعيته والذي يصب يف 
صالح املليش�يا يجعله محط رهان ناجح 
ليس ألبناء الشعب اليمن فحسب بل لدول 
اإلقليم التي يأتي هدف الهيمنة عليها بعد 
تدم�ري قدرته�ا االقتصادية والعس�كرية 
يف طليعة أهداف امل�رشوع االيراني الذي 
تسعى لتنفيذه مليش�يا الحوثي املتمردة 

باعتبارها ذراع إيران يف املنطقة..
الجيش الوطني وليس سواه من يجب 
أن تراهن عليه دول املنطقة باعتباره جيشا 
ذا عقيدة قتالية وطنية عروبية إس�المية 
محضة ..جيشا متمسكا برشفه العسكري 
وفياً ملعاهداته واتفاقياته مع دول الجوار 
واالقليم وعليه فان الرهان عليه يف تخليص 
اليمن واملنطقة هو رهان ناجح وال يقتيض 
م�ن الجوار س�وى الدعم ال�ذي تقتضيه 
طبيعة املعركة بمصداقية تامة خالية من 
مح�اوالت التعامل مع بقاي�ا جيش خان 
رشفه وسلم عتاده ملليش�يا تنفذ مرشوعاً 
خارجياً عىل حس�اب وطنه وأمن ش�عبه 

وسيادة أراضيه..
إن محاولة إع�ادة تدوير أؤلئك الخونة 
وانتاجهم من جديد وخارج إطار الرشعية 
ستكون له عواقب وخيمة عىل اليمن ودول 
الج�وار واإلقليم ذل�ك أن من ب�اع وطنه 
باألم�س بثمن بخ�س لن يت�ورع يف بيع 
اآلخرين بال ثمن ومن خان أباه فبالتأكيد 
س�يبيع أقاربه يف لحظة كس�ب رخيصة 

لطامع أجنبي آخر..
ع�ىل دول االقلي�م أن تتخ�ذ من درس 
تحالف عفاش مع املليشيا ونهايته املنطقية 
بخيانة من حرس�ه وبع�ض أقاربه عظة 
وعربة يف كل اتفاقياتها وتحالفاتها الراهنة 
واملستقبلية وأن تعمل من اآلن عىل صياغة 
عقد تحالفي مع الرشعية وجيشها الوطني 
يقوم علىأ املصداقية واحرتام الس�يادة إن 
كانت فعال حريصة عىل أمنها واستقرارها 
وسيادتها املرهونة بأمن اليمن واستقراره 
وس�يادته »وأما الزبد فيذه�ب جفاء وأما 

ماينفع الناس فيمكث يف األرض«.

اجليش الوطني يتقدم في حلج والبيضاء

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
إن بق�اء الوض�ع عىل ماه�و عليه يف 
اليمن اليش�كل كارثة إنسانية وأزمة 
سياس�ية تهدد أمن واس�تقرار اليمن 
فقط، بل األمن واالستقرار اإلقليميني 

والدوليني.

عبد ربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية

القائد األعلى للقوات املسلحة

... ص)2(

... ص)2(

وحدة املوقف السياسي ضرورة وطنية ملواجهة كافة املؤامرات

الرئيس يحضر فعاليات ختام مترين «درع اخلليج املشترك 1»

الفريق محسن يجدد الدعوة لقبائل صنعاء ملساندة الشرعية

أكد أهمية تحرير المحافظة

الفريق محمد علي املقدشي يتفقد سير العمليات العسكرية في البيضاء

وزارة الدفاع تنعي استشهاد العقيد السعيدي
نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة 
في اجليش الوطني استش���هاد رئيس عمليات 
جبه���ة العبدي���ة ف���ي الل���واء 159  العقيد/ علي 
عبدالله ضيف الله السعيدي الذي استشهد وهو 
يؤدي واجبه الوطني في وجه مليشيا احلوثي 

االنقابية في جبهة العبدية شرقي البيضاء.
واكد بيان النعي ان الشهيد العقيد السعيدي 
كان من أصحاب املواقف الوطنية النبيلة، قضى 
حياته في خدمة الوطن، وحياته مليئة باألدوار 

الوطنية والنضالية في اجليش .
وع���دد البيان مناق���ب الش���هيد البطولية في 
الدفاع عن دينه ووطنه وأمته ، مؤكدًا أنه القى ربه 
شهيدًا في امليدان مقبًا غير مدبر راضيًا مقتنعًا 

مبا يقوم به من واجب ضد أعداء الوطن واحلرية 
والكرامة ملتحقًا مبن سبقه من الشهداء األبطال.
كما أك���د البي���ان أن أبطال اجلي���ش الوطني 
وبدعم واسناد من حتالف دعم الشرعية ماضون 
ف���ي اس���تعادة م���ا تبقى م���ن مؤسس���ات الدولة 
ومحافظاتها التي ال تزال تسيطر عليها املليشيا 
االنقابية، انطاقا من واجبه���ا الوطني ووفاء 
لدماء الشهداء األبرار وكل من قضى نحبه وفيا 

مخلصا للوطن وخدمة الشعب.
وعبر البيان عن أحر التعازي وعميق املواساة 
ألس���رة الش���هيد، س���ائلني الله العلي القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تفقد سير العمل بملعب الحبيشي

رئيس الوزراء يزور ميناء عدن ويشدد على تسهيل دخول املواد الغذائية

التقى أمين عام التنظيم الناصري

نائب الرئيس يؤكد أهمية وحدة األحزاب جتاه القضايا الوطنية

دع���ا فخام���ة الرئي���س عبدربه منص���ور ه���ادي رئيس 
اجلمهورية قادة الدول العربية وشعوبها لالتفاف خلف 
اململك���ة العربية الس���عودية وقيادته���ا احلكيمة، للحفاظ 
على أمننا القومي العربي، ملواجهة واستئصال خطر املد 
الفارس���ي الطامع في اراضينا، واملهدد لهويتنا وحاضر 

ومستقبل اجيالنا.
وجدد التأكيد خال مشاركته في القمة العربية ال�29 التي 
احتضنتها مدينة الظهران السعودية، األحد املاضي على أن 
عاصفة احلزم، التي أطلقها خادم احلرمني الشريفني كانت 
تعبيرًا عن إرادة عربية أصيلة ملواجهة األطماع التوسعية 
االيرانية، ومشروعها الطائفي التخريبي والتدميري الذي 
يركز على زعزعة استقرار كيان الدول العربية بدعم مليشيا 
مسلحة، واللعب على تغذية التوترات املذهبية، للتسلل عبر 

ذلك في فرض مشروعها .
وأكد أن حتالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، 
ال يدافع عن أمن واس���تقرار املنطقة العربية فحس���ب، بل 
يحمي العالم من أخطر مش���روع يهدد االمن الدولي، وأن 

ذلك يحتم عليهم دعم التحالف العربي، الس���تكمال انهاء 
االنقاب قبل ان يكتووا بنار إيران ووكائها.

وق���ال: »فه���ذه الدول���ة املارق���ة واملتم���ردة، ل���ن تتوقف 
طموحاتها عند حد إذا لم يتم اس���تئصال مش���روعها في 
اليمن، وردعها بقوة وحزم لتك���ف نهائيا عن التدخل في 

شؤون الدول العربية«.
كما أكد فخامة الرئيس متسك احلكومة الشرعية بخيار 
السام ونبذ العنف، والتجاوب مع كل جهود إنهاء احلرب 
وإحال السام وفقا للمرجعيات املتفق عليها ، الفتًا إلى أن 
املمارسات التي تنتهجها القوى االنقابية تؤكد باستمرار 
عدم جديتها للمضي في طريق احلل السياسي السلمي، 

وذلك التعنت أسهم ويسهم في استمرار مأساوية األوضاع 
اإلنس���انية وتفاقمها إلى احلد ال���ذي ال ميكن احتماله أو 

السكوت عليه.
وأض���اف أن هذه املس���ؤولية ال يتحمله���ا االنقابيون 
وحدهم بل يشاركهم من يدعمهم ويشجعهم على متردهم 
وتعنتهم .. مؤك���دًا أن هذا يتطلب حتم���ًا ضغط املجتمع 
الدول���ي على اي���ران ابتداء لوقف تدخاتها في الش���ؤون 
اليمنية واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن تهريب 
الصواري���خ للمليش���يا التي تس���تهدف بها األش���قاء في 

السعودية، في انتهاك سافر لقرار احلظر الدولي.
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الرئيس يدعو القادة العرب لالصطفاف خلف اململكة وقيادتها احلكيمة
 التحالف العربي اليدافع عن أمن اليمن واملنطقة بل يحمي العالم
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امليسري يؤكد على ضرورة تظافر جهود أبناء 
إب في مواجهة املشروع الساللي 

ش���دد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية املهندس احمد امليسري 
،على اهمية تظافر جهود كافة أبناء محافظة إب في مواجهة املشروع 
السالي االمامي البغيض واالنتصار للشرعية واجلمهورية والثوابث 

الوطنية والبدء في بناء الدولة املدنية االحتادية احلديثة.
وأكد الوزير امليس���ري ،خال لقائه يوم امس في العاصمة املؤقتة 
عدن ، محافظ محافظة إب اللواء الركن عبدالوهاب الوائلي ،أن ابناء 
محافظة إب يرفضون كغيرهم من أبناء الوطن املشروع اإليراني التي 

حتمله مليشيا احلوثي االنقابية.
وأطلع محافظ إب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ،على جملة من 
القضايا املتعلقة باحملافظة،واالنتهاكات التي يتعرض لها ابنائها من 

قبل مليشيا احلوثي ،وأوضاع النازحني من ابناء احملافظة.
وأكد الوزير امليس���ري اهتمام احلكومة ب���كل النازحني من مناطق 
سيطرة املليشيا وتقدمي لهم الرعاية الكاملة وفقًا لتوجيهات فخامة 

الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية .
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... تتمات ...
الرئيس يحضر فعاليات

قادة وكب���ار ممثلي 25 دولة ش���قيقة وصديقة بحضور ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وعب���ر فخامة الرئيس عن اعجابه للمس���توى واألداء العالي 
الذي وصلت اليه قوات اململكة العربية السعودية ودّول التحالف 
مبشاركة عدد من اخلبرات الدولية من خال هذا التمرين الذي 
عكس املهنية واالحترافية العالية في التنفيذ للمهام في مختلف 
املواقف والظروف..مؤكدًا ان هذه االمكانيات هي ذخر للمنطقة 
واألم���ة العربية ف���ي مواجهة التحدي���ات واإلطم���اع املتربصة 

باملنطقة.
اجلدي���ر ذكره أن مترين »درع اخلليج املش���ترك 1«يعد األكبر 
من نوعه في املنطقة من حيث عدد قوات الدول املشاركة والعتاد 
العسكري،وامتدادًا لتمارين مشتركة سابقة كرعد الشمال، بهدف 
تأصيل العمل املشترك ضمن حتالفات تسعى لتعزيز األمن من 

خال رفع قدرات وكفاءة واحترافية القوات املشاركة.
رافق فخامة الرئيس نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، 
ومدير مكتب رئاسة اجلمهورية الدكتور عبدالله العليمي،وقائد 
القوات البحرية والدفاع الس���احلي اللواء الركن عبدالله سالم 
النخعي ،ووكيل وزارة الداخلية املس���اعد اللواء صالح حسني 
قاس���م،وامللحق العس���كري بس���فارتنا بالرياض العميد يحيى 

الوعيل.
نائب الرئيس يؤكد

وناق���ش نائ���ب رئي���س اجلمهورية م���ع العتوان���ي ونعمان، 
املستجدات واألوضاع امليدانية والسياسية وجهود استعادة 
الدولة واملتطلبات األساسية لبناء اليمن االحتادي القائم على 
الشراكة والعدالة واملس���اواة وما يواجه هذا املشروع الوطني 

من عراقيل.
وأكد على أهمية التكاتف وتوحي���د الصف الوطني في هذه 

املرحلة احلرجة من تاريخ شعبنا اليمني.
ونوه إلى تصميم الش���رعية بقيادة فخام���ة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس اجلمهورية وبدعم أخوي من دول حتلف 
دعم الشرعية ،املضي في مواجهة األخطار والتحديات التي يقع 

في مقدمتها انقاب ميليشيا احلوثي املدعوم من إيران.
من جانبهما جددا أمني ع���ام التنظيم وعضو األمانة العامة 
التأكيد على املوقف الثابت للتنظيم جتاه الشرعية ودعم جهود 
اليمنيني في استعادة مؤسسات الدولة..معبرين عن تقديرهم 

الهتمام وجهود القيادة السياسية في هذا اإلطار.

الفريق محسن يجدد دعوته
امليدانية التي يس���طرها أبطال اجليش في سبيل استكمال 
حترير احملافظة والتقدم باجتاه العاصمة صنعاء، مشددًا على 
ض���رورة مضاعفة اجلهود وحش���د القوى ومختل���ف املكونات 
إلس���ناد ه���ذا التقدم والتنس���يق والعم���ل مع بقي���ة احملافظات 
املجاورة مبا يحقق انتصار الشرعية وإنهاء معاناة املواطنني 

التي يتجرعونها بشكل يومي.
من جانبه ق���دم محافظ صنعاء تقريرًا عن الزيارات امليدانية 
ومختل���ف اللق���اءات الهادف���ة لالتفاف ح���ول قيادة الش���رعية 

ومساندة جهود أبطال اجليش ومقارعة ميليشيا االنقاب، معبرًا 
عن التقدير والشكر الهتمام ومتابعة نائب رئيس اجلمهورية.

رئيس الوزراء يزور
الغذائي���ة وع���دم تأخيرها ومضاعفة اجله���ود للتخفيف من 
معاناة املوطنني التي تسببت بها امليليشيا احلوثية بعد انقابها 

على الدولة في العام 2014.
وأش���اد رئيس الوزراء بالدع���م الذي قدمت���ه اململكة العربية 
السعودية للموانئ اليمنية في إعادها تأهيلها وتزويدها برافعات 

حديثة والذي سيضاعف العمل في املوانئ.
وأكد الدكتور بن دغر أن احلكومة وجهت بتسهيل إجراءات 
دخول املساعدات االنسانية عبر املوانئ التي تقع في احملافظات 
احملررة وس���هولة نقلها إلى جميع محافظات اجلمهورية دون 

استثناء.
وأشار إلى أن املليش���يا احلوثية استخدمت ميناء احلديدة 
لتهريب األسلحة والصواريخ البالس���تية من ايران وهو الذي 
أطال أمد احلرب ف���ي بادنا وضاعفت من معاناة املوطنني في 
احملافظات التي حتت س���لطتهم تس���هيات التحال���ف العربي 

واحلكومة الشرعية لدخول املساعدات االنسانية عبر امليناء.
رافق رئيس مجل���س ال���وزراء كًا م���ن وزراء االدارة احمللية 
عبدالرقيب فتح، والثروة السمكية فهد كفائن، واألوقاف القاضي 
احمد عطية، وحقوق االنسان محمد عسكر، ووزير الدولة لشؤون 
مجلس النوب والشورى محمد احلميري، واألمني العام ملجلس 

الوزراء حسني منصور، وعدد من نواب الوزراء.
إل���ى ذلك قام رئيس الوزراء الدكت���ور يوم أمس بزيارة مللعب 
الشهيد احلبيشي التاريخي مبدينة كريتر في العاصمة املؤقتة 
عدن، وذلك لإلطاع على األعمال اجلارية إلعادة تأهيل امللعب. 

وكان في اس���تقبال رئي���س الوزراء لدى وصول���ه الى امللعب 
،وكيل وزارة الش���باب والرياضة الدكتور ع���زام خليفة، ومدير 
ع���ام مكتب الش���باب والرياضة بع���دن نعمان ش���اهر وعدد من 
املهندسني واملش���رفني على تنفيذ املشروع والذي تنفذه شركة 
حوشب للمقاوالت العامة بتمويل حكومي بتكلفة اجمالية بلغت 

نحو 371 مليون ريال ميني.
وطاف رئيس الوزراء بأرجاء امللعب..مطلعًا على سير األعمال 
التي جتري بش���كل إيجابي من خال تعشيب امللعب بالنجيل 
الصناعي وتركيب مقاع���د حديثة في مدرجات اجلماهير بعدد 
خمسة ألف مقعد، باإلضافة الى إعادة تأهيل املنصة منصة كبار 

الضيوف.
واستمع رئيس الوزراء من املهندسني املشرفني على املشروع 
على جمل���ة األعم���ال الفني���ة والهندس���ية املنجزة التي س���بق 
واعتمدتها احلكومة اخلاصة بإعادة تأهيل امللعب وفقًا للمعايير 

احلديثة للماعب املعمول بها دوليًا.
وقال رئيس الوزراء »نحرص في احلكومة على إعادة تأهيل 
هذا امللعب التاريخي ملا يحتله من مكانة كبيرة في وجدان أبناء 
عدن والوطن بش���كل عام الذي يحمل اس���م الشهيد محمد علي 
احلبيش���ي العب نادي األحرار )التال حاليًا( وكان يطلق عليه 
اس���م ملعب املدرج البلدي قبل حوالي أكثر م���ن 75 عاما، وهو 
من أقدم ماعب كرة القدم في الوطن العربي حيث مت بناؤه في 
الثاثينيات من القرن املاضي وشهد العديد من املباريات التي 

ما تزال اجلماهير الرياضية تتذكرها باعتزاز كبير«.
وأضاف الدكت���ور بن دغر »أن احلكوم���ة تتابع باهتمام بالغ 
أعمال إعادة تأهيل ملعب الشهيد احلبيشي واليوم نتفقد سير 
االعمال التي جتري على أرضيته بش���كل إيجابي والذي يبشر 
بإع���ادة الروح الرياضي���ة لعدن ذات التاري���خ الرياضي الكبير 
واملشرف«..مشيرًا الى ان هناك مشاريع تنموية سيتم افتتاحها 
قريب���ا ف���ي احملافظات احمل���ررة والت���ي مت حجر أساس���ها ومت 
إجنازها مبوارد محلية وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه 

منصور هادي رئيس اجلمهورية.
وأش���ار رئيس الوزراء إلى ان الق���رار التاريخي الذي اتخذه 
فخامة الرئيس مبنح احملافظات 20 باملائة ِمن الثروة السيادية 
يعد مبثابة اللبنة االولى نحو حتقيق التنمية والعدالة وتأسيس 

اليمن االحتادي.
وأك���د ان عجل���ة التنمي���ة التي ب���دأت احلكومة ف���ي إعادتها 
بتوجيهات ودعم ومتابعة من فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس اجلمهورية ال ميكن لها ان تتوقف والقادم افضل 
بإذن الله لشعبنا في جميع محافظات اجلمهورية وماضون في 
تأسيس اليمن االحتادي اجلديد الذي تسوده قيم احملبة والعدل.

وقال رئيس الوزراء »سنبذل املزيد من الدعم واالهتمام للرياضة 
مبا تستحقه إلعادة الروح للنشاط الرياضي الذي توقف وتضرر 
جراء احلرب االنقابية الهمجية التي شنتها مليشيا احلوثي«.
راف���ق رئيس مجل���س ال���وزراء كل م���ن وزراء االدارة احمللية 
عبدالرقيب فتح، والثروة السمكية فهد كفائن،واالوقاف القاضي 
احمد عطية، وحقوق االنسان محمد عسكر، ووزير الدولة لشئون 
مجلس النوب والشورى محمد احلميري، واألمني العام ملجلس 
الوزراء حس���ني منصور ون���واب وزراء اخلدمة املدنية عبدالله 
امليس���ري، والتعليم املهن���ي عبدربه احملولي واإلعام حس���ني 

باسليم.

الفريق محمد علي المقدشي
في محور البيض���اء ،ونقل للق���ادة واملقاتلني حتيات فخامة 
الرئيس املشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس اجلمهورية 
القائد األعلى للقوات املسلحة ، ونائبه الفريق الركن علي محسن 
صالح، ورئاس���ة وأعض���اء احلكومة،وقيادة القوات املش���تركة 
،مؤكدًا اهتمام ورعاية القيادة السياس���ية والعسكرية بجبهة 

البيضاء وغيرها من اجلبهات .
وأش���ار مستش���ار رئيس اجلمهورية ال���ى ان أبناء محافظة 
البيضاء كانوا من أوائل من وقفوا في وجه املليش���يا احلوثية 

وشاركوا في كسر زحفها على املناطق واملدن.
وأوضح أن استكمال حترير محافظة البيضاء يعني أن تصبح 
90 % م���ن األراضي اليمنية حتت س���يطرة الش���رعية، وانتقال 
املعركة الى محافظة ذمار التي سوف يساهم حتريرها في حترير 

محافظتي تعز وإب واإلقتراب من البوابة اجلنوبية لصنعاء.
وثمن الفريق املقدشي التضحيات والبطوالت التي يسطرها 
قادة وابطال اجليش واملقاومة في محافظة البيضاء وِفي مختلف 
اجلبهات في سبيل إستعادة االرض والعرض واستكمال حترير 
كل شبر من الوطن واستعادة املؤسسات الشرعية التي التزال 

حتت سيطرة املليشيا االنقابية.
وعبر عن ش���كره لرج���ال املقاوم���ة والقبائل الذي���ن يقاتلون 

الى جوار اخوانهم في القوات املس���لحة ويقدمون التضحيات 
اجلس���يمة في هذه املعركة التي يش���ارك فيه���ا كل أبناء الوطن 
من اقصاه الى اقصاه حتت مظلة الشرعية املعترف بها دوليًا 
بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ،مشددًا على أهمية حتشيد 
اجله���ود وتوحيد الصفوف وبذل املزي���د من التضحيات حتى 

حتقيق النصر املؤزر.
واش���اد بجهود األش���قاء في دول التحال���ف العربي الداعمة 
للش���رعية بقي���ادة اململكة العربية الس���عودية ودول���ة االمارات 
العربية املتحدة، ومواقفهم املساندة للشعب اليمني الستعادة 
أمن واستقرار اليمن وصد املخططات الرامية للعبث بأمن املنطقة 

وتهديد املصالح الدولية .
وكان في اس���تقباله خال الزيارة قائد ق���وات األمن اخلاصة 
العميد الركن يحيى اليس���ري ، وقائد اللواء 117العميد الركن 
عبدالرب االصبحي ،وقائد اللواء 157 العقيد س���يف عبدالرب 
الشدادي ،ووكيل وزارة االدارة احمللية عبدالله احمد القبيسي 
والش���يخ احمد محمد القردعي والش���يخ العجي احمد العجي 
الطالب���ي ، وع���دد من القيادات العس���كرية واألمنية واملش���ايخ 

واألعيان.
الحكومة اليمنية تجدد

ولفت إلى أن املليشيا احلوثية االيرانية حاولت عبر حلفائها 
وأصدقائها التقليل م���ن أهمية املرجعيات ف���ي االزمة اليمنية 
والتأكيد على انهم وصلوا الى السلطة ولن يتنازلوا عنها، وان 
بإمكانهم االعتداء على الشعب اليمني والدول املجاورة وفرض 
واق���ع العن���ف والفوضى العارم���ة في املنطقة ليت���م في االخير 

الرضوخ ألجندة ايران التوسعية. 
وأكد اليماني أن القبول ب���أن تكون العصابات احلوثية هي 
الضام���ن ألمن اليم���ن واس���تقرار املنطقة هو منته���ى املغامرة 
السياسية .. موضحًا أنه ال ميكن لليمن أو ألي دولة أن تقبل بأن 
تدار احلياة السياسية فيها من قبل مليشيا مسلحة، على شاكلة 
حزب الله اإلرهابي، وتتلقى دعمها املالي والتسليحي .من دولة 

أخرى وتعمل وكيا لها.
وأشار اليماني إلى أن املرجعيات هي التي اجمع اليمنيون 
عليها وحظيت بإسناد من املجتمع الدولي، وتتمثل في املبادرة 
اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات احلوار الوطني الشامل 
الذي اش���رفت عليه االمم املتحدة طوال الع���ام ٢٠١٣ وأثمر عن 
وثيقة تصاحلية عكست تطلعات كافة مكونات املجتمع اليمني، 
وكذا وفق قرارات مجلس االمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى 
وجه اخلصوص القرار 2216 الذي يشكل االرضية الضرورية 
حلل النزاع في اليمن ويعكس ادراك مجلس االمن جلوهر املشكلة 
في اليمن، ويش���كل اليوم، كم���ا كان باألمس، الق���رار الضرورة 

والطريق إلى السام املستدام في اليمن.
استشهاد خمسة مواطنين

وأشار إلى ان فرق التفتيش عن االلغام لم تتمكن حتى اآلن إال 
من اكتشاف مجموعة قليلة من حقول االلغام الواسعة والكبيرة 
والتي زرعتها مليشيا الشر في اماكن متفرقة من مديرية عسيان.
وفي محافظة اجلوف استشهد مواطن يوم الثاثاء املاضي 
بانفج���ار لغ���م أرضي ممن زرعتها مليش���يا احلوث���ي مبديرية 

املصلوب.

تتمات

ف����ي  الق����ادة الع����رب  ق����رارات ومواق����ف  ج����ددت 
قمته����م العادي����ة ال�����.29  ف����ي الظهران  الس����عودية 
الت����ي انعق����دت األحد الفائت التأكي����د على محورية 
ومركزي����ة القضي����ة الفلس����طينية باعتبارها قضية 
الع����رب الكب����رى وأنها أحد أهم مفاتيح االس����تقرار 

والسام، أو التوتر والعنف في املنطقة.
كما ج����اءت مواقف وقرارات الق����ادة العرب فيما 
يخ����ص القضية اليمنية مس����اندة للش����عب اليمني 
وش����رعيته ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور 
هادي رئيس اجلمهورية،.مؤكدين التزامهم  بوحدة 
اليمن وسياٍدته واستقاله وأمنه وسامة أراضيه. 
 وحمل القادة العرب املليشيا احلوثية اإلرهابية 
التابع����ة إلي����ران كام����ل املس����ؤولية حي����ال نش����وء 
واس����تمرار حربه����ا ضد الش����عب اليمن����ي وما نتج 
عنه����ا من املعاناة اإلنس����انية الت����ي عصفت باليمن 
ارض����ا وانس����انًا، مؤيدي����ن ف����ي الوق����ت نفس����ه كل 

اجلهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياس����ي في 
اليمن، وفقًا للمبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، 
وق����رارات مؤمتر احل����وار الوطني اليمني الش����امل 

تنفيذًا لقرار مجلس األمن ) 2216 (.
كلم����ات القادة والزعماء العرب خال القمة أكدت 
بوضوح أن القضاي����ا الراهنة وفي مقدمتها قضية 
فلس����طني واليمن وس����وريا متث����ان أب����رز القضايا 
العربي����ة واألخط����ر عل����ى أم����ن واس����تقرار املنطق����ة 

والعالم .
فف����ي خطاب����ه املهم أم����ام القم����ة والذي ق����دم فيه 
تش����خيصا دقيقا للحال الذي وصلت اليه االوضاع 
العربي����ة أع����اد فخام����ة الرئي����س عبد رب����ه منصور 
ه����ادي رئيس اجلمهورية تلك املش����اكل إلى  النظام 
اإلقليمي العربي الذي لم يس����تطع لس����نوات طويلة 
ح����ِلّ األزم����ات الت����ي ازدادت تعقي����دا وغ����دت س����مة 
ال مف����ر م����ن االعت����راف بقتامته����ا:  »فتراجع����ت ثقُة 

املواطِن العربِي مبؤسسات العمل العربي املشترك 
وغاب التنس����يق والفعل العربي املؤثران، ليتس����ّلل 
اخل����ارج عبر الف����راغ ويتدّخل في ش����ؤوننا، وعمل 
على حتويل العديَد من دولنا العربيًة الى س����احاِت 

صراع ن���ف���وذ وأجندات مشبوهة.
هذا وكانت اجللس����ة االفتتاحية قد ش����هدت عدد 
من كلمات الق����ادة العرب، التي بدأت بكلمة العاهل 
األردن����ي املل����ك عب����د الل����ه الثاني، وحت����دث خالها 
امللك الس����عودي س����لمان بن عبد العزي����ز والرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ 
صباح والرئيس الفلس����طيني محمود عباس وملك 

البحرين الشيخ حمد بن عيسى.
وكان ق����د أعل����ن امللك س����لمان بن عب����د العزيز آل 

سعود تسمية القمة العربية باسم »قمة القدس«.
كم����ا أعل����ن أن ب����اده س����تقدم دعم����ا بقيم����ة 200 

مليون دوالر للقضية الفلسطينية.

ش���دد أصحاب اجلال���ة والفخامة والس���مو قادة 
ورؤس���اء وفود الدول العربية ف���ي بيانهم اخلتامي 
على مساندة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية 
اليمني���ة على أس���اس املب���ادرة اخلليجي���ة وآلياتها 
الوطن���ي،  التنفيذي���ة ومخرج���ات مؤمت���ر احل���وار 
وق���رار مجلس األمن 2216 ع���ام 2015م ومبا يؤمن 
استقال اليمن ووحدته الترابية ومينع التدخل في 

شؤونه الداخلية.
وأكد البيان  مجدًدا على مركزية قضية فلس���طني 
بالنسبة لألمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية 

للقدس الشرقية احملتلة، عاصمة دولة فلسطني.
مش���ددا ف���ي الوق���ت نفس���ه عل���ى أهمية الس���ام 
الش���امل والدائم في الش���رق األوس���ط كخيار عربي 
إس���تراتيجي جتسده مبادرة الس���ام العربية التي 
تبنته���ا جمي���ع ال���دول العربي���ة في قمة بي���روت في 

العام 2002م ودعمتها منظمة التعاون اإلسامي .
وأش���ار البي���ان الى بط���ان وعدم ش���رعية القرار 
عاصم���ة  بالق���دس  االعت���راف  بش���أن  األمريك���ي 
إلس���رائيل، مؤكدًا رفضه القاط���ع االعتراف بالقدس 
عاصم���ة إلس���رائيل، حيث س���تبقى الق���دس عاصمة 
فلسطني العربية، محذرًا من اتخاذ أي إجراءات من 
ش���أنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة 

للقدس .
 ورح���ب القادة العرب ف���ي بيانهم بقرار اجلمعية 
العام���ة لألمم املتحدة بش���أن القدس ونقدم الش���كر 

لل���دول املؤي���دة ل���ه مع تأكيدن���ا على االس���تمرار في 
العمل على إعادة إطاق مفاوضات سام فلسطينية 
الفش���ل  حال���ة  تنه���ي  وفاعل���ة  ج���ادة  إس���رائيلية 
السياس���ي الت���ي متر به���ا القضية بس���بب املواقف 
اإلس���رائيلية املتعنت���ة، آمل���ني أن تت���م املفاوض���ات 
وفق جدول زمني محدد إلنهاء الصراع على أس���اس 
حل الدولتني الذي يضمن قيام الدولة الفلس���طينية 
املس���تقلة على حدود الرابع م���ن يونيو عام 1967م 
وعاصمتها القدس الش���رقية إذ ان هذا هو الس���بيل 

الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار في املنطقة.
 كما طالب البيان املجتمع الدولي بتنفيذ قرارات 
الش���رعية الدولي���ة وآخرها قرار مجل���س األمن رقم 
2334 عام 2016م الذي يدين االس���تيطان ومصادرة 
األراض���ي الفلس���طينية، مطالب���ا ف���ي ذات الس���ياق 
بتنفيذ جميع قرارات مجلس األمن املتعلقة بالقدس 
املؤك���دة على بط���ان كاف���ة اإلجراءات اإلس���رائيلية 
الرامي���ة لتغيير معال���م القدس الش���رقية ومصادرة 
هويته���ا العربي���ة احلقيقي���ة، ونطال���ب دول العال���م 
بع���دم نقل س���فاراتها إل���ى الق���دس أو االعتراف بها 

عاصمة إلسرائيل.
 ودع���ا البي���ان الى ض���رورة تنفيذ ق���رار املجلس 
التنفيذي ملنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 
بتاري���خ 2016/10/18م، مطالب���ا املجتم���ع الدولي 
بتحمل مس���ؤولياته ح���ول االنتهاكات اإلس���رائيلية 
واإلجراءات التعس���فية التي تطال املس���جد األقصى 

الق���دس  أوق���اف  إدارة  واعتب���ار  في���ه،  واملصل���ني 
القانوني���ة  الس���لطة  األردني���ة  األقص���ى  واملس���جد 
الوحيدة على احل���رم في إدارته وصيانته واحلفاظ 

عليه وتنظيم الدخول إليه.
وفيم����ا يخ����ص إرهاب املليش����يا احلوثي����ة أدان  
البي����ان بأش����د العب����ارات م����ا تعرض����ت ل����ه اململكة 
العربي����ة الس����عودية م����ن اس����تهداف ألمنه����ا عب����ر 
إط����اق مليش����يا احلوث����ي اإلرهابي����ة املدعومة من 
إيران )106( صواريخ باليس����تية على مكة املكرمة 
والري����اض وع����دد م����ن م����دن اململك����ة، داعي����ا ال����ى 
ضرورة تش����ديد العقوبات على إيران ومليشياتها 
ومنعه����ا من دعم اجلماع����ات اإلرهابية ومن تزويد 
مليشيٍا احلوثي اإلرهابية بالصواريخ الباليستية 
الت����ي يت����م توجيهها م����ن اليمن للمدن الس����عودية 
واالمتث����ال للقرار األممي رق����م )2216( الذي مينع 

توريد األسلحة للحوثيني.
وفيم���ا يخ���ص القضي���ة اليمنية ف���إن البيان جاء 
مس���اندا جله���ود التحال���ف العربي لدعم الش���رعية 
في اليمن إلنهاء األزمة اليمنية على أساس املبادرة 
اخلليجي���ة وآلياته���ا التنفيذي���ة ومخرج���ات مؤمتر 
احل���وار الوطن���ي، وق���رار مجلس األم���ن 2216 عام 
2015م ومبا يؤمن استقال اليمن ووحدته الترابية 
ومينع التدخل في ش���ؤونه الداخلي���ة، ويحفظ أمنه 
وأم���ن دول جواره، كم���ا ثمن مبادرات إعادة اإلعمار 
ووق���وف دول التحال���ف إلى جانب الش���عب اليمني 

الش���قيق م���ن خال مب���ادرة إعادة األم���ل وما تقدمه 
من مس���اعدات إغاثية وعاجي���ة وتنموية من خال 
مش���اريع اإلغاث���ة واألعمال اإلنس���انية التي يقدمها 

مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية.
وفيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية أدان 
البي���ان احمل���اوالت العدواني���ة الرامي���ة إل���ى زعزعة 
األمن وب���ث النعرات الطائفي���ة وتأجيج الصراعات 
املذهبي���ة ملا متثله من انتهاك ملبادئ حس���ن اجلوار 
ولقواعد العاق���ات الدولية وملبادئ القانون الدولي 

ومليثاق منظمة األمم املتحدة.
وح���ول القضي���ة الس���ورية أك���د بي���ان القمة على 
ضرورة إيجاد حل سياس���ي ينهي األزمة الس���ورية، 
مب���ا يحقق طموحات الش���عب الس���وري ال���ذي يئن 
حت���ت وطأة الع���دوان، ومب���ا يحفظ وحدة س���وريا، 
ويحمي س���يادتها واستقالها، وينهي وجود جميع 
الق���وات اخلارجية واجلماع���ات اإلرهابية الطائفية 

فيها.
وأعل���ن أصح���اب اجلال���ة والفخام���ة والس���مو 
ق���ادة ورؤس���اء الوف���ود، التزامهم بتهيئة الوس���ائل 
املمكن���ة وتكريس كافة اجلهود الازمة للقضاء على 
العصاب���ات اإلرهابية وهزمية اإلرهابيني في جميع 
ميادي���ن املواجه���ة العس���كرية واألمني���ة والفكري���ة، 
واالس���تمرار ف���ي محارب���ة اإلره���اب وإزالة أس���بابه 
والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل 
واخلارج كإيران وأذرعها في منطقة الشرق األوسط 

وإفريقي���ا، مؤمل���ني وق���وف العال���م احلر ملس���اندتنا 
ودعمنا لننعم جميعًا بالسام واألمن والنماء.

اإلره���اب  ب���ني  الرب���ط  مح���اوالت  الق���ادة  ودان 
واإلس���ام، مطالب���ني املجتمع الدولي ممث���ًا باألمم 
املتح���دة إصدار تعريف موح���د لإلرهاب، كما طالب 
حكوم���ات دول العال���م كاف���ة بتحم���ل مس���ؤولياتها 
ملكافح���ة ه���ذه اآلف���ة اخلط���رة، مس���تنكرين تش���ويه 
بعض اجلماع���ات املتطرفة في العالم لصورة الدين 
اإلس���امي احلني���ف م���ن خ���ال الرب���ط بين���ه وبني 
اإلرهاب،مح���ذرا  من أن مثل هذه احملاوالت ال تخدم 

إال اإلرهاب ذاته.
ودان الق���ادة أعمال اإلره���اب والعنف وانتهاكات 
املس���لمة  الروهنغ���ا  أقلي���ة  اإلنس���ان ض���د  حق���وق 
ف���ي ميامن���ار، مطالب���ني املجتم���ع الدول���ي حتم���ل 
مس���ؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسيًا وقانونيًا 
وإنس���انيًا لوقف تلك االنته���اكات، وحتميل حكومة 

ميامنار املسؤولية الكاملة حيالها.
وأك���دت القمة على س���يادة دول اإلمارات العربية 
املتح���دة على جزره���ا الثاث )طن���ب الكبرى وطنب 
الصغ���رى، وأبو موس���ى( ونؤيد جمي���ع اإلجراءات 
الت���ي تتخذه���ا الس���تعادة س���يادتها عليه���ا، ودعت 
إيران إلى االس���تجابة ملبادرة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة إليجاد حل س���لمي لقضية اجلزر الثاث من 
خ���ال املفاوضات املباش���رة أو اللج���وء إلى محكمة 

العدل الدولية.

حضرها الرئيس هادي .. القادة العرب في قمتهم ال�29 )قمة القدس( في السعودية

 الراهن العربي قاتم والقدس لن تكون إال عربية
ندعم  الحل السياسي في اليمن عبر المرجعيات الثاث وندين التدخل اإليراني في المنطقة

ازماتنا تضعفنا ويجب علينا البحث عن مكامن الخلل

 دعا الى السام الشامل في المنطقة كخيار استراتيجي عربي

البيان اخلتامي لقمة القدس يؤكد عدم شرعية القرار األمريكي بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل
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ِاسَمحوا لي بدايًة أن أتقدَم بجزيِل الشكِر وعميِق االمتنان 
لألش���قاِء فَيّ اململك���ة العربية الس���عودية، قي���ادًة وحكومة 
وش���عبًا على اس���تضافِة هذه القم���ة، وما َوجدن���اُه من دقِة 
التنظي���م واإلع���داِد املتميّز، واثقًا من ان رئاس���ة أخي خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز للدورة احلالية 
ملجل���س جامعة الدول العربية على مس���توى القمة، س���وف 
يسهم في تطوير العمل العربي املشترك مِبا يؤدي الى املزيد 
من وحدة الصف في مجابهة التحديات اجلسيمة واملخاطر 

الراهنة واملستقبلية على املنطقة العربية.
والش���كُر موصوٌل ألخي جالة امللك عبدالله بن احلس���ني 
ملك اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة رئيس الدورة الثامنة 
والعش���رين على ما َبذل���ه من جهوٍد مش���كورة وعمٍل دؤوب 
ِخال ترأسه للقمِة العربية السابقة، في ظل حتديات جسيمة 

غاية في الدقة واخلطورة.

أصحاب اجلال���ة والفخامة والس���مو.. أصحاب املعالي 
والسعادة

جنتمع اليوم في ظل استمرار ذات الظروف بالغة التعقيد، 
والتحديات غير املس���بوقة، ومن املؤسف القول إننا نعيش 
زمنًا عربيًا صعبًا تسوده أزمات وصراعات جتعل منطقتنا 
من املناط���ق القليلة ف���ي العالم التي يس���ودها االضطراب، 
وينعدم فيها األمن واالستقرار، وما أفرزه ذلك من مصاعب 
حال���ت دون تلبي���ة حقوِق ش���عوبنا في التنمي���ة، والتعليم، 
والعمل ومبعنى آخر امتاك األمل بغد عربي مشرق جديد.

فلسنواٍت طويلة، لم يستطع النظام اإلقليمي العربي حِلّ 
األزمات التي ازدادت تعقيدًا وغدت سمة ال مفر من االعتراف 
بقتامتها؛ فتراجعت ثقُة املواطِن العربِي مبؤسسات العمل 
العربي املش���ترك. وغاب التنسيُق والفعل العربي املؤثران، 
فتس���ّلل اخلارج عبر الفراغ ليتدّخل في ش���ؤوننا، وحتويل 
العديَد من دولنا العربيًة الى ساحاِت صراع ن���ف���وذ وأجندات 
مشبوهة، بل وفي حاالت بعينها غدت الصراعات الداخلية 
حروب بالوكال���ة، كما يجري ف���ي اليمن وس���وريا والعراق 
ولبنان، حيث تستخدم إيران ادواتها التخريبية والتدميرية، 

في محاولة لتنفيذ اوهامها االمبراطورية التوسعية.
وبالرغ���م من قتام���ة الواق���ع، لكننا منتلك الي���وم ، ونحن 
جنتمع في هذه القمة، برئاسة ملك احلزم والعزم الذي أعاد 
األمل للتاحم ووح���دة الصف العربي، أخي خادم احلرمني 
الشريفني جالة امللك سلمان بن عبد العزيز، فرصة جديدة 
الستعادة زمام املبادرة، والنهوض بأمتنا العربية، بالبناء 
على ذلك التاحم العروبي التاريخي الذي صنعه وقاده امللك 
س���لمان لقطع أيادي إيران وتدخاته���ا العبثية في املنطقة 

ابتداء من البحرين واليمن.
ودعوني هنا، أوجه لكم دعوة من قلب صادق ومخلص ان 
نلتف جميعنا قادة الدول العربية وش���عوبها، خلف اململكة 
العربية الس���عودية وقيادتها احلكيم���ة، للحفاظ على أمننا 
القوم���ي العربي، ملواجهة واس���تئصال خطر املد الفارس���ي 
الطامع ف���ي أراضينا، واملهدد لهويتنا وحاضر ومس���تقبل 

أجيالنا.
وأؤك���د من جدي���د، أن عاصفة احلزم، الت���ي أطلقها خادم 
احلرم���ني الش���ريفني كانت تعبير ع���ن إرادة عربي���ة أصيلة 
ملواجهة األطماع التوسعية اإليرانية، ومشروعها الطائفي 
التخريبي والتدميري الذي يركز على زعزعة استقرار كيان 
الدول العربية بدعم مليشيات مسلحة، واللعب على تغذية 
التوترات املذهبية، للتس���لل عبر ذلك في فرض مش���روعها، 
وعبثها أصبح جليًا في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ولن 
تتوانى ع���ن التهام بقية الدول العربية واحدة تلو األخرى، 
إذا ل���م نتعاون جميعًا بإرادة عربي���ة خالصة لقطع اياديها 

وتدخاتها في شؤوننا.

أصحاب الفخامة والسمو واملعالي
تابع العالم بأس���ره اجلهود التي بذله���ا مجلس التعاون 
اخلليجي واملجتمع الدولي ممثًا في األمم املتحدة ومجلس 
األمن الدولي والدول الراعية للعملية السياس���ية في سبيل 
اس���تقرار اليمن منذ عملي���ة التغيير التي حدث���ت في العام 
2011م، والتوقيع على املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية، 

الت���ي قادتها ورعتها اململكة العربية الس���عودية الش���قيقة، 
كمخرج سلمي وعادل النتقال السلطة.

ومض���ت مس���يرة احل���وار الوطن���ي، برعاي���ة األش���قاء 
واألصدق���اء، ووضعت مش���اكل اليم���ن طيلة الس���تني عامًا 
املاضية على طاولة احلوار، وانتجت كافة احللول ملختلف 
القضايا، حتى توافق اليمنيون على مخرجات مؤمتر احلوار 
الوطني، وعند الش���روع في مناقش���ة مسودة دستور اليمن 
االحتادي اجلديد، قامت املليشيات املسلحة باالنقاب على 
كل ذلك واالس���تياء بقوة الس���اح على الس���لطة واش���عال 
احلرب، بإيعاز من إيران التي جندت وجهزت تلك املليشيا 
العابثة من أجل مش���روعها التوسعي الذي يهدف الى نشر 

الفوضى في رب���وع بادن���ا العربية كافة، يدفعه���ا إلى ذلك 
حقد دفني عل���ى األمة العربية، ورغب���ة جامحة في تدميرها 

والسيطرة عليها.

أصحاب الفخامة واجلالة والسمو
أن اليمن لم تتعرض حملاولة انقاب سياسي فقط بغرض 
اإلطاحة بنظام شرعي منتخب واملجيء بآخر انقابي خارج 
القان���ون، اذ إن هذه الصورة ليس���ت س���وى اجلزء األيس���ر 
مم���ا حدث. فم���ا حدث كان أكث���ر من هذا بكثير، فلقد س���قط 
القناع س���ريعا وثبت ان مليشيا احلوثي لم تكن إال واجهة 
وأداة إيرانية تؤدي خدمة ملش���روعها التوسعي، حني خرج 
مس���ؤولي احل���رس الث���وري االيران���ي احلاك���م ف���ي طهران 
يتباه���ون عقب االنقاب ف���ي تصريحات علني���ة ان صنعاء 

رابع عاصمة عربية تسقط في ايديهم.
وكان رهان نظام املالي في إيران ان السيطرة على اليمن 
هو البوابة لتحقيق مشروعها االمبراطوري الفارسي، فمن 
ناحية تس���تطيع ايج���اد موطئ ق���دم لها لتك���ون خنجر في 
خاصرة اخلليج العربي والس���عودية حتدي���دًا والتي تنظر 
اليها أنها العائق الرئيس أمام مشروعها وخطتها للسيطرة 

عل���ى املنطق���ة العربية، وم���ن ناحية اخرى ابت���زاز املجتمع 
الدول���ي بتهدي���د املاحة العاملي���ة في أهم مم���ر مائي دولي 

وهو مضيق باب املندب.
لذل���ك ما يح���دث الي���وم م���ن تك���رار اس���تهداف األراضي 
الس���عودية من قبل احلوثيني بصواريخ بالس���تية إيرانية، 
ومهاجم���ة ناقل���ة نفط س���عودية مؤخرًا في البح���ر االحمر، 
هي رس���ائل إيرانية ونهج إرهابي يحت���اج تكاتف اجلميع 
الس���تعادة الدولة وإنه���اء االنقاب وقطع األي���دي اإليرانية 

العابثة.
وعل���ى املجتم���ع الدول���ي ان يع���ي متام���ًا ان حتالف دعم 
الش���رعية في اليمن بقيادة االشقاء في السعودية، ال يدافع 

عن أمن واستقرار املنطقة العربية فحسب، بل يحمي العالم 
من أخطر مش���روع يهدد األمن الدولي، ما يحتم عليهم دعم 
التحالف العربي، الس���تكمال انهاء االنقاب قبل ان يكتووا 
بن���ار إيران ووكائه���ا، فهذه الدول���ة املارق���ة واملتمردة، لن 
تتوقف طموحاتها عند حد إذا لم يتم استئصال مشروعها 
في اليمن، وردعها بقوة وحزم لتكف نهائيا عن التدخل في 

شؤون الدول العربية.

أصحاب الفخامة والسمو واملعالي
إن الس���لطة الش���رعية للجمهورية اليمنية تعمل جاهدة 
إلنه���اء معان���اة أبن���اء الش���عب اليمن���ي التي تس���ببت بها 
املليش���يا االنقابية وإيق���اف آلة القت���ل والدمار واحلصار 
التي أمعن االنقابيون في ممارس���تها، إنن���ا نعمل بكل ما 
أوتينا م���ن إمكانات وموارد ملواجهة التحديات املعيش���ية 
واخلدماتي���ة وتطبيع االوضاع االمني���ة ومحاربة االرهاب 
بكافة صوره واشكاله في ظروف تعلمونها جيدا باتت فيها 
املعاناة اإلنسانية الكارثية تسيطر على كل مناحي احلياة، 
كل ذلك بس���بب تعنت املليش���يا االنقابية وإصرارها على 

العبث مبقدرات الباد وأمنها واستقرارها.

وأود أن أتوجه لكم بخالص الشكر لوقوفكم جميعًا إلى 
جانب الشعب اليمني وش���رعيته، كما اجدد االعراب باسم 
اليمن قيادة وحكومة وش���عبا عن عميق االمتنان لألش���قاء 
في دول حتالف دعم الشرعية، وفي املقدمة اململكة العربية 
الس���عودية ودولة اإلم���ارات العربي���ة املتح���دة وكافة دول 
حتالف دعم الشرعية ملواقفهم ووقوفهم إلى جانب الشعب 
اليمن���ي، عل���ى طريق اس���تعادة الدول���ة اليمني���ة وحتقيق 
تطلع���ات ش���عبنا ف���ي بن���اء الدول���ة االحتادي���ة، وحتقي���ق 

االستقرار والتنمية وإعادة االعمار.
واخص بالتحية والشكر قرار اململكة العربية السعودية 
وبتوجيه من أخي خادم احلرمني الش���ريفني امللك س���لمان 
ب���ن عبدالعزي���ز اي���داع ملي���اري دوالر كوديع���ة ف���ي البنك 
املركزي اليمني، لوقف تده���ور العملة ومن أجل التخفيف 
من االوضاع املعيشية واالنسانية الكارثية الغير مسبوقة. 
وكذلك ما قدمته اململكة مع االمارات من دعم س���خي مبليار 
دوالر لدعم خطة االس���تجابة االنس���انية لألمم املتحدة في 
اليمن للعام اجلاري 2018م وكذلك دولة الكويت الش���قيقة 
وكل األشقاء واالصدقاء، وكذلك اجلهود املخلصة ملركز امللك 
سلمان ومركز إسناد الذي تبنى خطة العمليات االنسانية 
الش���املة في اليمن وكذلك الهال االحم���ر االماراتي وكافة 

املنظمات اإلنسانية.

أصحاب املعالي والفخامة والسمو
إن املمارس���ات الت���ي تنتهجها الق���وى االنقابي���ة تؤكد 
باس���تمرار عدم جديتها للمضي في طريق احلل السياسي 
السلمي، وذلك التعنت أسهم ويسهم في استمرار مأساوية 
األوض���اع اإلنس���انية وتفاقمه���ا إل���ى احلد ال���ذي ال ميكن 
احتماله أو الس���كوت عليه. واملس���ؤولية عن ه���ذا الوضع 
ال يتحمله���ا االنقابيون وحدهم بل يش���اركهم من يدعمهم 
ويش���جعهم عل���ى متردهم وتعنته���م ، وه���ذا يتطلب حتما 
ضغط املجتمع الدولي على إيران ابتداء لوقف تدخاتها في 
الش���ؤون اليمنية واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن 
تهريب الصواريخ للمليشيا التي تستهدف بها األشقاء في 
السعودية، في انتهاك سافر لقرار احلظر الدولي، والضغط 
عل���ى املليش���يا االنقابية للخضوع للس���ام واالس���تجابة 
جلهود املجتمع الدولي إلنهاء االنقاب واستئناف العملية 
السياسية التي تستند إلى القواعد واألسس املتفق عليها 
محليًا وإقليمي���ا ودوليًا، واملتمثلة ف���ي املبادرة اخلليجية 
وآلياته���ا التنفيذي���ة، ومخرج���ات مؤمتر احل���وار الوطني 

الشامل، وقرارمجلس األمن الدولي 2216.
وفي هذا املقام فإنني اش���كر االش���قاء الع���رب واملجتمع 
الدولي على اداناتهم املتكررة واحلازمة ألطاق املليشيات 
الصواري���خ البالس���تية باجت���اه اراض���ي اململك���ة العربية 
السعودية الش���قيقة ، وما تشكله هذه االعمال احلمقاء من 
تهديد االمن واالستقرار في املنطقة خدمة لألجندة واالطماع 
االيرانية املفضوحة، لكن ما هو أهم من اإلدانات اخلطابية 
هو الدع���م الفعل���ي للش���رعية والتحالف الداعم للش���رعية 
بقيادة اململكة العربية الس���عودية الس���تئصال هذا اخلطر 
الذي تس���عى من خاله ايران الى توتي���ر االوضاع والدفع 
باملنطق���ة نح���و اتون حرب وص���راع اقليمي سيخس���ر فيه 

اجلميع.
إن بقاء الوضع على ما هو عليه في اليمن ال يشكل كارثة 
انسانية وأزمة سياس���ية تهدد أمن واستقرار اليمن فقط . 

بل األمن واالستقرار األقليمي والدولي.

أصحاب الفخامة والسمو واملعالي
إننا نؤكد على متسكنا بخيار السام ونبذ العنف، حيث 
س���نبقى منفتحني عل���ى كل جه���ود إنهاء احل���رب واحال 
السام وفقا للمرجعيات املتفق عليها، ولم نكن يوما عقبة 
أمام احلل السلمي ولن نكون، حرصا على صيانة املصالح 
العليا لش���عبنا اليمني وتخفيفًا م���ن معاناته ونبذا حلرب 

فرضت علينا فرضًا.
في اخلتام أود ان أعرب عن خالص متنياتي الجتماعات 
هذه الدورة بالنجاح والتوفيق، لتحقيق تطلعات شعوبنا 

العربية.

}   عاصف��ة الح��زم عبرت عن إرادة عربي��ة أصيلة لمواجهة 
األطماع التوسعية اإليرانية

}   ال بد أن يدرك المجتمع الدولي أن تحالف دعم الشرعية اليمنية 
يحمي العالم من أخطر مشروع يهدد األمن الدولي

}   عل��ى اي��ران وقف تدخاته��ا واحترام الس��يادة الوطنية 
والتوقف عن دعم المليشيا الحوثية المتمردة

}   استهداف األراضي السعودية بالصواريخ االيرانية إرهاب 
ممنهج وانتهاك سافر لقرار الحظر الدولي

}  متمسكون بخيار السام وإنهاء الحرب وفق المرجعيات المتفق عليها
}  إي��ران ومليش��ياتها تدف��ع بالمنطقة إلى ح��رب إقليمية 

سيخسرفيها الجميع

أك�د فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التأكيد عىل ان عاصفة 
الح�زم، الت�ي أطلقها خ�ادم الحرمني الرشيفني كان�ت تعبرياً ع�ن إرادة عربية اصيلة 
ملواجهة األطماع التوس�عية االيرانية، ومرشوعها الطائف�ي التخريبي والتدمريي الذي 
يركز عىل زعزعة اس�تقرار كيان الدول العربية بدعم مليش�يات مس�لحة، واللعب عىل 

تغذية التوترات املذهبية، للتسلل عرب ذلك يف فرض مرشوعها.

مطالب�ا يف الكلم�ة التي القاها يف افتتاح مؤتمر القم�ة العربية ال�29 التي احتضنتها 
مدينة الظهران السعودية األحد املايض املجتمع الدويل ان يعي ان تحالف دعم الرشعية 
يف اليمن بقيادة الس�عودية، ال يدافع عن أمن واس�تقرار املنطقة العربية فحس�ب، بل 
يحم�ي العالم من أخطر م�رشوع يهدد األمن الدويل.. منوهاً ع�ىل أن ذلك يحتم عليهم 

دعم التحالف العربي، الستكمال إنهاء االنقالب قبل ان يكتووا بنار إيران ووكالئها.

وأكد فخامة الرئيس تمس�ك الحكومة الرشعية بخيار السالم ونبذ العنف، والتجاوب 
م�ع كل جهود إنهاء الحرب واحالل الس�الم وفقا للمرجعيات املتف�ق عليها.. الفتاً إىل 
أن املمارس�ات الت�ي تنتهجها القوى االنقالبية تؤكد باس�تمرار ع�دم جديتها للميض 
يف طريق الحل الس�يايس الس�لمي، وذلك التعنت أس�هم ويسهم يف اس�تمرار مأساوية 

األوضاع اإلنسانية وتفاقمها إىل الحد الذي ال يمكن احتماله أو السكوت عليه.

وأضاف أن هذه املسؤولية ال يتحملها االنقالبييون وحدهم بل يشاركهم من يدعمهم 
ويشجعهم عىل تمردهم وتعنتهم.. وفيما ييل نص الكلمة:

في كلمته في القمة العربية الـ29 في الظهران 

رئيس اجلمهورية: نحن على ثقة بقيادة خادم احلرمني لتطوير 
العمل العربي وتعزيز وحدة الصف ومجابهة التحديات الراهنة

بغياب الفعل العربي تدّخل اخلارج في شؤوننا وحول بلداننا إلى ساحات صراع نفوذ وأجندات مشبوهة

}  يج��ب علينا الحفاظ على أمننا القومي لمواجة المد الفارس��ي المهدد 
لهويتنا ومستقبل أجيالنا
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قال وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير، 
الثاث���اء املاض���ي، إن »ما تق���وم بها املليش���يا 

احلوثية في اليمن يصنف إرهابًا«.

وأكد خال مؤمت���ر صحافي مع األمني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس، إن احلوثيني 
ينتهك���ون القوانني الدولية ويطلقون صواريخ 

إيرانية الصنع على املدنيني اليمنيني واملناطق 
الس���عودية، وكم���ا يقوم���ون ب���زرع األلغ���ام في 
مناطق مدني���ة، ويحاصرون مدنًا وقرى مينية، 
فضًا عن منعهم دخول املس���اعدات اإلنسانية 

إليها.
وأردف وزير اخلارجية السعودي أن مليشيا 
احلوث���ي تس���تخدم زوارق انتحاري���ة وته���دد 
املاحة في البح���ر األحمر في مخالفة للقوانني 

الدولية.
م���ن جانبه أكد األم���ني العام ل���ألمم املتحدة، 
أنطوني���و غوتيري���س، أن جتني���د األطف���ال في 
اليمن يعد انتهاكًا صارخًا للقانون اإلنس���اني. 
معربًا عن تقديره ملس���اهمة الس���عودية بتقدمي 
نصف مليار دوالر للعملية اإلنسانية في اليمن.

 مضيفًا أن املركز الدولي ملكافحة اإلرهاب لن 
يكون فاعًا بدون دعم اململكة.

استش���هد 4 مواطن���ني، الثاث���اء 
املاض���ي، بانفج���ار لغ���م أرض���ي م���ن 
مخلفات املليشيا االنقابية في مديرية 

عسيان مبحافظة شبوة.
وأفاد مصدر محلي ل�»س���بتمبرنت« 
أن لغمًا ارضيًا من مخلفات املليش���يا 
االنقابي���ة الت���ي زرعتها ف���ي الطرق، 
انفج���ر بس���يارة أح���د املواطن���ني في 

طري���ق الردمية مبنطقة حيد بن عقيل 
غ���رب مديري���ة عس���يان أس���فرت عن 
وف���اة كل م���ن كان على منت الس���يارة 

نوع شاص.
وسارعت فرق نزع األلغام بالبحث 
في مكان االنفجار ومت العثور على لغم 
آخر كان مزروعًا في الطريق نفسه ومت 

نزعه.

مليشيا الحوثي تفخخ مدينة ميدي كاملة بااللغام والعبوات الناسفة

األمين العام لألمم المتحدة: تجنيد األطفال في اليمن يعد 
انتهاكًا صارخًا للقانون اإلنساني

بعد أشهر من اختطاف والده..

مليشيا الحوثي تفجر منزل الناشط عبدالله سالم في إب

الجبير: ما تقوم به المليشيا الحوثية في اليمن يصنف إرهابًا

استشهاد 4 مواطنين في انفجار لغم 
إرضي زرعته المليشيا بعسيالن احلوث����ي  مليش����يا  لغم����ت 

االنقابي����ة مدينة مي����دي بالكامل 
قبل دحرها من قبل قوات اجليش 
الوطني منها، تاركة خلفها فخاخ 
م����وت تته����دد أرواح املئ����ات م����ن 

اليمنيني.
وتقوم الفرق الهندسية في قوات 
اجليش الوطن����ي حالي����ًا بتطهير 
املدين����ة م����ن االلغام الت����ي زرعتها 
املليش����يا، حيث أك����د نائب رئيس 
شعبة الهندسة باملنطقة العسكرية 

اخلامسة املقدم ضيف حمد مرير 
أن الفرق الهندس����ية متكنت حتى 
اآلن م����ن انتزاع حوالي 250 لغمًا 
)مختلفة األحج����ام واألنواع(، من 
بعض الشوارع الرئيسية مبدينة 

ميدي.
وبحسب مرير فقد قام مسلحي 
مليش����يا احلوث����ي بتفخيخ معظم 
الرئيس����ية  والطرق����ات  املن����ازل 
والفرعي����ة واحمل����ات التجاري����ة 
وزرع����وا عب����وات متفج����رة حت����ت 

األشجار في جميع مناطق املدينة.
وأش���ار مري���ر ف���ي تصريح���ات 
صحفية إلى أن املليشيا استخدمت 
اشكااًل وأنواعًا مختلفة من االلغام 
بعضها »وضعت داخل »مواس���ير« 
باس���تيكية وأخ���رى في أخش���اب، 
إضاف���ة إل���ى ألغام أخ���رى وضعت 
ف���ي عب���وات الزي���ت الفارغ���ة )20 
لترًا(، إلى جانب العبوات الناسفة 
املتنوع���ة واأللغام الفردي���ة وألغام 

العربات«.
وتس���تمر مليش���يا احلوث���ي في 
زراع���ة االلغ���ام ف���ي خط���وة منه���ا 
ف���ي  امل���وت  اس���تمرار  لضم���ان 
حص���د أرواح اليمني���ني حتى بعد 
دحرها م���ن املناطق التي تس���يطر 
عليه���ا في انتهاك جس���يم وجرمية 
ح���رب جترمه���ا جمي���ع القواني���ني 

واالتفاقيات الدولية.

عبدالله القادري... آخر ضحايا انتهاكات املليشيا بحق االعالم في اليمن

وأمعن���ت مليش���يا احلوث���ي ف���ي 
ممارس���ة وارت���كاب جرائ���م احل���رب 
واالنتهاكات اجلسيمة بحق اليمنيني 
بش���كل ع���ام واالعامي���ني عل���ى وجه 
اخلصوص وبحسب تقارير حقوقية 
فق���د استش���هد قراب���ة 30 صحفي���ًا 
على أيدي املليش���يا االنقابية، فيما 
بل���غ ع���دد االنته���اكات الت���ي رصدت 
بح���ق االعامي���ني قراب���ة 700 حال���ة 
انتهاك توزعت ب���ني القتل واالصابة 
القس���ري  واالخف���اء  واالختط���اف 
واقتحام ونهب املنازل واملؤسس���ات 

االعامية وانتهاكات أخرى.
استهداف احلقيقة

كان الصحف���ي القادري ضمن فوج 
اعام���ي زار منطق���ة قاني���ة لتغطي���ة 
الوضع الذي تعيش���ه بع���د حتريرها 
االنقابي���ة  املليش���يا  س���طوة  م���ن 
وانتهاكاته���ا،  جرائمه���ا  وتوثي���ق 
لك���ن مليش���يا امل���وت الت���ي يرعبه���ا 
ش���هود احلقيق���ة ل���م تت���رك لعبدالله 

فرص���ة لنقل ما وثقته عدس���ته 
للجمهور واس���تهدفت س���يارة 
الوفد الصحف���ي بقذيفة رامية 
ع���رض احلائ���ط ب���كل القوانني 
واملواثيق الدولي���ة التي جترم 
اس���تهداف االعاميني وتعّدهم 
ضم���ن احملمي���ني م���ن املدنيني 

اثناء النزاعات.
وأصيب في احلادثة ذاتها مجموعة 
م���ن الصحفي���ني ومراس���لي القنوات 
التلفزيوني���ة منهم مراس���ل قناة مين 
ش���باب ال���ذي م���ازال يق���اوم اخلط���ر 
في مستش���فى مارب الصحفي ذياب 

الشاطر والصحفيني وليد اجلعوري، 
خلي���ل الطوي���ل، وس���ليمان الن���واب 

وآخرون اصاباتهم طفيفة.
استش���هاد  نع���ت  بلقي���س  قن���اة 
مصورها في م���ارب، مؤكدة في بيان 
ص���ادر عنه���ا اعتزامها »اتخ���اذ كافة 
اإلجراءات القانونية الكفيلة بضمان 
حق���وق الضحايا، وماحق���ة اجلناة، 

حتى ينالوا جزاءهم العادل«.
وطالب���ت القناة ف���ي بيانه���ا الذي 
دان اجلرمية املروع���ة التي ارتكبتها 
املليش���يا االنقابي���ة بح���ق الوف���د 
الصحف���ي ف���ي منطق���ة قاني���ة، نقابة 

الصحفيني واحتاد الصحفيني العرب 
واالحتاد الدولي للصحفيني بالوقوف 
إلى جانب الصحفيني اليمنيني الذين 
يتعرضون ألبش���ع أنواع االنتهاكات 
واالستهداف املستمر من قبل مليشيا 

احلوثي االنقابية االرهابية.
من جهت���ه عبر وكيل وزارة اإلعام 
ح���زن  ع���ن  القاع���دي  عبدالباس���ط 
الوس���ط الصحفي وهو يودع »زميًا 
من أنبل وأش���جع الصحفيني إذ كان 
من���ذ اللحظ���ات األول���ى الت���ي ط���رق 
فيها احلوث���ي أبواب م���أرب مصدرًا 
للمعلوم���ة الصادق���ة والدقيقة ووثق 

معظ���م -ان لم تك���ن كل- االنتصارات 
والبط���والت الت���ي حققه���ا اجلي���ش 

الوطني واملقاومة الشعبية«.
وأكد القاعدي أن الش���هيد القادري 
هو الشهيد املخلص لوطنه وقضيته 
ومهنت���ه الصحفية.. متمنيًا الش���فاء 
العج���ل لبقي���ة اجلرحى م���ن الزماء 

الذين أصيبوا في احلادثة.
القادري.. الصحفي واالنسان

اخلب���ر  مجه���ر  عبدالل���ه  »كان 
والص���ورة ، ومج���س املعلوم���ة، ل���م 
يعت���ذر يوما لطل���ب، ولم ي���رد بعيدًا 
أو قريبًا، كان ميل���ك احلقيقة، وليس 
في أجندت���ه وخياراته م���ا يهدره؛ إال 
املجازف���ة واملجازفة فق���ط »كتب مدير 
مراس���لي قن���اة بلقي���س مضيف���ًا في 
منشور على صفحته في الفيس بوك: 
»في العام قبل املاضي أصيب بشظايا 
في الوجه تعافى وعاد للعمل، ومطلع 
العام املاضي اخترقت ش���ظية أخرى 
ساقة، تلقى العاج في القاهرة وعاد 
مج���ددًا، كل م���رة كان خوف���ي يكب���ر 

وجسارته تزيد«.
ام���ا خليل الطويل الذي أصيب مع 
الش���هيد عبدالله حلظة اس���تهدافهم 
من قبل املليشيا فكتب معلقًا: »رحيل 
مرير ومبكر وخسارة فادحة لصديق، 
ورفيق، وس���ند وأٍخ، أن���ا يتيم بفقدك 
يا عبدالله.. مبن سأس���تعني في هذه 
الصحراء؟ ساعدني يا ألله«.. مضيفًا: 
»فقدت شهية كل شيء، إنطفأت روحي 
وثقل لس���اني وخ���ارت ق���وا، بالفعل، 
ثم���ة خس���ارة كبيرة ومهول���ة برحيل 
الزميل عبدالله القادري ال شيء بعده 
يستحق احلزن.. الرحمة واخللود لك 

والصبر لنا واللعنة على من قتلك«.
وعرف عن الش���هيد الق���ادري دوره 
االنس���اني ف���ي اس���تقبال الصحفيني 
الذي���ن ش���ردتهم املليش���يا االنقابية 
وأس���رهم من���ذ اجتياحه���م العاصمة 
صنعاء في سبتمبر 2014م، حيث قام 
بتوفير مساكن لهم وأسرهم واستمر 
في مساندتهم حتى استشهاده ليترك 
رحيله أث���رًا موجعًا في أرواح كل من 

عرفوه.

»إن صع�ب أمر أو احتج�ت ملعلومة يف »مارب« بحثت ع�ن عبدالله القادري، قاموس 
املدينة وخارطة الضواحي، ملن سنتصل اليوم؟!«.

هكذا كتب مدير مراس�ي قناة بلقيس االخبارية وليد الُبكس يف نعيه لزميلنا الش�هيد 
عبدالله القادري الذي استشهد صباح الجمعة بقذيفة اطلقتها مليشيا الحوثي مستهدفة 
ف�وج اعالمي يف س�وق قانية التاب�ع ملحافظة البيض�اء واملحرر حديثاً من س�يطرتها 
ليستش�هد عبدالله ويصاب ع�دد من زمالئه باصابات مختلف�ة أخطرها االصابة التي 
تلقاها مراس�ل قناة يمن ش�باب ذياب الشاطر والذي مازال حتى لحظة كتابة التقرير 

يف العناية املركزية بهيئة مستشفى مارب العام.

  تقرير: محمد احلريبي

1546 انتهاكًا ارتكبته 
مليشيا الحوثي في الحديدة 

خالل مارس الماضي

268 انتهاكًا ارتكبته 
مليشيا الحوثي في 

المحويت خالل 3 اشهر

كش���ف تقري���ر حقوقي ع���ن ارتكاب مليش���يا 
احلوثي االنقابي���ة )1546( حالة انتهاك بحق 
املدنيني في محافظة احلديدة خال شهر مارس 

املاضي.
وأك���د التقرير الص���ادر عن منظم���ة مناصرة 
للحق���وق واحلريات ف���ي احلديدة ان املليش���يا 
ارتكب���ت )1546( حال���ة انته���اك بح���ق املدنيني 
في احملافظة تنوعت بني االختطاف، والتهجير 
القس���ري، والتعذيب واعت���داء ونهب ممتلكات، 
واس���تحداث ونصب نقاط تفتي���ش وغيرها من 

االنتهاكات.
ووثقت املنظمة مقت���ل )16( مدنيًا على أيدي 
مسلحي مليشيا احلوثي وتوفي شخص واحد 
حت���ت التعذيب في س���جون احلوثي���ني، وجرح 
)7( مدنيني، إضافة الى ثاث حاالت الستحداث 
احلوثيني نقاط تفتيش جديدة وسجون خاصة 

ومعسكرات.
كم���ا رصد التقري���ر اعتقال مليش���يا احلوثي 
)5( مواطنني و)4( حاالت اعتداء ملسلحيها على 
املمتلكات العامة منها قصف مسجد ومستشفى 
ومدرسة واغاق طريق عام و)7( حاالت اعتداء 
على املمتلكات اخلاصة حيث قصف احلوثيون 

)4( منازل.
وأجبرت 1500 أسرة على النزوح خال شهر 
فبراير املاضي توزعت على املخا وعدن ومدينة 
احلديدة وكله���ا من مديريات حيس، اجلراحي، 

اخلوخة، وزبيد.
وأكد التقرير أن سكان احملافظة يعيشون منذ 
أكثر من ثاثة أعوام بدون كهرباء ويعانون من 
انعدام املشتقات النفطية والغاز املنزلي مشيرًا 
الى إن مليش���يا احلوثي متنع وس���ائل االعام 
واملنظم���ات االغاثي���ة واحلقوقية م���ن الوصول 

ملديريات التماس الغاثة املدنيني.

كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة راصد 
للحقوق واحلريات عن ارتكاب مليشيا احلوثي 
االنقابية 268 انتهاكا حلقوق االنس���ان خال 
الرب���ع األول م���ن الع���ام احلال���ي ف���ي محافظ���ة 

احملويت شمال غرب اليمن.
وأوضح التقرير أن مليشيا احلوثي ارتكبت 
268 انتهاكًا خال الربع األول من العام احلالي، 
تنوع���ت ب���ني االختط���اف، والتهجير القس���ري، 
والتجني���د اإلجب���اري ونهب املمتل���كات، ونهب 
املواطن���ني والتج���ار حت���ت مس���ميات عدي���دة، 
وماحقة مناوئي املليش���يا، الى جانب احتال 
العديد من مؤسس���ات الدولة، ومقرات عدد من 

اجلمعيات واألحزاب ودور القرآن.
وأك���د التقري���ر أن )45( مدني���ًا ال زال���وا ف���ي 
س���جون مليش���يا احلوثي منذ أكثر من سنتني 
ترفض اإلف���راج عنهم، منهم )6( ح���االت إخفاء 
قس���ري، و)13( حالة اعتقال بس���بب حتريض، 
فيما اعتقلت املليش���يا )74( مواطن���ا بدون أي 

سبب.
ورصدت املنظمة في تقريرها حالتي اقتحام 
ق���رى، و4 ح���االت اقتح���ام من���ازل، و)25( حالة 
جتنيد أطفال، و)17( حالة احتال دور القرآن، 
و)43( حالة احتال مباٍن حكومية و)9( حاالت 
احت���ال مبان خاص���ة، إضاف���ة الى اس���تخدام 
املناط���ق الس���كنية الط���اق الصواري���خ طويلة 
امل���دى، ومص���ادرة أكث���ر م���ن )2000( حالة من 

املساعدات اإلغاثية.

أقدمت مليش���يا احلوثي االنقابية، على تفجير 
من���زل الناش���ط املع���ارض له���ا عبدالله س���ام في 
محافظة إب وسط اليمن، بعد اختطاف والده منذ 

أشهر.
واختطفت مليشيا احلوثي والد الناشط عبدالله 
محمد حامد سام في محاولة إلجباره على تسليم 
نفسه، اإل ان ذلك لم يحدث، األمر الذي دفع املليشيا 
لتفجي���ر منزله ف���ي منطقة »الش���عر« انتقام���ًا منه 

بحسب مصادر صحفية.

ونق���ل موق���ع »الصح���وة« ع���ن مص���ادر محلي���ة 
تأكيده���ا أن والد الناش���ط عبدالله محمد س���ام ال 
يزال مختطفًا في سجون املليشيا منذ عدة أشهر.. 
ومتنع املليشيا أقاربه من زيارته أو االطمئنان على 
صحته، وفق أحد أفراد أسرته بحسب »الصحوة«.
وعمدت مليش���يا احلوثي االنقابية إلى تفجير 
منازل معارضيها منذ اقتحامها العاصمة صنعاء 
ف���ي مختلف املناطق التي تس���يطر عليها، وعملت 

على تفجير مئات املنازل في عدد من احملافظات.

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه تقدم 
اليه���ا األخ/ إبراهيم مصطف���ى إبراهيم 
البل���ول، مدعيًا أنه وقع خط���أ في جواز 
س���فره وذلك أنهم أس���قطوا لقبه البلول 
حت���ى ص���ار االس���م إبراهي���م مصطف���ى 
إبراهي���م طاه���ر والصحي���ح إبراهي���م 
مصطفى إبراهيم البلول. ويطلب إثبات 
ذلك بحكم فمن له أي اعتراض عليه تقدمي 
اعتراضه أمام احملكمة  خال ش���هر من 

تاريخ نشر هذا االعان. 

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية بأنه تقدم 
اليه���ا األخ/ عل���وي صالح س���الم ناصر 
النس���ي، مدعي���ًا أنه وقع خط���أ في جواز 
سفره وذلك أنهم أوردوا إسمه بدون لقب 
حتى صار االسم علوي صالح سالم ناصر 
وطلب إضافة اللقب بحيث يكون االس���م 
علوي صالح سالم ناصر النسي، ويطلب 
إثبات ذلك بحكم فمن له أي اعتراض عليه 
تقدمي اعتراضه أمام احملكمة  خال شهر 

من تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن قضائي
تعل���ن محكمة م���ارب االبتدائي���ة بأنه 
تق���دم اليه���ا األخ/ مؤم���ن ع���وض أحمد 
السيفي، مدعيًا أنه وقع خطأ في بطاقته 
العس���كرية في اس���مه األول مؤمن حيث 
أبدلوه حفظ الله فكان االس���م حفظ الله 
عوض أحمد السيفي، والصحيح مؤمن 
عوض أحمد السيفي. ويطلب إثبات ذلك 
بحكم فم���ن له أي اعت���راض عليه تقدمي 
اعتراضه أمام احملكمة  خال ش���هر من 

تاريخ نشر هذا االعان.

اعالن قضائي
تعلن محكمة مارب االبتدائية 
بأنه���ا تقدم���ت اليه���ا األخ���ت/ 
فاطم���ة حم���ود أحم���د عب���اس 
بفس���خ عقد نكاحها من زوجها 
منص���ور عبد الل���ه محمد أحمد 
فعل���ى زوج املذك���ورة احلضور 
جللس���ة يوم األربعاء  املوافق: 

4/11/ 2018م.

إعالن فقدان
بطاقته  ف��ق��دان  ع��ن  ح��ي��ان  محمد  ص��ال��ح  سليمان  يعلن   •
ايصالها  وجدها  من  فعلى  صنعاء,  من  ال��ص��ادرة  الشخصية 

الى أقرب مركز شرطة.



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

الخميس: العدد »1828« 19 أبريـــل 2018م 
المـــوافــــق 3 شعبان 1439هـ

    تغطية/ القسم العسكري:  
أش����اد رئيس دائرة التوجي����ه املعنوي في اجليش 
الوطن����ي الل����واء محس����ن خص����روف متابعة:القس����م 
العس����كري  باالنتصارات املهمة التي س����طرها أبطال 
اجليش الوطني واملقاومة الش����عبية في جبهة قانية 
مح����ور البيض����اء وقال: ان حتري����ر قانية ميثل اهمية 
استراتيجية لتحرير باقي مديريات محافظة البيضاء 

والتحام اجليش واملقاومة في باقي اجلبهات.
ونق���ل الل���واء/ محس���ن خص���روف خ���ال زيارته 
امليداني���ة والتفقدي���ة لعدد م���ن املواق���ع القتالية في 
اخلط���وط االمامي���ة جلبه���ة قاني���ة حتاي���ا وتهان���ي 
بفخام���ة  والعس���كرية ممثل���ة  السياس���ية  القي���ادة 
الرئي���س املش���ير الرك���ن/ عب���د رب���ه منص���ور هادي 
رئي���س اجلمهوري���ة اليمني���ة القائد األعل���ى للقوات 
املسلحة  ونائبه  الفريق الركن / علي محسن صالح 
والقائ���م بأعمال وزير الدف���اع الفريق الركن/ محمد 
علي املقدش���ي والقائم بأعم���ال رئيس هيئة  األركان 
العام���ة اللواء الركن ع���ادل القميري البطال اجليش 
الوطني واملقاومة الش���عبية باالنتص���ارات الكبيرة 
التي حققوها في جبهة قانية محور البيضاء مشيدًا 
بالروح املعنوية والقتالية والوطنية العالية ألبطال 
اجلي���ش واملقاومة واملأثر البطولية التي جس���دوها 
ف���ي معرك���ة حتري���ر قاني���ة  وق���ال: إن املعرك���ة التي 
تخوضونها اليوم هي معركة كل الوطن  الس���تعادة 
الدول���ة والقضاء عل���ى االنقاب ونش���ر قيم احلرية 
والعدالة واملساواة في ربوع الوطن وسيادة النظام 

والقانون على اجلميع دون متييز أو استثناء.
مؤكدا بأنه ال خاص للوطن من مشروع احلوثي 
الظام���ي الس���الي الكهنوتي إال عب���ر طريق واحد، 
هو طري���ق االصطفاف مع الش���رعية واالنخراط في 
اجليش الوطني، وما دون ذلك مجرد اضغاث أحام.

من جانب���ه رحب قائد الل���واء 117العميد الركن/ 
عبد ال���رب االصبحي بزيارة رئي���س دائرة التوجيه 
املعن���وي والفريق اإلعامي املرافق له جلبهة قانية. 
مشيدًا بدور أبناء القبائل من بني وهب وال عوض 
وقبائل مراد والعبدية في مس���اندة اجليش الوطني 

واالنتصار للوطن والشرعية .
وأكد قائد اللواء117 بان اجليش الوطني وأبطال 
املقاومة الشعبية عازمون على املضي قدمًا لتحرير 

املناط���ق واملديريات ف���ي محافظة البيضاء 
وصواًل الى كل شبر في هذا الوطن . 

وأض���اف ان تخلي���ص ش���عبنا ووطنن���ا 
من مليش���يا احلوث���ي االنقابية هو واجب 
وطن���ي لن نحي���د عنه ودمائؤن���ا وأرواحنا 
تظ���ل دوم���ًا ف���دًاء للوط���ن وحريت���ه وعزته 

وشموخه.
كم���ا أش���اد قائ���د الل���واء بال���دور الداعم 
لطي���ران التحال���ف العرب���ي ف���ي مس���اندة 
الش���عبية  واملقاوم���ة  الوطن���ي  اجلي���ش 
واس���تهداف مواق���ع احلوثي���ني وخط���وط 

امداداتهم.
عل���ى هامش الزيارة ل�»26 س���بتمبر« على هامش 
الزيارة امليدانية ملواقع البطولة والشرف في محور 
البيضاء سجلت احاديث عدد من القيادات العسكرية 

وامليدانية في جبهة قانية محور البيضاء: 
• بداية حتدث قائد قوات األمن اخلاصة مبحافظة 
البيضاءالعمي���د يحي���ى اليس���ري ح���ول دور رج���ال 
األم���ن في تأمني املناطق احمل���ررة قائًا : إن وحدات 
األم���ن قامت فور  دحر مليش���يا احلوث���ي االنقابية 

باالنتش���ار ف���ي املناطق احمل���ررة حلفظ 
األمن واالس���تقرار وتأمني خط الشريان 
الرئيسي الرابط بني عدد من احملافظات 
م���رورًا مبحافظ���ة م���ارب، وأض���اف: في 
الوق���ت ال���ذي نح���رص فيه عل���ى تأمني 
املواطنني وحتييد اخلط االسفلتي تقوم 
عصابة احلوثي بأقاق السكينة العامة 
وتفجي���ر اجلس���ور والعب���ارات العاق���ة 

املسافرين في اخلط الدولي.
حلمة واحدة

• م���ن جانب���ه أكد الش���يخ عب���د الله القبيس���ي قائد 
املقاومة الشعبية في محور البيضاء بأن أبناء املقاومة 
الش���عبية وأبطال اجلي���ش الوطني ه���م حلمة واحدة 
ويحملون هدفًا واحدًا ويقاتلون في خندق واحد لدحر 
مليش���يا مدعومه من اي���ران وهزميتهم  وحترير كامل 

محافظ���ات الوط���ن وصواًل الى كه���وف مران واضاف 
القبيس���ي إن قبائ���ل البيض���اء مع الش���رعية والنظام 

اجلمهوري والدولة االحتادية املدنية .
 • بدوره قال العقيد راش���د العواضي: إن أبطال 
اجلي���ش الوطني واملقاومة الش���عبية عازمون على 
مواصل���ة املعرك���ة بعزمي���ة واص���رار ول���ن يبخل���و 
بتق���دمي الغال���ي والنفيس من اجل الوطن وافش���ال 
املخط���ط  احلوث���ي اخلبي���ث والغري���ب عن ش���عبنا 
املعتز بهويته الوطنيه.. والتواق للحرية واملتمسك 

باجلمهورية وأهدافها املباركة.
• وأض���اف: ه���ا نح���ن الي���وم نح���رر قاني���ة وغدًا 
س���نواصل معركتنا في منطقة الوهبية وننتقل  من 
موقع الى آخر، ومن  مديرية الى اخرى حتى نحرر 

كامل احملافظة ونصل الى  العاصمة صنعاء.
 • في حني قال الش���يخ ذياب الوهبي قائد كتيبة 
بن���ي وه���ب: إن معرك���ة قانية هي نقط���ة فاصلة في 
معرك���ة حترير محافظة البيض���اء ونحن اليوم على 

مشارف الوهبية .
وجميع مديريات  احملافظة تنتظر اقتراب طائع 
اجلي���ش الوطن���ي واملقاوم���ة ونعده���م بدورنا وعد 
الرج���ال الصادق���ني واالوفي���اء واملخلص���ني للوطن  

بأننا قادمون ونحن على موعد قريب مع النصر.

تباشير النصر 
ال���ى ذلك قال قائد كتيب���ة الردماني العقيد محمد 
البنياني االيام القادمة س���تحمل محافظة البيضاء 
تباش���ير النص���ر واحلري���ة والع���زة والكرام���ة  لكل 
محافظات اليمن ولن نس���مح بوجود هذه املليش���يا 
ف���ي أرض احلري���ة والع���زة والكرام���ة، بل���د  االميان 
واحلكم���ة، ونعد ش���عبنا بأننا س���نقاتل حتت مظلة 
الش���رعية وف���ي صف���وف اجلي���ش الوطن���ي حت���ى 
نس���تعيد الدول���ة ونعي���د بن���اء  اليم���ن اجلديد مين 

احلرية والعدالة واملساواة.
وب���دوره قالقائ���د نقط���ة الرخي���م:  نعاه���د الوطن 
والش���هداء باننا ل���ن نحيد عن العهد ال���ذي عاهدنا 
ب���ه ش���عبنا وش���هدائنا، ولن نت���رك له���ذه العصابة 
املارق���ة أن تدنس تراب اليمن الطاهر وعقول ابنائة  
بأفكاره���ا الظامي���ة الدخلية ،وس���لوكها االنتهازي 
والعبثي، وكفى  تس���لطًا استغااًل للدولة ومواردها 
لق���د وآن اآلوان الزاحة هذا الكابوس وعودة األمور 

الى نصابها.

وفي عملية عس����كرية محكمة أعدتها القيادة 
السياس����ية والعس����كرية بالتنس����يق مع قيادة 
التحال����ف العرب����ي املس����اند للش����رعية لتحرير 
محافظة البيضاء والتقدم نحو محافظة ذمار، 
لتخليصهم����ا م����ن براث����ن املليش����يا االنقابية 
املتم����ردة، انطلق����ت مطل����ع األس����بوع العملي����ة 
العسكرية الواسعة للجيش الوطني واملقاومة 
املوق����ع  ذات  احملافظ����ة  لتحري����ر  الش����عبية 
االس����تراتيجي واحليوي ال����ذي يربطها بثمان 
محافظ����ات ميني����ة، وبعد أن اس����تطاع اجليش 
الوطن����ي واملقاوم����ة الش����عبية الباس����لة بدع����م 
وإس����ناد حيوي من طي����ران التحال����ف العربي 
قب����ل ش����هرين  م����ن حتري����ر مديريت����ي نعم����ان 
وناط����ع املتاخمتان حملافظة ش����بوة، أصبحت 
الي����وم طائ����ع اجلي����ش الوطن����ي تخ����وض في 
معارك شرس����ة ضد املليشيا االنقابية الباغية 
ف����ي مديرية املاجم في عمق محافظة البيضاء 
وتكبدها خس����ائر كبيرة ف����ي األرواح والعتاد، 
بع����د أن متكن����ت م����ن دحرها من سلس����ة جبال 
الت����ي  االس����تراتيجية  األهمي����ة  ذات  الظه����ر 
كان����ت تتخ����ذ منه����ا مليش����يا التم����رد احلوثي 
موقعًا عسكريًا إلس����تهداف عزل وقرى مديرية 
املاج����م، وك����ذا اس����تهداف األطق����م العس����كرية 
وخط����وط اإلمداد التابع����ة للجيش الوطني من 

تلك املواقع .
وبع����د أن اس����تطاع أبطال اجلي����ش الوطني 
من حترير سلس����لة جبال الظهر، جبال القرحا 
ذات األهمي����ة االس����تراتيجية ايضًا في مديرية 
املاجم من االجتاه الشرقي حملافظة البيضاء، 
أصبح����ت مديري����ة فضح����ة ومعس����كرها املل����ئ  
بالعت����اد العس����كري والتموي����ن الهائ����ل ال����ذي 
م����ا تزال تتخ����ذ منه املليش����يا االنقابية قاعدة 
ام����داد ومتوين ملقاتليها في تلك اجلبهة وبقية 
جبه����ات احملافظ����ة إلى اليوم، فق����د أصبح هذا 
املعسكر حتت نيران مدفعية اجليش الوطني، 
وبات حتريره مع مديرية فضحة مس����ألة وقت 
ال غير، خصوصَا بعد أن شدد اجليش الوطني 
اخلن����اق على املليش����يا االنقابية ف����ي مديرية 
ردم����ان وحتري����ر س����وق قانية الفاص����ل ما بني 

محافظتى مأرب والبيضاء هذا األسبوع. 
 عل����ى الصعي����د ذات����ه فق����د انطلق����ت مطل����ع 
االس����بوع عملية عسكرية واس����عة في االجتاه 
الغرب����ي حملافظ����ة البيض����اء وفتح����ت جبه����ة 
جدي����دة خللخ����ة ق����وات الع����دو املنه����ارة أصًا 
ف����ي مختل����ف جبه����ات القت����ال، وحتدي����دًا ف����ي 
مديري����ة ردم����ان، واس����تطاع األبط����ال امليامني 
من حترير س����وق قانية، وسلس����ة جبال الفالق 
الت����ي تبل����غ مس����احتها حوال����ي ثاث����ون كيلو 

مت����ر مرب����ع املتاخم����ة ملديري����ة الس����وادية، مع 
سلسة جبال سُعدة احملاذية ملديرية السوادية 
بأقل اخلس����ائر وص����واًل إلى أولى ع����زل وقرى 
اجلي����ش  كب����د  أن  بع����د  الس����وادية،  مديري����ة 
الوطن����ي  املليش����يا االنقابية خس����ائر فادحة 
ف����ي األرواح والعت����اد، والتقدم بخط����ى ثابتة، 
وهم����ة عالية صوب مديرية الس����وادية ومفرق 
»عف����ار« املنطق����ة الت����ي جعلته����ا معب����ر إلبتزاز 
املس����افرين وس����ائقي الش����احنات الت����ى تنق����ل 
البضائ����ع من وإلى مأرب، يربط أربع مديريات 
وه����ي مديري����ة الس����وادية وردم����ان ومديريتي 
فضح����ة واملاج����م، وبتحريرمف����رق عف����ار ذات 
األهمية اإلس����تراتيجية تس����قط تل����ك املديريات 

بيد اجليش الوطني  تلقائيًا.

معنويات املقاتلني
وبتل����ك االنتص����ارات الكبي����رة الت����ي حققها 
اجليش الوطني في غضون ساعات قليلة بعد 
أن اس����تعد لهذه املعركة، وخطط لها التخطيط 
الس����ليم وأطل����ق عمليته العس����كرية الواس����عة 
التي حص����د من خالها إجن����ازًا وتقدمًا كبيرًا 
عل����ى األرض ف����ي ه����ذه اجلبه����ة رغ����م وع����ورة 
التضاريس التي تتمتع بها هذه املديرية، جتد 
معنوي����ات وهام����ات أبط����ال اجلي����ش الوطني 

م����ع قي����ادة اجلبه����ة املتواج����دة ف����ي اخلط����وط 
األمامية تعانق الس����ماء، وهم بهذه املعنويات 
العالي����ة يرس����مون مام����ح النص����ر املب����ني لكل 
أبناء الش����عب اليمني الذي يحلم بحياة كرمية 
وهادئ����ة بع����د أن جرعت����ه املليش����يا اإلجرامية 
طيل����ة الثاث الس����نوات املاضية م����ن إنقابها 
على الدولة والش����رعية ومؤسس����اتها املختلفة 
م����رارة وقس����اوة العيش، وأذاقت����ه صنوف من 

العذاب والذل واملهانة.
وقد ملسنا وش����اهدنا تلك املعنويات الكبيرة 
عند تواجدنا في اخلطوط األمامية برفقة قائد 
ق����وات األمن اخلاصة في وزارة الداخلية الذي 
يش����ارك م����ع الوح����دات األمني����ة املختلف����ة إلى 
جان����ب إخوانه����م في اجليش الوطن����ي العميد 
الرك����ن/ يحي����ى اليس����ري، وقائ����د الل����واء 117 
العميد الركن/ عبد الرب األصبحي الذي يقود 
طائ����ع ق����وات اجلي����ش الوطني عل����ى خطوط 
حتم����ل  معنوياتهممرتفع����ة  وجدن����ا  التم����اس 
احل����ب  لترب����ة الوط����ن، وتخليص����ه وتطهي����ره 
اجلائح����ة واجلرثومة احلوثي����ة املتمردة التي 

أصبحت تلفظ أنفاسها األخيرة.
العمي����د الرك����ن/ عبدال����رب األصبح����ي قائد 
الل����واء 117حت����دث إلين����ا ع����ن تل����ك املعنويات 
العالية التي يتمتع بها أبطال اجليش الوطني 

واملقاومة الش����عبية الباسلة بقوله: هنا التحم 
ال����كل جيش وطن����ي وأمن وقبائل م����ع املقاومة 
الش����عبية حملارب����ة تل����ك املليش����يا االنقابي����ة 
اإلجرامي����ة الت����ي طغ����ت ف����ي البل����د ونهبت كل 
مقدرات����ه، ودم����رت البني����ة التحتي����ة اخلاص����ة 
والعام����ة، هن����ا جتد الي����وم وكما تش����اهد اآلن 
معنويات األبطال تعانق جبال عيبان وردفان، 
صنع����اء  العاصم����ة  ص����وب  تتج����ه  وأعينه����م 
وبقية احملافظات اخلاضعة لس����يطرة املليشيا 
اإلجرامي����ة لتحريره����ا م����ن دنس����ها وخبثه����ا 
اجلاثم على أبناء الشعب اليمني طيلة الثاث 

السنوات املاضية.

خسائر باملئات
املليش����يا  تكبدته����ا  الت����ي  اخلس����ائر  وع����ن 
االنقابي����ة أثن����اء حتري����ر منطق����ة قاني����ة ف����ي 
مديرية ردمان يضيف قائد اللواء 117 خسائر 
املليش����يا كبي����رة جدًا حيث س����قط ف����ي األربعة 
األي����ام املاضي����ة املئات من قتاه����م، وأصبحت 
جثثهم متناثرة في الس����هول واجلبال، ولدينا 
العشرات من األسرى الذين مت أسرهم في هذه 
املعرك����ة لوحده����ا، باإلضافة إل����ى العثور على 
مخ����ازن أس����لحة كبيرة كان يتخ����ذ منها العدو 

إمدادًا ومتوينًا ملقاتليه.

5 حماة الوطن

قيادات عسكرية وميدانية :
قاني��ة مفت��اح النص��ر وبواب��ة تحري��ر 
 الى كهوف مران 

ً
محافظة البيضاء وصوال

في زياراته الميدانية للمقاتلين في المواقع األمامية لجبهة قانية.. رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء خصروف:

اجليش الوطني واملقاومة الشعبية في قانية ينتصرون للوطن 
معركتنا هي الس��تعادة الدولة وترس��يخ  قيم الحرية والمواطنة المتساوية

قائد اللواء 117  العميد الركن/ عبدالرب األصبحي:

أحيي دور أبناء القبائل املساندة للشرعية واجليش الوطني  ومعركتنا مستمرة حتى دحر املليشيا االجرامية وإنهاء االنقالب 

البيضاء على بٌعد مسافة قصيرة من معانقة النصر

بعد حترير قانية .. طالئع اجليش الوطني على مشارف السوادية

    تقرير/ رفيق السامعي

في ظل االنتص���ارات املتتالية التي يحققها أبطال اجليش 
الوطني واملقاومة الشعبية الباسلة في مختلف جبهات العزة 
والكرامة، سواًء في مدينة ميدي الساحلية في محافظة حجة 
التي استعادها اجليش الوطني من املليشيا االنقابية مطلع 
هذا األسبوع بعد معارك ضارية استطاع من خالها حترير 
املدين���ة بعملية عس���كرية خاطفة، وكذا االنتص���ارت الكبيرة 
الت���ي حققه���ا األبط���ال امليام���ني في معق���ل زعي���م املتمردين 
االنقابي���ني في محافظة صعدة التي تدور فيها املعارك على 
أش���دها، وأصبحت طائع اجليش الوطني على بعد مسافة 
عش���رة كيل���و مترات فقط م���ن مران ال���ذي يتخذ منه���ا زعيم 
املتمردي���ن احلوثيني ملجأ له ولعصابت���ه االنقابية، ناهيك 
عن اش���تداد املعارك وضراوتها في جبهات تعز ونهم ش���رق 
العاصمة صنعاء، وكذا جبهة صرواح ش���رق محافظة مأرب 
التي أصبحت مقبرة لانقابيني تلتهمهم على مدار الساعة.



الخميس: العدد »1828« 19 أبريـــل 2018م 
المـــوافــــق 3 شعبان 1439هـ

   تقرير/ سعيد الصوفي : 

يواص���ل ابط���ال اجلي���ش الوطن���ي تقدمهم في 
مختلف جبه���ات محافظة صعدة، وم���ن املؤكد أن 
معقل زعيم التمرد قاب قوسني من السقوط وقطع 
» رأس األفع���ى«.. حاالت اس���تنفار مريبة كما يفيد 
س���كان مدينة صعدة رعب وقل���ق وارتباك وتخبط 
تعيشه قيادات مليشيا احلوثي ومحاوالت لتهريب 
زعي���م املتمردين إلى اخلارج وف���ق تخطيط خبراء 
من احلرس الثوري اإليراني..لكن فاتكم القطااار..!
وق���ال محافظ صعدة الش���يخ هادي طرش���ان  ل� 
»26س���بتمبر«: ان ابطال اجلي���ش الوطني حققوا 
انتصارات في اجلبهات وتقدمات كبيرة في املعارك 
س���واء في اجلبهة الغربية مبديرية الظاهر  التي 
ت���دور فيها املع���ارك  حاليا أو ف���ي املاحيظ مركز 
املديرية .. الفتا الى التطورات األخيرة في اجلبهة 
الشرقية و اجلنوبية الى جانب اجلبهة اجلنوبية 

الشرقية و الشمالية الشرقية..
وأشار الى ان حترك هذه اجلبهات الثاث تتجه 
نح���و مركز مديري���ة كتاف وما حوله���ا.. مؤكدًا أن  
املعركة وصلت إلى  منطقة الفرع التي تبعد 10 كم 
عن مركز  كتاف وأعتبر الش���يخ هادي ذلك تطورًا 
كبيرا  وانتص���ارا عظيما لقوات اجليش الوطني، 
حيث يواصلون تقدمهم من خمسة محاور باجتاه 

معقل زعيم مليشيا احلوثي في جبال مران.
وكان ابط���ال اجليش الوطني قد س���يطروا على 
س���وق املاحي���ظ مبديرية الظاه���ر و منطقة وادي 
الشعب في مديرية كتاف خال اليومني املاضيني.

 وعملت عل���ى تأمني  املجمع احلكومي مبديرية 
الظاه���ر  بدع���م وإس���ناد م���ن التحال���ف العرب���ي 
ومبشاركة طيران األباتشي و دمرت مخازن أسلحة 
ف���ي منطق���ة ط���ان مبديرية حي���دان، و اس���تهدف 
طيران التحالف بغارات عديدة آليات عسكرية في 
منطقة مذاب مبديرية حيدان واستهداف جتمعات 
للمليش���يا في ميدان تدريبي داخل معسكر كهان 
شرق مدينة صعدة، عاوة على ضرب مبنى احملكمة 
الذي حولته املليشيا إلى مقر لعملياتها في منطقة 
غم���ار مبديرية رازح  بغارات جوية أدت إلى مقتل 

خمسة أفراد من عناصر املليشيا احلوثية.
وف���ي جبهة البق���ع لقي القيادي عبدالله س���عيد 
اجلبري مصرعه مبعية فريق من خبراء الصواريخ 
الباليس���تية الذي���ن كانوا بجانبه وجرح عش���رات 

أخرين بغارة جوية للطيران.
وأكد مصدر عسكري في محور صعدة ان ابطال 
اجليش الوطني س���يطروا على مخازن لألس���لحة 
بينها أس���لحة إيرانية الصنع في معارك اليومني 
املاضيني..كم���ا أكد مصرع  العقيد ناصر القوبري 
القي���ادي في مليش���يا احلوث���ي م���ع مجموعة من 

عناصره بغارة جوية شمال صعدة.

 

حالة جنون تعيشها املليشيا
خاص���ة  مص���ادر  تفي���د  أخ���ر  جان���ب  م���ن 
ب«26سبتمبر« في مدينة صعدة ان قيادة املليشيا 
أعلنت حالة الطوارئ واالس���تنفار ألسباب عديدة 
بع���د التقدمات التي حققها اجلي���ش الوطني على 
امليدان ومنه���ا، قطع خطوط اإلمداد من الس���احل 
الغربي حملافظة حجة بعد سيطرة اجليش الوطني 
عل���ى مديرية مي���دي ومنفذها البح���ري إلى جانب 
هروب كثير م���ن العناصر احلوثي���ة من اجلبهات 
واخلسائر الكبيرة التي حلقت بها فضا عن مقتل 
الكثير من عناصرها وقياداته���ا امليدانية وتدمير 
الكثي���ر م���ن آلياته���ا العس���كرية ومنه���ا منص���ات 
للصواري���خ الباليس���تية وتضيي���ق اخلن���اق على 
مخاب���ئ وأوكار قيادات املليش���يا ف���ي جبال مران 

وفشل اخلبراء و املساعدين اإليرانيني واللبنانيني 
في عملية تهريب عبدامللك احلوثي وفريقه حسب 
ما خططت له عناصر احلرس الثوري اإليراني في 

محافظة صعدة.
إغالق املنافذ 

وقال مصدر قبلي في محافظة صعدة إن املليشيا 
وقياداته���ا تعيش حالة م���ن التخبط واالرباك بعد 
االنتصارات التي حققها ابط���ال اجليش الوطني 
ف���ي جبهات احملافظ���ة التي باتت عل���ى مقربة من 

معقل زعيمها.
وأض���اف املص���در القبل���ي الق���ول: أن املليش���يا 
ف���ي حالة اس���تنفار نتيج���ة اخلوف والقل���ق الذي 
يس���اورها، حيث عملت على تشديد اإلجراءات في 
املنافذ على مداخل صعدة وكذا املنافذ املؤدية إلى 

مراكز تواجد قيادات املليش���يا في املدينة وبعض 
مراكز املديريات.

 وضع مأساوي
ويعي����ش املواطن����ون ف����ي محافظ����ة صع����دة من����ذ 
س����نوات حالة من الب����ؤس واالضطه����اد والعبودية 
ج����راء أس����اليب القم����ع الت����ي يواجهونها م����ن قبل 
اتباع زعيم مليش����يا التمرد، حيث تنهب ممتلكاتهم 
ويدف����ع بأبنائهم إلى املوت عن����وة، وأفاد املصدر  ل 
»26س����بتمبر« ان املواطن����ني يعيش����ون حتت قبضة 
احلدي����د والن����ار.. وأنه����م ينتظ����رون ق����دوم اجليش 
الوطني ليخلصهم من تلك املأساة التي يعيشونها.. 
وق���ال: إن هن���اك متابعة واهتم���ام كبير من قبل 
املواطن���ني لانتص���ارات الت���ي يحققه���ا ابط���ال 
اجليش الوطني في جبهات صع���دة والوطن ككل 

آملني س���رعة حترير محافظة صع���دة وتخليصهم 
من هذه املليش���يا اإلجرامية، موضحا أن املليشيا 
تقوم بأعمال القتل ملن تش���كك فيه أنه يتعاطف أو 
يفصح عن تعبير ناقد لها أو تستوحى منه مناصرة 
الشرعية،حيث اقتادت الكثير منهم بينهم مشايخ 
ووجهاء قبائل إلى الس���جون _ وبحس���ب إفادة 
املصدر- أنهم يتعرضون ألبش���ع أن���واع التعذيب 
حيث غيب املوت عدد منهم بس���بب العنف وش���دة 
التعذيب اجلسدي والنفس���ي الذي يتعرضون له، 
وبني املصدر إلى تعرض املئات من شباب احملافظة 
حلاالت نفس���ية أوصلتهم إلى مرحلة من اجلنون 
جراء ما تعرضوا له من الصدمات وأنواع التعذيب 
الذي ميارس في السجون من قبل عناصر املليشيا 
وبع���ض لبناني���ني يتبعون ح���زب الل���ه وإيرانيني 

تابعني للحرس الثوري اإليراني.
وعمدت املليش���يا الى حظر التج���وال ليا على 
املواطن���ني  باإلضاف���ة ال���ى إغ���اق جمي���ع مناف���ذ 
محافظة صعدة ومنع الدخول واخلروج من والى 

محافظة صعدة.
وبحس���ب معلومات املص���در القبلي ف���إن أكثر من 
600  شخص من ابناء القبائل وعدد من املشايخ غير 
املوالني لزعيم املليشيا مت اعتقالهم خال هذه الفترة 
بسبب معارضتهم الزج بأبنائهم في القتال إلى جانب 

عناصر املليشيا في العديد من جبهات القتال.
رأس األفعى يحتضر 

وتعيش قيادة املليشيا حالة رعب بعد ان شعروا 
بتضيي���ق اخلناق على زعيمه���م ومحاصرتهم في 
جبال مران التابعة ملديرية حيدان من خمس جهات 
يتقدم فيها ابطال اجلي���ش الوطني بهدف حترير 

محافظة صعدة وقطع »رأس األفعى«.
وقال املصدر القبلي إن خبراء إيرانيني يحاولون 
تهري���ب زعيم مليش���يا التم���رد عبداملل���ك احلوثي 
إل���ى خارج اليمن بعد أن منيت مليش���ياته بهزائم 
متاحقة في معظم اجلبهات وحتديدا في جبهات 
صعدة مع قرب أبط���ال اجليش الوطني من معقله 

بجبل وكر سلمان في مديرية حيدان.
عملية قاتلة..

ويع���د حترير مديري���ة ميدي ومنفذه���ا البحري 
ضرب���ة قاتلة ملليش���يا التم���رد احلوثي���ة وقيادتها 
وبه���ذا تك���ون ق���وات اجلي���ش الوطني ق���د أغلقت  
منافذ التهريب وخطوط اإلمداد للمليشيا من جهة 

الساحل الغربي املرتبط مبحافظة حجة.
ومع هذه التطورات املتسارعة في جبهات صعدة 
يستبش���ر املواطنون في داخ���ل احملافظة  بدخول 
اجليش الوطن���ي إلنقاذهم من األعمال الوحش���ية 
التي متارسها مليش���يا احلوثي بحقهم من القتل 
والس���جن والتعذيب واإلرهاب املتعدد األساليب، 
وينتظرون بف���ارغ الصبر وصول اجليش الوطني 
لتحري���ر مدينته���م  وتأمينه���ا حت���ى يتمكنوا من 

العيش فيها  بأمن وسام وحرية وكرامة..

تأتي أهمية هذه املعركة من  كونها  تشكل منطقة  
نف����وذ مغلق����ة ملليش����يا احلوث����ي االنقابي����ة ومركز 
القي����ادة والس����يطرة والتحك����م إضاف����ة إل����ى كونها  
معق����ل زعي����م املليش����يا وقي����ادات احلرك����ة، ويوجد 
فيه����ا مخازن الس����اح الثقي����ل واملتوس����ط املنهوب 
من مخ����ازن ومعس����كرات الدول����ة، كم����ا أنها حتوي 
عل����ى منصات إط����اق  الصوريخ الباليس����تية التي 
يتم جتميعها عل����ى يد اخلب����راء اإليرانيني وخبراء 
ح����زب الل����ه اللبنان����ي، وفيها تق����ع أهم معس����كرات 
التدري����ب وخبراء من احلرس الثوري اإليراني ومن 
ح����زب الله اللبناني وهن����اك معامل وورش لتصنيع 
األلغام والعبوات الناسفة بكل احجامها وأشكالها 
املموهة واملختلفة، من هنا جاءت أهمية هذه املعركة 

العسكرية استراتيجيا وعملياتيا..
عملي����ة قطع رأس األفعى هي العملية العس����كرية 
الضخمة التي أطلقها اجليش الوطني بإس����ناد من 
طيران التحالف العربي لتحرير محافظة صعدة من 

قبضة  هذه السالة الكهنوتية البغيضة. 
اجليش الوطني يتوغل في عمق صعدة من ثاث 
جهات من الشرق والشمال والغرب، ويخوض معارك 
شرس����ة في أربع جبهات هي جبهة كتاف البقع  في 
الشمال الشرقي - وجبهة باقم في الشمال - وجبهة 
الظاهر في اجلنوب الغربي  وجبهة رازح من الغرب، 
ويسطر اجليش الوطني  انتصارات عسكرية ساحقة 
في احملافظة وخال األيام  املاضية متكن من حترير 
مدن ومناطق ومساحات كبيرة داخل العمق احلوثي، 
فالكثير م����ن مواقع وحتصينات املليش����يا  تتهاوى 
بش����كل دراماتيكي أم����ام ضربات اجلي����ش الوطني 

الذي يتقدم على مستوى اجلبهات األربع املشتعلة 
بوتي����رة عالية ومتس����ارعة أربكت قيادات املليش����يا 
احلوثي����ة اإليراني����ة ومقاتليه����ا، فهي تعي����ش حالة 
من الذعر والتخبط واالنكس����ار أمام مشهد االنهيار 
الكبير ملليشيا تهم  في ظل هذا التقدم السريع الذي 
يحرزه اجليش الوطني فقد أصبح على مشارف مركز 
احملافظة واملدن واملديريات التي تشكل مركز ثقلهم 
العسكري ومخازن الساح الثقيل املنهوب وقواعد 

إطاق الصواريخ الباليستية اإليرانية.
قد تشهد محافظة صعدة خال األسابيع  القادمة 
عملي����ة حترير ش����املة لتعيدها  الى حض����ن الدولة 

والشرعية الدستورية..
وق����د أكد العمي����د عبيد حم����د األثلة  قائ����د محور 
صع����دة أن  املعرك����ة على مس����توى جبه����ات صعدة 
تس����ير بش����كل ممت����از واجلي����ش الوطن����ي يحق����ق 
انتص����ارات كبي����رة ونحن عل����ى أعت����اب معقل زعيم 
التمرد وقريبا جدا س����يرفع العل����م اجلمهوري  على 
جبال مران  ومعنويات األبطال مرتفعة جدا ولديهم 
قضية وطنية عادلة، وأضاف عازمون بقوة إمياننا 
وبعدال����ة قضيتنا على حتري����ر محافظة صعدة وكل 
شبر من أرض الوطن من دنس هذه الشرذمة احلوثية 
اإليرانية اخلبيثة وقريبا ستكون محافظة صعدة  في 
حضن الدولة والش����رعية الدستورية ممثلة بفخامة 
األخ رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

املشير الركن /عبدربه منصور هادي. 
جبهة الظاهر  جنوب غرب صعدة 

اجلي����ش الوطني على هذه اجلبهة يتقدم بش����كل 

س����ريع  يسطر انتصارات متسارعة  ومتتالية فبعد 
حترير العديد من املواقع واملناطق وحترير معسكر 
الكمب واملواقع احمليط����ة به يواصل اجليش تقدمه 
ويحرر سوق املاحيظ مركز مديرية الظاهر وأصبح 
اليوم على بعد 8 كيلو متر من جبال مران معقل زعيم 
املليش����يا احلوثية االنقابية وقيادات املليشيا وقد 
منيت املليش����يا على ه����ذه اجلبهة  بهزائم س����احقة 
ومتتالية وتعرضت املليشيا خلسائر فادحة فقد قتل 
املئات م����ن قياداتها العس����كرية امليدانية ومقاتليها 
كما منيت بخسارة كبيرة في الساح والعتاد ووفقا 
للمصادر  قتل عدد من اخلبراء اإليرانيني ومن حزب 
الل����ه اللبناني، مما اس����تدعى قيادات املليش����يا إلى 
سحب جزء من مقاتليها من اجلبهات األخرى خارج 
صع����دة وتوجيهها  إلى صع����دة ، واجلدير ذكره أن 
مدافع اجليش الوطني ألول مرة منذ احلرب السادسة 
عام 2009م تدك مواقع املليش����يا وحتصيناتهم في 
جبال مران وهناك أنباء تفيد عن فرار زعيم احلركة 
احلوثي����ة وعدد م����ن قياداتها إلى خ����ارج صعدة في 
الوقت ال����ذي يطبق اجليش الوطن����ي على معاقلهم  
في جبل مران وخال االسابيع القادمة سيرفع العلم 
اجلمه����وري في م����ران كما وعد بذل����ك فخامة رئيس 
اجلمهورية القائد األعلى للقوات املس����لحة املش����ير 

الركن /عبدربه منصور هادي.

جبهة كتاف البقع 
حقق اجليش الوطني  على جبهة كتاف انتصارات 
مهمة واستراتيجية وخال األيام املاضية متكن من 

حترير منفذ اخلضراء احلدودي وصوال إلى س����وق 
البقع وتقدمت وحدات عس����كرية نح����و مفرق البقع 
بإجت����اه مركز املديرية كتاف وأحكم الس����يطرة على 
اخل����ط الرابط ب����ني مدينة صع����دة والبق����ع وواصل 
تقدمه حيث حرر سلسلة جبال العليب االستراتيجي 
وساس����ل جبال العطيف وخاض جيش����نا الوطني 
خ����ال اليومني املاضي����ني معارك ضاري����ة في جبال 
رش����احة وامللي����ل والف����رع من جب����ال الش����عر ضمن 
عملية عسكرية لتحرير ماتبقى من كتاف وقد تكبدت 
مليشيا احلوثي خسائر فادحة في األرواح والعتاد 
فقد وصل  عدد قتلى املليشيا إلى أكثر من 30 قتيا 
ووق����وع ع����ددا منهم  في األس����ر ومتكن جيش����نا من 
حترير سلسلة جبال القذاميل االستراتيجية وادي 
الف����رع القريب من مرك����ز مديرية كت����اف بينما الذت 
بقية عناصر املليش����يا بالفرار مخلفة جثث قتاها، 
وأصب����ح اجلي����ش الوطني يتمرك����ز ف����ي املرتفعات 
واجلبال املطلة على مركز مديرية كتاف إذ التفصله 

عنها سوى أقل من عشرة كيلو متر فقط،
حيث أك����د قائد الل����واء 143 مش����اه العميد ذياب 
القبل����ي أن ق����وات اجلي����ش الوطني حتاص����ر مركز 
املديرية من ثاثة محاور وقريبا س����يكون في قبضة 

اجليش الوطني. 

جبهة رازح شمال غرب صعدة 
اجليش الوطني على هذه اجلبهة  يكبد املليشيا 
خسائر فادحة وسقوط عدد من قياداتها ومقاتليها 
قتلى، فخال األيام املاضية مت حترير جبال ووادي 

العطيفني وتقدم اجليش وصوال إلى جبال األزهور 
االس����تراتيجي وأصبح اجليش على بعد7 كيلومتر 

من منطقة القلعة مركز مديرية رازح.
جبهة باقم شمال صعدة 

املليشيا احلوثية االنقابية تعيش حالة االنهيار 
أم����ام ضرب����ات اجليش الوطن����ي وتقدمه املتس����ارع 
مس����نودا بطيران التحالف العربي، منيت املليش����يا 
على هذه اجلبهة بخس����ائر فادحة  حيث اس����تنزفت 
عل����ى هذه اجلبه����ة وفقدت ج����زءا كبيرا م����ن قواتها 
وس����احها في املع����ارك وضربات طي����ران التحالف 
وتعرضت املليش����يا لهزائم فادحة وخس����رت معظم 
مواقعها االس����تراتيجية، فقد حقق اللواء اخلامس 
حرس حدود  تقدما كبيرا ومت حترير جبال وسوق 
مندب����ة االس����تراتيجي، كم����ا ق����ام باقتح����ام مواق����ع 
وحتصين����ات املليش����يا وس����يطر عل����ى املرتفع����ات 
االس����تراتيجية  وأصبح اجليش على مشارف مركز 

مديرية باقم.
على جبهات صعدة أثبت اجليش الوطني مهارة 
وكفاءة عالية تكتيكيا وعملياتيا وقدرة على املباغتة 
والسيطرة يتضح هذا جليا من خال التقدم الكبير 
واالنتص����ارات الس����احقة  داخ����ل العم����ق احلوث����ي 
ومعقل قياداتهم خال فترة قياس����ية وأصبح يقض 

مضاجعهم..
فهل ستشهد األسابيع ورمبا األيام القليلة القادمة 
حترير محافظة صعدة بالكامل والقبض على زعيم 
املتمردين عبد امللك احلوثي ؟.. هذا ما سيجيب عنه 

اجليش الوطني هناك والذي يبلي باء حسنا.

6

} حالة إرباك واستنفار تعيشه عناصر الحوثي بعد مقتل الكثير من قياداتها الميدانية
}  إغاق منافذ الدخول والخروج من والى صعدة  ومنع تجوال المواطنين ليا واعتقال 

المئات من المواطنين ومشايخ القبائل 
}  مقتل العشرات في السجون وحاالت تعذيب حتى الموت و صدمات نفسية أودت 

بكثير من السجناء إلى الجنون

حماة الوطن

بعد ان فقدوا الكثير من وسائل السيطرة وتحرير ميدي وهروب عناصر المليشيا من الجبهات وعصيان بعض القبائل من إرسال 
ابنائها إلى جبهات القتال وتدمير كثير من منصات الصواريخ الباليستية،  إقترب موعد النصر وحان وقت الرحيل.. 

صعدة.. أبطال اجليش الوطني يطوقون معقل «رأس األفعى»

    تقرير/ رشاد املخالفي

 صعدة .. األرض واإلنسان والتاريخ، كانت وستظل أرض مينية أصيلة.. ففي حالة من وهن 
األمة وعلى غفلة من التاريخ والناس غزاها الفرس )السالليون الكهنوتيون( واستعبدوا  أهلها 
منذ أستوطنها السالليون سكنها اجلهل والفقر واملرض واخلرافة  في ظل أطول وأسوأ تسلط 
سللاللي كهنوتي بغيض في التاريخ، تعرضت صعدة  خالله للتدمير والتغييب القسري ألكثر 
من 1200سنة، عانى أبناء صعدة وأحفادهم من بعدهم الويالت وصنوف العذاب والتنكيل على 
يد هذه الساللة التي عملت على تغييب  هويتها الوطنية وتدمير  معاملها احلضارية اليمنية، لقد 
جعلوا منها منطقة نفوذ مغلقة وأرادوا أن يجعلوا منها امتدادا ثقافيا فارسلليا مغلقا، فتاريخيا 
جعلللوا منها  قاعدة يشللنون  غاراتهم وحروبهم العبثية على بقية املناطللق اليمنية .. اليوم كأن 
التاريخ يكرر نفسلله تعود الساللة من جديد بحقدها الدفني لتشن حروبها العبثية على الشعب 

نتيجة خيانة صالح الذي سلمها البلد بكل مقدراته على طبق من ذهب .. 
لكن صعدة اليوم غير األمس اليوم أصبحت على موعد مع التحرير واحلرية وهي تلفظ هذا 

الزيف وغبار التاريخ كي  تستعيد هويتها التاريخية واحلضارية اليمنية األصيلة.. 
صعدة اليوم بقبائلها تنتفض ضد احلوثي وتفتح ذراعيها ألبطال اجليش الوطني ..ولسللان 
حالها يقول: لن تكون  إال جزءا أصال من النسيج اإلجتماعي واجلغرافي والتاريخي واحلضاري 

اليمني العربي األصيل.

قريبًا سيرفرف العلم الجمهوري على جبال مران

اجليش الوطني يطبق على جبال مران ومليشيا احلوثي تعيش أيامها األخيرة 
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ش���كل وزي���ر الثقافة م���روان دم���اج، مطلع 
االس���بوع، جلن���ة حتضيري���ة ملهرج���ان ع���دن 
املس���رحي للع���ام 2018م، املق���رر إقامت���ه في 
العاصم���ة املؤقتة ع���دن بالتعاون م���ع الهيئة 
العربية للمسرح التي تتخذ من امارة الشارقة 

بدولة االمارات العربية املتحدة مقرًا لها.
التحضيري���ة  اللجن���ة  تش���كيل  ويأت���ي 
للمهرجان، مبوجب قرار وزير الثقافة رقم )11( 
والذي يقضي بتش���كيل اللجنة برئاسة وكيل 

محافظة ع���دن محمد نصر ش���اذلي، والوكيل 
املساعد لوزارة الثقافة لقطاع الفنون واملسرح 
جنيب سعيد ثابت نائبًا لرئيس اللجنة، ومدير 
عام مكتب الثقافة في عدن أحمد عبدالله حسني 
نائبًا لرئيس اللجنة - مديرًا للمهرجان ومقرر 

وخمسة أعضاء آخرين.
ووجه الوزي���ر دماج، اللجن���ة التحضيرية 
بتش���كيل جلان فرعي���ة له���ا، والب���دء بإجراء 
اخلاص���ة  واملالي���ة  اإلداري���ة  الترتيب���ات 

باملهرجان، والقيام بواجباتها ومهامها امللقاة 
على عاتقها بالشكل املطلوب.

كما ش���دد عل���ى ض���رورة تكات���ف وتوحيد 
جهود اجلميع والعم���ل بروح الفريق الواحد 
م���ن أجل ضمان جناح املهرجان، كون جناحه 
في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها 
الباد بس���بب حرب احلوثيني، يعتبر مبثابة 
تشريفًا للثقافة اليمنية بشكل خاص والوطن 

بشكل عام.

صدر مؤخرًا عن دار همس���ة 
بالقاه���رة  والنش���ر  للثقاف���ة 
)ح���ب  الش���عرية  املجموع���ة 
الش���اب  للش���اعر  وح���رب( 
واملتألق معاذ السمعي، وجاءت 
املجموعة ف���ي 145 صفحة من 
احلج���م املتوس���ط واحت���وت 
عل���ى العدي���د م���ن القصائ���د 
الشعرية التي عكست تأثيرات 
احلرب على الواقع االجتماعي 
واملتغيرات الس���لوكية الفردية 
واجلمعية املصاحبة لذلك، ومن 
أبرز القصائد الشعرية الواردة 
في املجموعة )صغيري األجمل 
- م���ن ألي���اف العتم���ة- خارج 

جدار الوقت -خربش���ات- ساعة 
اعتراف -يوميات نازح- رس���الة 
قدمي���ة( وغيره���ا م���ن النصوص 

الشعرية التي جسدت مبفرداتها 
املمتزج���ة  وتراكيبه���ا  القريب���ة 
بالواق���ع حال���ة الص���راع األزل���ي 
ب���ني احل���ب واحل���رب، وكي���ف 

يتغلب احلرب وقتيًا على احلب 
والسام والوئام ويلقي بأحماله 
الثقيلة عليهما إلى أن يصل األمر 
بخفوت مظاهر احلب ومايحمله 
من حياة ووئام وتنوع وانسجام 
مجتمع���ي وتعل���و لغ���ة احل���رب 
ومظاه���ره ومفردات���ه، ويعي���ش 
العش���اق حالة مغايرة متامًا إذ 
ينش���غلون باحلديث عن احلرب 
وكوارثه ومس���تجداته ويغفلون 
آماله���م وأحامه���م وتطلعاتهم 
ولغة التعبير عن املودة والقرب 
واألنس واملشاعر، وهي احلالة 
ذاتها تنعكس عل���ى املجتمعات 
وقياداته���ا الت���ي تتخل���ى ع���ن 
أنشطة البناء والتنمية وتشجيع 
االب���داع واالبت���كار لتتج���ه نحو 
خوض املع���ارك ومعاجلة آثارها 

وبذل���ك ت���كاد احلرب ه���ي العدو 
األول للح���ب واحلياة الس���عيدة 

والوفاق املجتمعي.
لكن شاعرنا لم يكن ظاميًا في 
نظرته وإمنا كان مشخصًا ملرحلة 
عصيبة مير به���ا الفرد واملجتمع 
مع إميانه العميق بأن احلب هو 
من س���ينتصر أخي���رًا مهما خفت 
وخف���ي ن���وره وزادت محنته، فا 
حي���اة إال باحل���ب، وه���و املطلب 
اجلمعي الذي ينشده الناس، فبه 
يصنع���ون س���عادتهم ويعم���رون 
أرضه���م ويحصل���ون عل���ى حياة 
كرمي���ة ويتغلب���ون عل���ى األف���كار 
واألدوات الكهنوتية التي تصنع 
الش���رور بغية خدم���ة مصاحلها 
الضيق���ة عل���ى حس���اب ماي���ني 

الناس الطامحني بحياة كرمية.

مراجعات في الثقافة العربية.. جديد املسدي 

يل���ّم األكادمي���ي التونس���ي عبدالس���ام 
املس���ّدي في كتاب���ه مراجعات ف���ي الثقافة 
العربية، الصادر حديثًا عن املركز العربي 
لألبحاث ودراس���ة السياس���ات، مراجعات 
منطلقه���ا أن الثقافة ه���ي معرفة يصحبها 
الوعي، واملعرفة علٌم، هناك من يقف به عند 
نتائجه، وهناك من يتساءل عن السبل التي 
أفضت إلى استنباط النتائج، لكن الثقافة 
أيًض���ا جمٌع بني العلم والفن، وتبقى اللغة 
اجلامع األكبر بني األطراف كلها ألنها مركز 

دوائر يتولد بعضها من بعض.
في ه���ذا الكت���اب )400 صفح���ة بالقطع 
الوسط، موثًقا ومفهرس���ًا( تأمات موّزعة 
على تس���عة فصول محاوره���ا الثقافة في 
مفهومه���ا الش���امل املقوم���ات احلضاري���ة 
كله���ا التي تؤس���س عليها حي���اة املجتمع 
اإلنساني ونهضته، وهو ما ميكن اختزاله 
في معادلت���ني: معادل���ة الف���رد واجلماعة، 
ومعادلة الفكر والسياسة، وتتشكل بينهما 
مسؤولية املثقف التي أدار املؤلف بعضها 
عل���ى املس���ألة اللغوية التي م���ا فتئت في 
الثقاف���ة العربي���ة متس���ي أم القضايا با 
من���ازع، وبعضه���ا اآلخر عل���ى خصائص 
الطاق���ة اإلبداعي���ة م���ن حي���ث ه���ي الف���ن 
القول���ي، باعتبار أن األدب يت���ّوج مفهوم 

الثقافة في احلضارات.
وعي وانتماء

ف���ي الفص���ل األول، جتلي���ات الوع���ي 
الثقافي، يتكلم املسدي على »شيء ما« في 
الثقافة العربية جع���ل التمييز بني الذات 
والصفة أمرًا صعبًا جدًا، »فا يقبلون منك 
أن تقول لهم: إني - بصفتي الش���خصية 
ال بصفت���ي الوظيفي���ة - أرى ه���ذا الرأي، 
أو أن تق���ول ألحد جاءك يطل���ب املؤازرة: 
إني بصفتي الشخصية أتعاطف جدًا مع 
قضيتك، لكني بصفتي الوظيفية ال أرى لك 

حقًا يفضل حق اآلخرين فيها«.
بحس���به، من النواف���ل الت���ي يزكو بها 
الوع���ي الثقاف���ي التم���ُرّس بالتميي���ز بني 
م���ا ُيعلم وم���ا ُيقال، »فف���ي ميراثن���ا ِحكٌم 
اختزنتها الذاكرة اجلمعية بعد استالها 
م���ن الش���عر، وفي���ه أمث���ال س���ائرة وفدت 

علين���ا من التاري���خ االجتماع���ي وحملتها 
إلين���ا مدونات ت���روي حوادثها بالتفصيل 
املتناه���ي، لكن فيه أق���وال تكفلت بحفظها 

الشفاه في نوع من االسترسال«.
يسأل الباحث في الفصل الثاني، ثقافة 
االنتم���اء، إن كان م���ن احلصاف���ة أن ننعت 
الثقافة بأنها عربية كما لو أننا حددنا لها 
جنس���يتها باملعن���ى الذي حتمل���ه بطاقات 
الهوية وجوازات األسفار. برأيه، يصير هذا 
السؤال االس���تفهامي إنكاريًا، »حني يبادر 
ب���ه الباحث اللغ���وي وهو يعتزم التوس���ل 
باملنهج العلمي بجميع فضائله وإكراهاته، 
وال سيما االلتزام باملوضوع مبا يستوجب 

نكران الذات وإلغاء نوازعها«.
برأي���ه، اللغة حتض���ن الثقاف���ة، »وكثيٌر 
يظن���ون أن الثقاف���ة حتض���ن اللغ���ة، إذا 

انس���جمت الثقاف���ة واللغ���ة ت���واءم الفك���ر 
والتاريخ، وإذا تنافر م���ورد العلم ومنهل 
اللس���ان فإما أن يتمرد الفكر فيأبق، وإما 
أن ينتفض التاريخ فيجفو بقسوته ويهجر 

بإجحافه«.
سلطة وسياسة

في الفصل الثالث، س���لطة املعرفة، يرى 
املس���دي املثقف العربي محاص���رًا مأزومًا 
وأزمت���ه غائ���رة، »يكفي���ك دلي���ًا أن أكث���ر 
املثقفني جرأة وأش���دهم حصافة لن يقوى 
عل���ى مواجه���ة املعادل���ة اليومي���ة احلية: 
ألي املش���هدين س���ترفع ي���دك؛ للحري���ة مع 
الفوض���ى أم لألمن مع القهر؟ وليس األمن 
أمن اجلس���د واملس���كن واملعاش، إمنا هو 
أمن النفوس الذي به راحة البال وس���كينة 
القل���ب وطمأنين���ة اإلحس���اس«. ووفقًا له، 
لئن كان اإلدراك س���احًا بيد اإلنسان على 
الك���ون فإنه ينقلب إلى س���اح بي���د الكون 
على اإلنسان، »وحيث إنه قد احتجبت من 

الوجود عن إدراك اإلنسان حقائق جمة فإنه 
في الغالب من أمره وفي املتواتر من أزمانه 
يعي اللحظ���ة التعبيرية: يخاطب اآلخرين 

ويخاطبه اآلخرون«.
يختم الفصل قائًا: »اإلنسان كلما غابت 
عنه اللحظ���ة التعبيري���ة حس���ًا وحتقيقًا، 
أو اعتب���ارًا وتقدي���رًا، تغافل ع���ن احلقيقة 
الكبرى، وهي أن نشاط الفهم واالستيعاب 
وم���ا يتلوهما من وع���ي باملعنى ال يتوقف 
بتوق���ف نش���اط اللغ���ة، تل���ك ه���ي اللحظة 
السيميائية: حلظة الوقوف على العامات 
واس���تنباط ال���دالالت وامت���اك القرائ���ن، 
واالرتي���اض بآل���ة اإلدراك م���ن وراء اللغة، 
هي حلظة حتويل اللغة نفس���ها إلى قرينة 

بني القرائن«.
في الفصل الرابع، في السياسة املدنية، 

يج���د الباح���ث أن األدق ه���و احلدي���ث عن 
الثقافات البش���رية، ال الثقافة اإلنس���انية، 
»وحينئ���ٍذ، مُيس���ي املفه���وم ذات���ه ُمذعًن���ا 
للثنائي���ات التقابلي���ة الت���ي حْتك���م مجال 
العل���وم االجتماعي���ة واإلنس���انية؛ أعن���ي 
ثنائيات اخل���اص والعام، الفردي والكلي، 
والثاب���ت،  املتح���ول  والكم���ي،  النوع���ي 
احملس���وس واملج���رد، وكذل���ك التحلي���ل 

والتجريد«.
بحس���به، كان االجته���اد قب���ل ح���وادث 
الربيع العربي امللجأ اآلمن الستقرار الوئام 
بني السياس���تني املدنية والش���رعية، وكان 
الس���ؤال: هل نرض���خ التاري���خ إلى النص 
أم نطّوع القياس وفًق���ا إلماءات التاريخ؟ 
وعندم���ا انتفض بعض العرب، أمس���ى كل 
شيء في السياسة »ال يتحدد إال مبسافته 
من الدين في تقاذف قصّي بني االحتضان 
املذهب���ي والرف���ض األيديولوج���ي، وبات 
اخلطاب حول السياسة والدين ال ُيصاغ 
إال م���ن خال إحدى الدائرت���ني: إما دائرة 
الدين وإما دائرة السياسة، وغدا كاملتعذر 
أن ُيصاغ خطاٌب وُيصغى إليه من خارج 

الدائرتني مبرجعية فكرية خالصة«.
لغة وقول

ف���ي الفص���ل اخلامس، في اللغ���ة وعلم 
اخلطاب، يقول املسدي إن الثقافات تلوذ 
باللغة »لتتخذها رمًزا للهوية احلضارية 
عال���ي الداللة، ولم يكن في س���عة الضمير 
العربي املتيقظ - بعد أن انكفأ على وعيه 
الكليم بفعل انهي���ارات القيم اللغوية في 
غياب اإلرادة السياسية الناجزة جماعيًا 
- إال أن يتش���بث باجلامع املشترك األكبر 
ف���ي مفه���وم األم���ة وه���و اللغة، ث���م جعل 
مقومات األرض والتاريخ واملعتقد ركائز 
تع���زز العم���اد املرك���زي«. ورس���م الع���رب 
ذل���ك في اخلطة الش���املة للثقافة العربية 
التي أجمعوا عليها حت���ت مظلة املنظمة 
العربية للتربية والثقاف���ة والعلوم، حني 
ق���رروا في عام 1982 ُوُج���وب العمل على 
تعميم استعمال اللغة العربية في التعليم 
ووسائل اإلعام والثقافة، باعتبار أن اللغة 

مستودع الُهوية واألصالة.
يرى الباحث في الفصل السادس، ثقافة 
الف���ن القول���ي، أن س���لطة اإلع���ام الفوري 
زعزعت األركان التقليدية التي يقوم عليها 
التواص���ل باللغ���ة، »ول���ن تنأى ع���ن رياح 
التغيي���ر منظومة الفن ال���ذي قوامه اللغة، 
فلقد تبدلت آليات التخاطب اإلنساني حتى 
بلغ���ت باللغة حدودًا قص���وى أصبح فيها 
فعل اإلدالء باخلطاب هو بحد ذاته احلدث 
والواقع���ة وعليه ُيبنى الس���لوك اإلجرائي 
الذي يفعل فعله في مج���رى التاريخ وكان 
من قدر الف���ن القولي أن ج���يء إلى أخص 
خصائص���ه وه���ي الصورة الش���عرية، فتم 
االستحواذ عليها، وما من خطاب سياسي 

في املشهد الكوني اجلديد إال وهو متوسل 
بأدوات الصياغة الفنية للكام، حتى إننا 

أصبحنا على عتبات باغة جديدة«.
بحوث وأعالم

ف���ي الفص���ل الس���ابع، اجلاحظ ومعركة 
اإلنصاف، يبحث املسدي في اجلاحظ الذي 
يتب���وأ منزلة مزدوج���ة في تاري���خ الثقافة 
العربية: منزل���ة تاريخية ومنزلة حضارية 
وثائقية؛ »إذ ما فتئت كتُبُه متّد الدارس���ني 
االس���تقراءات  م���ن  املعاصري���ن مبع���ني 
والتحليات واالستنباطات قد يعسر علينا 
اليوم إدراجها ضمن مس���الك االختصاص 
في املعرفة البش���رية بحس���ب متصوراتنا 
الذهنية املعاصرة«. ففي مؤلفاته مادة ملن 
يؤرخ للف���رق الدينية واملذاهب الفلس���فية 
والتي���ارات األيديولوجية، وم���ادة تخص 
الباح���ث ف���ي خصائ���ص التفكي���ر العربي 
منذ ازده���ار حضارت���ه العباس���ية، ومادة 
غزيرة ملُؤرخي األدب والنقد وسائر العلوم 
اللس���انية واجلمالي���ة، هذا م���ا دفع بعض 
الباحثني إلى اعتبار اجلاحظ رائد املدرسة 

اإلنسانية.
الفص���ل  ف���ي  املس���دي  يتن���اول 
الثامن، التوحيدي ب���ني العقل واللغة، أبا 
حي���ان التوحي���دي بالبح���ث والتمحيص، 
فهو ش���خصية صراعية بسلوكه، وخاقة 
بحديث���ه ع���ن نفس���ه، وإش���كالية ببوح���ه 
وإفاضته. يقول إن سيرة التوحيدي نص 
ُيقرأ، »لكنه نص س���يميائي قب���ل أن يكون 
نص���ًا لغوي���ًا، هي ن���ص مفردات���ه الوقائُع 
وقرائنه ش���هادات اآلخرين علي���ه، ودواله 
بعض م���ا أفاض به هو نفس���ه عن نفس���ه 
وما أفاضت به نفس���ه عن نفوس اآلخرين 
من حول���ه. وكل ترجمة لس���يرة أبي حيان 
تأتين���ا به���ا املص���ادر األمه���ات فإمنا هي 
نص لغ���وي ال يفيد أن نقرأه إال بعدس���ات 
املجهر السيميائي حيث للدوال مدلوالت، 
وللمدلوالت مدلوالت أخ���ُر هي من الثاوي 
وراء الن���ص وُيس���تنبط مم���ا وراء اللغ���ة 

إلجاء املسكوت عنه«.
أم���ا ف���ي الفص���ل التاس���ع واألخير،ابن 
خل���دون وقوان���ني التاري���خ، فيق���ول إن 
»مقدمة« ابن خلدون جسمت فعًا املنظومة 
اإلبيس���تمية في تاريخ احلضارة العربية، 
»إذ كانت جامعة لش���تات ال���رؤى الفرعية، 
ومستوعبة ملقوالت الفكر النقدي مع غزارة 
تأليفي���ة هي ولي���دة القدرة عل���ى التجريد 
والطاقة على االستقطاب املعرفي الشامل«.
يضيف املس���دي: »فإذا بابن خلدون من 
حيث ينظم املعارف ويتحسس نواميسها 
اخلفية وينقد مناهجها ويفحص ثمارها، 
بل من حيث يستكنه أصول اإلدراك اليقيني 
عموم���ًا، يبتكر علمًا جديدًا فيضع أسس���ه 
ال باالتف���اق أو التضم���ني وإمن���ا بالوع���ي 

الصريح والتبصر احملكم«.

عبد السالم املسدّي،  أستاذ اللسانيات يف الجامعة التونسية عضو 

املجم�ع العلمي العراقي من�ذ عام 1989، وعض�و املجمع التونيس 

للعلوم واآلداب والفنون منذ عام 1997، وعضو مجمع اللغة العربية 

الليبي منذ عام 1999، وعضو مجمع اللغة العربية يف دمشق منذ عام 

2002. توىل األمانة العامة التحاد الكتّاب التونس�يني، وتقلد وزارة 

التعلي�م العايل والبحث العلمي له أكثر من خمس�ة وثالثني كتاباً يف 

اللغة واألدب والنقد واللسانيات والفكر والسياسة.

تحضيرات لمهرجان عدن المسرحي للعام 2018م

صراع الحب والحرب في المجموعة الشعرية »حب وحرب« لمعاذ السمعي

الثقافة.. المشترك 
اإلنساني

أحمد عفيف

يبذل املفكرون واألدباء وقادة اإلصالح عىل املستوى 
العامل�ي جه�وداً كب�رية يف إرس�اء مب�ادئ الس�الم 
والتعايش والقبول باآلخر وتشجيع االبتكار واالسهام 
يف الحض�ارة اإلنس�انية الت�ي تعد حضارة مش�رتكة 

أسهم فيها كل شعوب العالم.
وتؤك�د نظري�ات وموجهات ه�ؤالء املفك�رون بأن 
الثقافة والفنون واآلداب يجب أن ينظر إليها عىل أنها 
نتاج مش�رتك الينبغ�ي بأي حال من األح�وال أن يتم 
تقييدها وأدلجتها وفرزها عىل أسس مناطقية وإثنية 
وغريها من األس�س التي قد تح�دث صدامات فكرية 
نح�ن يف غنى عنه�ا، إذ يف�رتض بالثقاف�ة أن تكون 

مصدر إلهام للسالم والتعايش والتنوع.
وهذا ما يجب أن تنتهجه املؤسسات الثقافية الرسمية 
وغري الرس�مية يف بالدنا من خالل ابتعادها عن الفرز 
املناطقي واالعتبارات السياس�ية واالجتماعية والعمل 
ع�ىل احتواء املبدعني واملثقف�ني واملفكرين بالنظر إىل 
مايقدمونه من إنتاج وإسهام ثقايف، وهذا هو السبيل 
الوحي�د إلع�ادة الح�راك الثق�ايف والفك�ري والفني 
واالس�تغناء عن البريوقراطية اململة التي تقتل العمل 

املؤسيس وتحد من إسهامات املبدعني.

 آفاق ثقافية

نعت وزارة الثقافة وفاة الش���اعر/ علي 
هال القحم، أحد األقام الشعرية الشابة 
واملتفردة، والذي متثل ش���عره مسلكا في 
حيات���ه القصيرة، متك���ن خالها من إثراء 
الس���احة األدبي���ة بالعدي���د م���ن القصائد 
والنصوص الشعرية والسردية املغايرة. 
ويع���د القح���م ش���اعر الكادحني،وم���ن 
أوائل املش���اركني في ثورة التغيير، وظل 
إلى آخ���ر يوم ف���ي حيات���ه محافظ���ا على 
مبادئه، ومحاربًا صلبًا في س���بيل إرساء 

قيم احلرية والعدالة االجتماعية. 

وزارة الثقافة تنعي 
الشاعر علي هالل القحم

في عني بلقيس أرهقنا املواوي�������ال 
حتى ظننا السما من حتتنا مي������ال 

خلنا بني احلرف في مجراك يا وطني
 ي���دًا حت��ي��ُك لها األرواح مندي�����ال

من منبع الشمس وافينا على وجع 
وإجن��ي��ال  ق���رآن���ًا  ي�����وِرُق  واحل�������بر 

ن��ل��غ��ُم ال��ري��ح م��ن خيباتنا غصصًا 
ون��خ��ن��ُق ال���ن���اَي إج���م���ااًل وتفصيال 

ف���ال ك��ت��ب��ن��ا ع��ل��ى أح���داق���ه���ا وط��ن��ًا
 وال إل���ى ال��ف��ج��ر أرس��ل��ن��ا امل��راس��ي��ال 

وال ب��ك��ي��ن��ا س���وى ن��ف��ط تضاجعه 
 شرارة احلرب منذ الصرخة األولى 

ك��ن��ا ع��ل��ى امل���اء ي��ا بلقيس معبدنا
والريح والغيم في مضمارنا ِخيال

أوجاعنا فرحًا  م��ن  لعينيِك  نتلوا 
ونغمر احل��ل��م ف��ي م��س��راِك تقبيال 

من سورة األرض ُيتلى املجد من سبأ 
على ف��م ال��ده��ر ي��ا بلقيس ترتيال

وال���ي���وم ن��ل��ع��ُق م��ن أع��ج��ازن��ا رش��ح��ًا 
وال��ك��ه��ف يلفحنا ج��ه��اًل وتضليال 

ق����وٌم ل��ن��ا ال��ل��ه ي��ا ب��ل��ق��ي��س؛ م��ع��ذرًة 
إذا ب��ع��ي��ن��ي��ِك أت���ع���ب���ن���ا امل���ع���اوي���ال 

إن خ��ان��ت مراكبنا   م���اذا بعينيك 
ري��ح ال��ش��م��ال, س��وى رب��ان��ه��ا الغوال

بلقيس ي��ا وج��ع ال��دن��ي��ا وفرحَتها 
ي��ا م��ن ب��س��اق��ك أْزه��ق��ت التماثيال 

وددت ل���و زرع����ون����ي ف��ي��ك سنبلة
تفصيال نهديِك  على  فصلوني  أو 

ي��ا رب���ة ال��ت��ي��ه واألح�����زان ي��ا بلدي
وي��ا ب��ري��ق��ًا ب��دم��ع الشعب مغسوال 

وي����ا س���ح���اب���ًا ت��خ��ل��ى ع���ن ب���وارق���ِه
ب�������������ارودًا وجت���ه���ي���ال  وراح مي����ط����ر 

ي��ا م��ن على ن��زق األش���راف ينثرني
حلمًا ويجمعني في الكهِف زنبيال 

م��ن ذا ي��ع��ي��ُد م��س��اب��ي��ري وأوردت����ي 
واحل��ي, واحلقل, والسمَر املقاتيال 

ل���و ك��ن��ت أدري ب����أن احل����ب قنبلٌة
 مَل���ا َأَت���ْي���ُت���ِك م���ن ص��ن��ع��اء محموال 

أو ك���ان ل��ي ف��ي ال��ه��وى ش���يء أدون���ُه 
فأجمل الشعر في عينيِك ما قيال

منبع الشمس
 معاذ السمعي



بولن�دا  ل�دى  اليم�ن  س�فري  التق�ت 
الدكتورة مريفت مجيل طالب الجامعات 
البولندي�ة الراغبني يف االلتحاق بالس�لك 
برنام�ج  إط�ار  يف  وذل�ك  الدبلوم�ايس، 
سفارة اليمن يف وارسو نحو توعية الرأي 
العام البولندي باملأس�اة اإلنس�انية التي 
تس�ببت بها مليش�يا الحوثي االنقالبية 
وخطرها الحقيقي عىل مس�تقبل اليمن 

واألمن والسلم الدوليني.
األوض�اع  مس�تجدات  اىل  وأش�ارت 
يف اليم�ن وأث�ار االنقالب ع�ىل الرشعية 
الدس�تورية ومخرجات الح�وار الوطني 
الش�امل التي أتفق عليها الشعب اليمني 
بمختلف فئاته.. مؤكدة أن إرادة الشعب 
س�تنترص يف النهاية ع�ىل تلك العصابات 

الظالمية الساللية املدعومة من إيران.

وتطرقت السفري مريفت إىل التدخالت 
اإليراني�ة ودوره�ا التدم�ريي من خالل 
دعمه�ا ملليش�يا الحوث�ي وغريه�ا م�ن 
املليش�يا يف املنطق�ة به�دف زعزعة أمن 
واس�تقرار اليم�ن واملنطق�ة بأكمله�ا.. 
مش�رية إىل أن املليش�يا الحوثية أصبحت 
تش�كل خط�راً واضح�اً ع�ىل أي ف�رص 

للتعايش السلمي يف تلك الدول العربية.

س�لم محاف�ظ محافظ�ة م�أرب اللواء 
النظاف�ة  صن�دوق  الع�رادة  س�لطان 
والتحس�ني باملحافظة آليات نظافة بمبلغ 
إجمايل ق�دره 350 أل�ف دوالر لتعزيز دور 
الصن�دوق يف نظاف�ة وتحس�ني عاصم�ة 
املحافظ�ة واملدن الرئيس�ية التي تتوس�ع 
الكثاف�ة  ظ�ل  يف  مس�بوق  غ�ري  بش�كل 
الس�كانية التي تش�هدها. وتشمل اآلليات 
التي تس�ملها مدير ع�ام الصندوق محمد 
عطي�ة ارب�ع ضغاط�ات جم�ع مخلفات 
صلب�ة وثالث�ة قالب�ات وش�فاطني اثنني 

للمخلفات السائلة )البيارات(.
وخالل التسليم اش�ار اللواء العرادة انه 
هذه اآلليات املس�لمة سيلحقها يف القريب 
العاج�ل آلي�ات أخ�رى تش�مل كناس�ات 
شوارع وش�فاط مخلفات سائله لتغطية 
االحتياج�ات يف تنظي�ف ش�وارع مدين�ة 
م�أرب عاصمة املحافظة واملدن الرئيس�ة 
ذات الكثاف�ة الس�كانية يف ظ�ل اس�تمرار 

اس�تقبال املحافظة ألف�واج النازحني من 
املحافظات االخرى الواقعة تحت س�يطرة 

مليشيا االنقالب الحوثي.
واك�د املحافظ العرادة حرص الس�لطة 
املحلي�ة ع�ىل اس�تكمال البن�ى التحتية يف 
مج�ال النظاف�ة والتحس�ني بم�ا يمك�ن 
الصن�دوق م�ن أداء عمله بكف�اءة وهمة 
عالي�ة ويحق�ق الهدف يف اظه�ار عاصمة 
املحافظ�ة باملظه�ر الالئق لها واملتناس�ب 

مع تاريخها وعمقها الحضاري.
ودع�ا كاف�ة املواطنني واملؤسس�ات اىل 
التع�اون مع صندوق النظافة والتحس�ني 
يف الحف�اظ عىل نظافة املدين�ة باعتبار ان 
النظاف�ة مس�ؤولية الجمي�ع وليس جهة 

بعينها.
وكش�ف الل�واء الع�رادة ع�ن الب�دء يف 
تنفيذ مج�اري الرصف الصح�ي لعاصمة 

املحافظة يف القريب العاجل.

ت���ص���در ع����ن دائ�������رة ال���ت���وج���ي���ه امل���ع���ن���وي ب���اجل���ي���ش ال���وط���ن���ي ال��ي��م��ن��ي
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العميد طارق.. العكفي الجديد 

= = أحم�د ع��اي��ض   أحم�د ع��اي��ض 

     اجليش الوطني اليمني
      

     

بعيداً عن كل الحس�ابات املاضية واملتناقضة حول ذلك القبيي 
القادم من سنحان »طارق عفاش« الذي تحول إىل عسكور بجوار 
عمه كحارس ش�خيص، تنقل بحكم القرب العائ�ي يف العديد من 
املناصب العسكرية كلها تدور يف فلك حماية »عائلة عفاش«، دعوه 
اليوم يأخذ نصيبه من الحرب، التي كان هو وعائلته جزءاً رئيسياً 
يف إيقاده�ا وصناعة كل هذا الدمار الذي لح�ق بكل أركان اليمن، 
دعوه يعت�ي ظهر دباب�ة، أو صندوق طقم عس�كري، أو يختبئ 
داخل مصفح�ة إماراتية، دعوه يواجه تل�ك الدفعات التي أرشف 
عىل تدريبها قبل عدة أشهر يف معسكر حسن الوليص من قناصني 
وفرق اقتحامات وغريها، من الدورات التخصصية التي كان يرشف 
عليها شخصياً كي يدعم بها كاهن الكهف وربيب االمامة عبدامللك 

الحوثي.
دعوا طارق يواج�ه بقواته »حراس الجمهوري�ة« يواجه قوات 
الحرس الجمهوري، التي أصبحت كلها تقبل ركب الحوثيني وتسري 

يف ركابهم.
ال تقلقوا من طارق وال حارق وال مارق، فاملسميات ال تغني وال 

تسمن من جوع، ومن لم يجد أول شبابه لن يجد أخره.
االنتقاد الحاصل اليوم حول املدعو طارق ليس للمهمة الرشيفة 
الت�ي أوكلت إلي�ه، لكن االنتقاد حول تأس�يس الف�وىض القادمة 
للمس�تقبل، فنحن نرفض إحي�اء أي كان خارج إط�ار الرشعية، 
ونرفض ميالد أي مليشيا مس�لحة مهما كانت قداسة املهمة التي 
ستقوم بها، ما دامت خارج إطار القانون وإطار الرشعية وأحضان 

الجمهورية.
تبنى عم طارق دعم مليشيا مسلحة ومدها باملال والسالح تحت 
مسمى اللجان الشعبية فكانت سببا يف سقوط الجمهورية والدولة، 
وتم بناء مليشيا خارج إطار الدولة يف الجنوب تحت مسمى الحزام 
األمني، فكانت سببا يف االنقالب الثاني يف الجنوب الذي قاده املجلس 
االنتقايل ضد الرشعية وسقط بسببها أكثر من 300 شخص ما بني 

قتيل وجريح خالل أقل من 72 ساعة.
واليوم يتم الرشعنة لقيام مليش�يا جديدة تحت مس�مى قوات 
»حراس الجمهورية« خارج إطار الرشعية، والجمهورية، فيا ترى 
ماهي الطامة التي ينتظرها الش�عب اليمن�ي من هذا املولود الذي 

يرتعرع خارج رحم الجمهورية.
من اغتال رشف الجمهورية باألمس، ال يمكن أن يكون رشيكاً يف 
صناعة كرامة الجمهوريني اليوم ، ومن باع الجمهورية بأمر العائلة 

ال يمكن أن يثبت أمام توجيهات العائل اليوم.
 باألمس كان يرفض احرتام ثواب�ت الجمهورية ويتمرد عليها، 

وينحني خضوعا لفوىض االنقالب.
شتم الثورة والثوار، واليوم مازال يميض يف نفس الطريق لكنه 

غري السري من الشوارع الرئيسية إىل الشوارع الخلفية.
دعوا ط�ارق ذلك القائد الذي يمكن تحليل ش�خصيته من أول 
خطاب له ظهر بعد مقتل عمه »عفاش« خالل عزاء »عارف الزوكا« 
الذي طالب التحالف بإيقاف الحرب، تلبية لوصية الزعيم عىل حد 

وصفه.
طارق طالب دول التحال�ف بوقف الحرب عىل الحوثيني، الذي 
يعد نفس�ه كما يقول لقتالهم، إنه منط�ق غريب، يعطيك انطباعاً 
من أول لحظة أنك تستمع لخطاب رجل أحمق، وليس لرجل يعول 

عليه مهام عظام.
دعوا طارق يلبس المة حربه ويكفر عن ماضيه، ويثبت شجاعته 
ووطنيته أمام املليشيا الحوثية التي إنتهكت عرضه ورشفه وماضيه 

ومستقبله.
دعوا الرج�ل، يأخذ نصيبة م�ن وقود الحرب، التي تش�فى يف 
إيقادها يوماً كي يريض ن�وازع حقد عىل خصوم، رصخوا يوماً يف 

وجه عمه ارحل ثم عادوا أدراجهم.
دع�وا الرجل يميض يف مهمته التي س�ريفض التاريخ أن يكتب 
عنه شيئاً، إال أنه رجل ظل يحمل الحقد والكراهية عىل آخرين، فلم 
تطاوعه نفس�ه االعرتاف بخطيئته ويلتحق بجبهة الوطن والثورة 

والجمهورية.
لقد أرص عىل أن يكمل مشواره غريباً عن أحضان الثورة والوطن، 
وانطلق من أحضان أجنبية ليس بيدها رشعية وال حق يف أن تضع 
من تشاء يف أي مكان تشاء، وقد ريض أن يكون عكفياً تابعاً يف يد 

طرف خارجي، ال قائداً عسكرياً يف صفوف الجمهورية.
دع�وا ط�ارق فقد أرص ع�ىل أن يظ�ل غريباً عن ص�ف الثورة 
والحرية، ودون نفسه يف صفوف أولئك القادمني للقتال، عىل غرار 
البالك ووتر أو أي رشكات أمنية تدير معسكرات الخدمات األمنية 

مقابل األجر واألجرة.
دعونا نتابع بصمت إىل أن يس�ري ذلك املش�هد، وكيف ستكون 
نهاي�ة العكفي الجدي�د، الذي أعتق�د أن نهايته ل�ن تكون بعيدة 
عن نهاية عمه عفاش، فقد أحاط نفس�ه، بقوم يقدس�ون الدينار 
والدرهم، وال يضعون لثوابت الجمهورية والثورة قدراً أو مقاما. 

دمتم آمنني، وال نامت أعني الجبناء.

 أوراق يمانية 

عامر دعكم

تعز.. المدينة الزاِهدة
لسنا مبالغني إذا ما قلنا أن تعز مدينة تحمل مرشوع دولة، 
ترفض املليشاوية وتلفظ خبث اإلرهاب وال مكان فيها للقتَلة..

ما إن علِمْت أن طارق صالح يف مدينة املخا، يدرب مقاتلني 
ملحاربة الحوثيني تحت لوائه، حتى انتفضت تعز، بش�بابها 
وجرحاها وأرُس ش�هدائها، يف مظاهرة حاشدة رفًضا مللشنة 
الجي�ش الوطني وتنديًدا بإعادة تدوير مخلفات االس�تبداد، 

مخلفات املايض الذي مازال ُيوجع الشعب إىل اليوم..
تعز ترفض طارق، ليس لشخصه البتّة، بل ألنه أحد قيادات 
االنق�الب الذي دمر وطننا وأزه�ق أرواح آالف األبرياء، ليس 
هذا فحس�ب، فطارق لم يعرتف بالرشعية بعد، مازال يغرد 

خارج رسب الدولة..
قالت تع�ز -املدينة الزاه�دة وبوض�وح-: ال لخيانة دماء 

شهدائنا..
ال إلجبار جرحانا أن يموتوا قهراً عىل دماٍء س�كبوها ألجل 
الوطن، يف سبيل وأد االنقالب وردم فوهة االستبداد، يف سبيل 

التغيري وبناء دولة العدالة والقانون..
القتَل�ة واملخربون مكانهم الس�جن ال املناص�ب القيادية 

الحكومية..
من ديدنه الهدم ال يمكن أن يبني وطناً..

من تلذذ بقتل األبرياء ليس بوسعه حماية املواطنيني..   
من استمرأ اللصوصية لن يحافظ عىل مقدرات شعب..

تظاهرت تعز، للمطالبة بدعم جيش�ها الوطني باألسلحة 
املطلوب�ة والرشوع يف تحريره�ا ودحر املليش�يا التي تزداد 

رضاوتها يوًما بعد آخر يف قصف املدينة وقتل األبرياء..
يجب أن تواص�ل قافل�ة التحرير ُمضيَّه�ا نحو الخالص 
من ذلك القب�ح الجاثم عىل صدر الوطن، ذلك الكابوس الذي 
اعرتض طريق اليمنيني محاواًل ثنيه�م عن تحقيق أحالمهم 

املنشودة..
يجب أن تبقى رشعيتنا يِقظة نقيّة، كي تتمكن من استكمال 

تحرير الوطن وبناء الدولة وتحقيق أهداف ثورة فرباير.

قضت محكم�ة جنايات القاهرة، املنعقدة بالتجمع 
يون�س  عبدالس�الم  املستش�ار  برئاس�ة  الخام�س، 
وعضوية املستشارين جمال أبوطالب وطه عبدالعظيم 
ووالء وج�دي طه، بجميع اآلراء، باإلعدام ش�نقاً ملتهم 
بقت�ل وحرق جثمان املجني عليها منى مفتاح »يمنية 
الجنس�ية« طالبة بمنطقة املني�ل بكلية الطب جامعة 

القاهرة.
ووجه�ت النياب�ة العام�ة للمتهم مصطف�ى أحمد 
محم�ود محمد أبومويس تهمة القتل والرسقة وحيازة 
س�الح أبي�ض، وبمواجهت�ه اع�رف املته�م بارتكاب 
الجريمة به�دف الرسقة، وقال إنه تع�رف عىل املجني 

عليها عن طريق إحدى معارفها.
حيث اس�تمعت النياب�ة ألقوال س�كان العقار الذى 
تقي�م به املجن�ي عليها للتوصل آلخ�ر املرددين عليها 
قب�ل الح�ادث، كم�ا انتقلت ملناظ�رة الجث�ة ومعاينة 

مرسح الجريمة.
وأظهرت املعاينة عن وجود عبث بمحتويات الشقة، 
باإلضافة إىل اش�تعال النريان بأجزاء منها، يف محاولة 

من الجاني حرق الشقة إلخفاء معالم جريمته.

حكم بإعدام مواطن مصري 
قتل طالبة يمنية

سفير اليمن في وارسو تلتقي طالب الجامعات البولندية

البحسني والشماسي يفتتحان مصنع 
قاسم للرمال السوداء

افتت�ح محاف�ظ حرضم�وت قائ�د 
املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن 
ف�رج البحس�ني ونائب وزي�ر النفط 
واملع�ادن الدكت�ور س�عيد الش�مايس 
أمس األربع�اء، مصنع قاس�م للرمال 
الس�وداء بمنطق�ة الس�فال بمديرية 

بروم ميفع.
وط�اف املحاف�ظ بأقس�ام املصنع 

الذي س�يعمل بطاقة إدخال تبلغ 275 
ألف طن سنوياً.

وأش�اد البحس�ني بجهود القائمني 
منص�ور  مرك�ز  يف  املصن�ع  ع�ىل 
اإلقتصادي يف مرص.. مؤكداً اس�تعداد 
السلطة املحلية تقديم كافة التسهيالت 
الالزمة لخدمة املش�اريع االستثمارية 

وتقديم كل ما يلزم إلنجاحها.

محافظ مأرب يسلم صندوق النظافة آليات بقيمة 350 ألف دوالر

الهالل األحمر اإلماراتي 
يوزع 55 ألف سلة غذائية

أعلن فريق الهالل األحمر اإلماراتي، 
اط�الق حملة إغاثية إنس�انية جديدة 
تستهدف توزيع 10 آالف سلة غذائية 
عىل املدن والقري املج�اورة للمناطق 
املحررة عىل الس�احل الغرب�ي، والتي 
تعاني من أوضاع صعبة جراء الوضع 
املعي�ي امل�ردي نتيجة املمارس�ات 

اإلرهابية ملليشيا الحوثي االنقالبية.
راش�د  الفري�ق  رئي�س  وأوض�ح 
الخاط�ري، أن اله�الل اإلماراتي وزع 
أكث�ر م�ن 55 أل�ف س�لة غذائية عىل 
عىل مناطق املخا، والخوخة، وحيس، 
خ�الل 2017 وحت�ى نهاي�ة فرباي�ر 
املايض، واس�تفاد منها أكثر من 350 
ألف نس�مة م�ا بني س�كان ونازحني 
إضاف�ة إىل بن�اء أكث�ر م�ن 26 منزالً 
جدي�داً وترمي�م وتأهي�ل العدي�د من 

املنازل يف مدينة املخا.
وأش�ار إىل أن هيئة اله�الل األحمر 
محط�ة  بتأهي�ل  قام�ت  اإلماراتي�ة 
كهرب�اء املخ�ا بإجم�ايل 160 ميج�ا، 
النق�ل  ش�بكة  صيان�ة  إىل  إضاف�ة 
الكهربائي وتأهيل أربع مستش�فيات 
بالس�احل الغربي ودعمه�ا باألجهزة 
الطبي�ة منها مستش�فى املخا، فضالً 
عن توف�ري طاق�م طبي م�ن األطباء 
واملمرض�ني والفنيني إضاف�ة إىل بناء 
وتأهي�ل 16 ب�ر ماء تعم�ل بالطاقة 
الشمس�ية يف مناط�ق مختلف�ة عىل 

الساحل الغربي.
ولفت اىل أن الهالل األحمر اإلماراتي 
قام برميم وتأهيل 17 مدرسة يف ثالث 
مديريات بالساحل الغربي وهي املخا، 
والخوخة، وحيس، يستفيد منها أكثر 
من 11 ألف طال�ب وطالبة إضافة إىل 
توزي�ع 2000 حقيب�ة مدرس�ية عىل 

طالب املدارس.

الفقيه يبحث مع السفير الياباني التعاون بين البلدين في المجال الرياضي
الش�باب  وزارة  وكي�ل  بح�ث 
والرياضة صالح الفقيه مع القائم 
بأعمال السفري الياباني لدى اليمن 
يوجي هاتوري التعاون بني البلدين 

يف محال الشباب والرياضة.
وخالل اللقاء ثمن الوكيل الدعم 
الذي تقدمه اليابان لليمن وخاصة 
والرياض�ة..  الش�باب  مج�ال  يف 
مش�رياً اىل م�ا نفذت�ه ال�وزارة من 
أنش�طة خ�الل العام امل�ايض ومن 
رئي�س  كأس  مباري�ات  ضمنه�ا 
الجمهوري�ة، وبطولة الناش�ئني يف 

املناطق املحررة.

م�ن جانبه أك�د القائ�م بأعمال 
السفري الياباني دعم بالده لليمن يف 
مجال تدريب الشباب واملشاركة يف 

بطولة طوكيو 2020.
ولف�ت اىل إن�ه تم من�ح طالبني 
يمنيني هذا العام منحتني دراسيتني 
والعمل عىل استيعاب عدد آخر من 

الشباب يف منح قادمة.
كث�رياً  نهت�م  »نح�ن  وأض�اف: 
مج�االت  يف  اليمن�ي  بالش�باب 
مختلف�ة وخاص�ة يف مج�ال ك�رة 
القدم التي تجمع كافة األطياف يف 

اليمن«.

تمك�ن مجموعة من العلم�اء واألطباء يف 
الواليات املتحدة وأملاني�ا من التوصل اىل أول 
دليل علمي عىل أن اإلنس�ان ال ينتهي بمجرد 
املوت، وإنم�ا توجد حياة أخ�رى بعد املوت، 
وهو ما يؤكد االعتقاد الس�ائد لدى كثري من 
األديان، بما يف ذلك االس�الم، بأن اإلنس�ان ال 
ينتهي بموته وإنما ثم�ة حياة أخرى يذهب 

إليها.
وبحس�ب املعلومات التي نرشها 
ال�رويس  ني�وز«  »فيس�تا  موق�ع 
واطلع�ت عليه�ا »عرب�ي21ّ« فقد 
»نبض�اً  أن  الباحث�ون  اكتش�ف 
كهربائي�اً قوي�اً ينبع�ث م�ن دماغ 
الش�خص امليت بعد وفات�ه«، وهو 
م�ا اس�تنتجوا منه بطبيع�ة الحال 
وجود نش�اط من نوع آخر للدماغ 
يف أعقاب الوفاة الكاملة للشخص.

واش�رك باحث�ون م�ن الواليات 
املتح�دة وأملاني�ا يف ه�ذا املرشوع، 
حيث حصلوا ع�ىل إمكانية متابعة 
يف  الن�اس  بع�ض  أدمغ�ة  نش�اط 

لحظة الوفاة، وتابعوا 9 مرىض ميؤوس من 
حالته�م الصحي�ة كان يتوق�ع موتهم يف أي 

لحظة.
واعترب العلماء أن ما اكتشفوه يمثل »أدلة 
غ�ري مبارشة ع�ىل احتمال اس�تمرار الحياة 

بعد موت جسم اإلنسان«.
ووفق�ا للباحث�ني، وبعد وفاة الش�خص، 

تصب�ح ه�ذه اإلش�ارات التي أطلق�وا عليها 
اسم »انتش�ار االكتئاب« مكثفة وأقوى مما 
يف الحياة، واس�تنادا إىل ه�ذا أعلن العلماء أن 
نظري�ة وج�ود الحياة بعد املوت ليس�ت من 

دون أساس.
وكان علماء وأطب�اء يف كندا قد تمكنوا يف 
مارس م�ن العام امل�ايض 2017 من التقاط 
أول دلي�ل علمي ملموس عىل وجود 
حياة ثانية لإلنسان بعد املوت، حيث 
نجحوا ألول مرة يف رصد موجات لم 
يفهموها يف دم�اغ أحد املتوفني بعد 
أن توق�ف قلب�ه بش�كل كام�ل عن 

العمل ودخل يف حالة موت كاملة.
أن  إىل  حينه�ا  العلم�اء  وأش�ار 
املوج�ات التي تمت قراءتها يف دماغ 
املي�ت تش�به إىل حد كب�ري املوجات 
التي تنبعث من دماغ اإلنس�ان وهو 
نائم، وهو ما دفعهم إىل االس�تنتاج 
بأن الش�خص املتوىف قد يكون فقد 
التواصل مع من حوله لكنه دخل يف 

حياة جديدة مختلفة تماماً.

دليل علمي جديد على وجود حياة بعد الموت

تعرف على كيفية استخدام 
الميزة الجديدة في واتساب

طرحت واتس�آب مي�زة جديدة تتيح ملس�تخدمي 
نظ�ام أندرويد، إع�ادة تنزيل ملفات الوس�ائط التي 
حذفوها، بما يف ذلك الصور ومقاطع الفيديو وملفات 

»GIF« ومقاطع الصوت واملستندات.
يذكر أنه كان بإمكان مستخدمي أندرويد استعادة 
ملفات الوس�ائط التي لم تصل إىل أكثر من 30 يوماً، 

إذ كانت تختفي من خوادم واتسآب بمجرد تنزيلها.
وصول غري محدود

وكجزء م�ن التحديث األخري، س�يحتفظ التطبيق 
بهذه البيانات لألبد- مما يسمح بالوصول إليها يف أي 

وقت يريده املستخدم.
وال داعي للقل�ق حول آمان املحتويات، ذلك بفضل 
خدمة التشفري التام الذي تقدمه واتسآب لذلك يمكن 
االطمئن�ان عىل أن العملية بأكمله�ا آمنة. وتعد هذه 
امليزة رائعة الستعادة امللفات التي حذفتها عن طريق 

الخطأ من ألبوم واتسآب يف معرض الهاتف الذكي.
اسرجاع الرسائل املحذوفة

يت�م اس�رجاع امللف�ات عن طري�ق فت�ح تطبيق 
صفح�ة  حي�ث  اإلع�دادات  إىل  والذه�اب  واتس�آب 
»الدردش�ات« )Chat( وم�ن ثمَّ البحث عن الرس�الة 

التي تحتوي عىل امللف الذي تريده.
وبمجرد الوصول إليه�ا، اضغط عليها لحفظها يف 

الهاتف.
ومن املهم مالحظة أن خي�ار إعادة التنزيل متوفر 
فق�ط للملف�ات املوج�ودة يف الرس�ائل التي ل�م يتم 
حذفه�ا. لذلك إذا قمت بح�ذف املحادثة األصلية، فإن 

كل محتواها سيختفي.


