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كيف يوظف احلوثي البحر الأحمر ك�أداة لتخفيف ال�ضغوطات الأمريكية؟
احلديدة «األمناء» غرفة األخبار:

استهدفت مليشــيا الحويث ،أمس
األول األحد ،سيدة وطفال ومسنا بيوم
واحد يف محافظة الحديدة اليمنية.
ويف تفاصيــل الحادثــة ،أصابت
ً
طفل
مليشــيا الحــويث اإلرهابيــة
برصاصها يف عدوان عىل مدينة حيس
مبحافظة الحديدة ،يف تصعيد جديد.
وكشــف مصدر طبي يف مستشفى
الخوخة عن وصول الطفل عبدالرحمن
زايد محمد (10سنوات) ،مصا ًبا بعيار
ناري يف قدمه اليمنى ،مؤكدًا إسعافه.
وقبل هذه الواقعة بســاعات ،لقيت
ســيدة مرصعها وأصيب مســن ،يف
محافظة الحديدة ،برصاص مليشــيا
الحــويث املدعومة من إيــران ،حيث
لفظت املواطنة فاطمــة منصور عيل
عاما) أنفاســها ،بعد ساعات من
(ً 50
إصابة املواطن عبدالله أحمد يف مديرية
الدريهمي برصاص املليشــيا املدعومة
من إيران.
وليس من سبيل الصدفة أن تستهدف
مليشيا الحويث ســيدة وطفال ومسنا
بيوم واحد يف إطــار إرهابها املتصاعد
ضد املدنيني يف محافظة الحديدة ،لكن
الثالث ضحايا الذيــن وقعوا بني قتيل
ومصاب دليل جديد عــى أن العنارص

املدعومة من إيران ترتكب جرائم حرب
يف الســاحل الغــريب دون أن تواجه
ردة فعل دولية عىل جرامئها املستمرة
للعام السادس عىل التوايل.
ويؤكد مراقبون أن « مليشيا الحويث
تصوب رضباتها باتجاه املدنيني العزل
يف املناطــق الســكنية يف حني أنها
تتلقى يوميا خســائر فادحة عىل يد
ألويــة العاملقة الجنوبيــة والقوات
املشرتكة ،وبدال من أن تكون معركتها
عســكرية يف مواجهة قوات مسلحة
تلجأ إىل اســتهداف املدنيني لتحقيق
هدف بالنســبة إليها يتمثل يف تحويل
الحديدة إىل منطقــة مهجورة متكن
عنارصها من االنتشار فيها بحرية من
دون أن تتعرض ألي مضايقات».
وقالوا« :عىل مر السنوات املاضية
هجرت مليشــيا الحويث آالف األبرياء
َ
من منازلهــم داخل محافظة الحديدة،
واســتمرت يف الدفــع بعنارصهــا
اإلرهابيــة يف مناطق عديــدة داخل
املحافظة ولغمــت غالبية املناطق التي
يســكنها املدنيون باأللغــام وتحولت
الحديدة إىل حقل ألغام قابل لالنفجار
يف أي لحظة ،وتســتهدف من وراء كل
هذه الجرائم إيجاد موطئ قدم لها عىل
الساحل الغريب املطل عىل البحر األحمر
من أجل تهديد املالحة البحرية».

واضافوا« :وتنفذ مليشــيا الحويث
هذه الجرائم بإيعــاز مبارش من إيران
باعتبارها ذراعا إرهابية موالية لها عىل
األرايض اليمنية ،يف ظــل رغبة إيران
الجامحة نحو توظيــف البحر األحمر
كأداة لتخفيــف الضغوطات األمريكية
عليها ،وسعيها املســتمر إىل تفخيخ
منطقة القرن اإلفريقي والبحر األحمر

يف إطــار مواجهاتهــا اإلقليمية مع
أطــراف مختلفة ،لكــن املدنيني يكون
عليهم دفع هــذه الفاتــورة الباهظة
الثمن».
يف املقابل حارصت ألوية العاملقة
الجنوبية والقوات املشرتكة ،أمس األول
األحد ،مجموعة من عنارص مليشــيا
الحويث اإلرهابية الذين حاولوا التسلل

إىل الخطوط األمامية يف مديرية حيس
مبحافظة الحديدة.
ووقعت اشــتباكات عنيفة ،انتهت
مبقتــل وجرح العــرات من عنارص
املليشيا املدعومة من إيران.
ووجهــت وحدات املدفعيــة بألوية
العاملقة الجنوبية والقوات املشــركة
رضبات مركزة لعنارص مليشيا الحويث،
ودمرت ثالثة اطقم محملة بالعتاد.
وجددت مليشــيا الحويث اإلرهابية،
أعاملها العدائية يف مديرية الدريهمي
السبت ،واشــتبكت مع ألوية العاملقة
الجنوبية والقوات املشرتكة.
ودارت املواجهات جــراء محاوالت
عنارص املليشــيا املدعومــة من إيران،
انتشال جثة قيادي لقي مرصعه خالل
محاولة تسلل لخطوط التامس.
كام روعت مليشيا الحويث املدعومة
من إيران ،السبت ،أهايل مديرية التحيتا
يف محافظة الحديــدة ،بقصف مكثف
بقذائف الهاون.
واســتهدفت مدفعيــة املليشــيا
اإلرهابية ،األحياء السكنية بعد هزامئها
يف مواجهاتهــا مع ألويــة العاملقة
الجنوبية والقوات املشرتكة.
وأكد مصدر محيل ســقوط قذائف
هاون أطلقتها عنارص مليشيا الحويث
عىل شامل مركز مديرية التحيتا.

ثورة مشاريع لشق الطرقات يف حاملني حلج

عندما غابت الدولة ح�ضر الأهايل واملغرتبون

حاملني «األمناء» صبري عسكر:

تشــهد مناطــق جبــل حاملني يف
محافظة لحج ،خالل األيــام املاضية،
ثورة مشاريع شق الطرقات عىل نفقة
األهايل ورجال الخري واملغرتبني ،حيث
يتم تنفيذ شق طريق درات رشف الجربي
وشــق طريق منطقتي لحكة والقرب
وشــق طريق لكمة الجباري مبشاركة
جميع األهايل الذين طالهم النســيان
وتســيطر عىل مناطقهــم التهميش،
مام جعلهــم يصارعون الحياة من أجل
البقاء يف موطن الشقاء اإلنساين عىل
سفوح ريف حاملني.
ورغم الحياة القاسية يف ريف حاملني
يف ظل غيــاب الدولة حــر األهايل
واملغرتبون وشــمروا عن ســواعدهم
السمراء وقاموا بشق الطرقات بأيديهم
ومبعداتهم بعزميــة تقهر الجبال دون
عناء ،وهو الســبيل الوحيد لفك العزلة
وتخليــص األهايل من املعاناة وســط
وحــرة وخذالن يحكيهــا املواطنون
بصمت من الحكومــات املتعاقبة التي
ســمعوا عنها ومل يلتمس منها املواطن
شيئ ًا منها ،ومع ذلك ما زالوا متفائلني
بقيادات الحارض يف املديرية واملحافظة
للوقوف إىل جانبهــم والتعاون معهم
إلنجاز هذه املشاريع األهلية.
وبالتزامن مع جهود األهايل الذاتية
يف املناطق املســتفيدة وهــي (درات
ورشف الجربي ولحكة والقرب ولكمة
الجباري) ،تفاعلت السلطة املحلية يف
ً
ممثلة مبدير عام
مديرية حاملني بلحج
حاملني عبدالفتاح حسني حيدرة مع هذه
املشــاريع األهلية ومساهامت األهايل
واملغرتبني ورجال الخري واألعامل.

استفاد نحو خمسة آالف شخص من مساعداتها..

�أهايل املكال يثمنون جهود
الإمارات بتخفيف معاناتهم
وأكــد حيدرة عــى رضورة تكاتف
الجهود ودعم مشاريع الطرق وتسهيل
الصعوبــات والعراقيل التــي يواجها
األهايل.
جاء ذلك خــال زيارتــه التي قام
بها إىل مناطق الجبل واســتهدف فيها
املناطق املستفيدة من الطرقات.
خالل زيارته التفقدية  -التي رافقه
فيها عيل أحمد بلغيــث عضو املجلس
املحيل ومدير مكتب النقل محمد مطلق
جابر ،واألستاذ عيدروس نرص النرسي،
واألســتاذ محمد فضل صالح الباقري،
واألســتاذ عبدالــرؤوف مثنــى مدير
مرشوع عقبة خلق  -اطلع عىل ســر
العمل يف هذه املشاريع األهلية ،معرب ًا
عن ارتياحه للجهــود الجبارة والتالحم
املجتمعي بني األهايل واملغرتبني صوب
تحقيق هذه املشاريع الحيوية.
وأبدى مأمــور حاملني ،خالل زيارته

التي حظيت بارتياح شعبي ومجتمعي
لدى األهايل ،استعداده التام لدعم هذه
املشــاريع والوقوف جنبا إىل جنب مع
األهايل ،مقدم ًا لكل مرشوع دع ً
ام مادي ًا
ومعنوي ًا وفق إمكانيات السلطة املحلية
يف مديرية حاملني.
وأشــاد حيدرة  -خالل زيارته التي
كان يف استقباله عدد من الشخصيات
االجتامعيــة والقبلية أبرزهم الشــيخ
علوي محمد والشــيخ خالــد صالح
والشــيخ عيل نارص محمد شيخ قبيلة
الجباري والشيخ ســمري سيف نارص
والشــيخ صالح عيل منرص والشــيخ
محمد ثابت الشــويك والشــيخ عيل
محســن عفيف والشــيخ نارش سعيد
والشيخ محمد عيل سيف والشيخ يحيى
بن يحيــى  -بجهود األهايل واملغرتبني
عىل مــا يقدمونــه ملناطقهم يف ظل
األوضاع الصعبة التي تشهدها البالد.

املكال «األمناء» خاص:
استفاد نحو خمسة آالف من سكان مديرية املكال يف محافظة حرضموت،
من املســاعدات التي تقدمها هيئة الهالل األحمر اإلمارايت ،والتي تستهدف
األرس األكرث احتياج ًا.
ووزّعت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت ،مساعدات إغاثية عىل سكان أحياء
الربكة وأنور بدر وحي مرجان مبنطقة باجعــان ،مبديرية املكال ،عاصمة
محافظة حرضموت ،شملت  984سلة غذائية ،تزن  42طن ًا و 115كيلوغرام ًا،
استفاد منها أربعة آالف و 920فرد ًا ،من األرس األكرث احتياج ًا.
بدورهــم ،مثّن أهايل املديرية جهود دولة اإلمــارات العربية املتحدة ،عرب
أذرعها اإلنسانية ،يف التخفيف من معاناتهم مبختلف املجاالت.
من جانبه ،أعرب مسؤولو هيئة الهالل األحمر اإلمارايت ،عن حرصهم عىل
استمرار الجهود اإلنسانية ،للوصول إىل األرس األكرث احتياج ًا.

