
المشترك يقف وراء نزيف الدم في نهم وأرحب
مشائخ وأبناء المديريتين: 

۹  بدايتنا كانت من مديرية نهم التي تعيش أوضاعًا 
مأساوية كبيرة نتيجة الهجمة الوحشية التي تقوم بها 
عصابات القتل والتدمير من اإلصالح والفرقة والقاعدة 
على معسكرات الجيش وق��رى المواطنين في تلك 
المنطقة بعد أن فشلت في تنفيذ ذلك السيناريو في 
العاصمة صنعاء عبر إحداث االنشقاقات في صفوف وحدات 
الجيش واالمن وفشلوا ايضًا في تحقيق أهدافهم عبر 
احتجاجات الشباب والتصعيد العسكري لما يسمى »الحسم 

الثوري« من قبل اللواء المنشق علي محسن.
»محسن« المصفوع..

۹  هذا المخطط كان أحد الخيارات المطروحة أمام 
زعامات وعصابات االنقالب العسكريين والقبليين أو 
السياسيين وذلك بهدف ضرب وحدة مؤسسة القوات 
المسلحة واألمن »الوطنية« وشق صفها المؤيد للشرعية 

والمحافظ على مكتسبات الوطن الواحد..
ايضًا كما يعتقد أولئك الخبراء، ما بعد فشل المنشق 
علي محسن من كسب التأييد والصفعات المتتالية التي 
تلقاها من قيادات االلوية والمعسكرات الواقعة في نطاق 

»الفرقة االولى مدرع«..
اختار االنقالبيون مديريات أرحب ونهم والحيمة لقطع 
الحياة واإلمدادات الضرورية عن الشعب الذي أصر طوال 
فترة األزمة وحتى اليوم التمسك بشرعيته الدستورية 
ورفضه لكل وسائل االنقالب وال��خ��روج عن النظام 

والقانون والدستور.
وبعد فشل سقوط مديرية الحيمة الخارجية الممتدة 
على طول طريق صنعاء - الحديدة المزود الرئيسي للغذاء 
للعاصمة صنعاء، بدأ التعويل كثيرًا على منفذين يمكنان 
من السيطرة على مطار صنعاء »الميناء الجوي« والحصول 
على دعم قبلي من مليشيات حزب االصالح من محافظات 
صعدة، عمران، الجوف، ومارب وغيرها بتنفيذ االعتداء 
الوحشي السقاط صنعاء وهو ما تهاوى وسقط نهائيًا 

بسقوط قيادات التمرد في مستنقع الهزيمة والعار.
الحديقة الخلفية

۹  ويقول مدير عام مديرية نهم الشيخ عبدالكريم 
الصارم إن اختيار مديرية نهم من قبل االنقالبيين 
واإلرهابيين جاء انطالقًا لموقعها المهم الذي يربط بين 
عدة محافظات وايضًا للسيطرة على امدادات الخدمات 
النفطية ومشتقاتها والكهربائية التي صار المواطن 
يتحمل أعباءها ويتكبد خسائرها الناجمة عن تلك 

االعتداءات..
تضحيات

۹  ويؤكد الصارم أن صمود معسكر الصمع بأرحب هو 
ناتج عن تماسك الجبهة في نهم خاصة في صفوف أبناء 
القوات المسلحة واالمن وخصوصًا قيادة وضباط وأفراد 
اللواء )63( حرس جمهوري والتضحيات الجسيمة التي 

يقدمونها في سبيل الوطن وسالمته وأمنه واستقراره.
اعتداءات متكررة

۹  كما أن��ه وم��ن ذل��ك المنطلق يأتي سبب تكرار 
االعتداءات التي يتصدى لها منتسبو اللواء )63( وما 
يتمتعون به من حماس وطني ورباطة جأش وعزيمة 
ال تلين لمقاومة وصد االعتداءات االرهابية السافرة 
التي تنفذها مليشيات حزب االصالح من أبناء نهم ومن 
اشخاص قبليين قادمين من مناطق ومحافظات أخرى، 
وكذلك عناصر القاعدة والذين لقوا حتفهم وكانوا 

مطلوبين أمنيًا، ومن ضباط 
الفرقة أيضًا.

تخطيط عسكري  
دقيق

۹  ويؤكد مدير عام مديرية 
نهم وجود قادة عسكريين 
م��ن أت��ب��اع المنشق علي 
محسن يقومون بالتخطيط 
لتلك االعتداءات لكنها تُمنى 
بالفشل وسرعان ما تنهك 
وتتراجع تلك العناصر أمام 

استبسال أفراد اللواء )63( وضباطه وقيادته..
قصة الصمود

۹  تصدى أبناء اللواء )63( حرس بمديرية نهم حسب 
مدير ع��ام المديرية ألكثر من أرب��ع هجمات رئيسة 
مركزة والتي كان آخرها قبل أيام، فضاًل عن  االعتداءات 
المتواصلة يوميًا إلضعاف وإنهاك قدرات اللواء والنيل من 

عزيمته.. وهذا اللواء - حسب عبدالكريم الصارم- أنموذج 
للصمود واإلب��اء وروح النضال واالستبسال لمؤسسة 

الوطن الكبرى.
أرحب على أمل..

۹  ليست مديرية 
نهم وحدها وأبناءها 
من  تها  ا معسكر و
ت��ت��ح��ي��ن وت��ت��رق��ب 
لحظات إنهاء األزمة 
الشجر  التي طالت 
وال���ح���ج���ر، ب���ل ان 
مديرية أرحب تنتظر 
أيضًا الحل النهائي 
الذي يعيد لها ألقها 
وأب��ن��اؤه��ا ال��ذي��ن 
ن��زح��وا وش��رده��م 
واالرهابيين الذين غ��زوا بعض مناطقهم لمهاجمة 

معسكرات الحرس الجمهوري.. وغيرها.
»طالبان«

۹  مديريتا نهم وأرحب اختارهما عبدالمجيد الزانداني 
العضو البارز في حزب االصالح والمتزعم للجناح الجهادي 
العقائدي لالخوان المسلمين بتنظيم القاعدة في جزيرة 

العرب.. أراد أن يقيم ن��واة مشروعه الطالباني في 
المديريتين حيث حشد مليشياته العقائدية في المحافظة 
وفي جامعته وفرقة علي محسن المنشق وفي الجناح 
القبلي المسلح لتدمير أرحب وقتل أبنائها وسفك دماء 

أطفالها ونسائها دون 
ذنب وكل ذلك من أجل 

إمارة طالبانية..
التعبئة الخاطئة

۹  ففي سياق الحرب 
ع��ل��ى أب���ن���اء أرح���ب 
واعتداءاته على معسكر 
الصمع والفريجة يقوم 
ني  لزندا ا لمجيد  عبدا
ته  مليشيا ع��ًا  د م��خ��ا
لقادمين من عمران  ا
والجوف ومأرب والحيمة 

وغيرها - كما قال مدير عام مديرية أرحب الشيخ قاسم 
فيشي - ليقاتلوا تحت تعبئة دينية خطيرة ويحثهم على 

إقامة دولة الخالفة االسالمية ..
الزنداني اطلق مقولة أثناء لقائه بعدد من المقاتلين 
في أرحب أراد خداعهم بأنهم منتصرون وانه لم يبقَ 
أمامهم سوى اقتحام معسكر جبل الصمع، حيث قال: »إني 

أشم رائحة الجنة من خلف هذا الجبل«..!!

نقل »طالبان« إلى اليمن
۹  هكذا يبشر الزنداني بأنموذج الحكم الطالباني 
منذ خروجه الى ساحات االعتصام - كما يقول مراقبون 
- وتتجسد ذلك في الجرائم التي ارتكبها في مديرية 

أرحب، وغيرها.
 ويقول الشيخ عبدالقوي مهدي من مديرية أرحب: إن 
الزنداني ومنصور الحنق وغيرهم في حزب اإلصالح لم 
يجلبوا ألرحب اال الخزي والدمار والهالك والتشتت والنزوح 
ألبنائها الذين يتكبدون معاناة يومية بسبب هؤالء الغرباء 

عنهم..
ويشاطره الرأي الشيخ مجاهد بالقول: إن الجماعات 
االرهابية المنتشرة في عدد من المناطق وخصوصًا 
الصمع  معسكر  شمال  المشام  منطقة  في  شرقها 
تواصل اعتداءاتها على أفراد ومنتسبي معسكر الصمع 
بصورة عشوائية، كما أن تلك القذائف العشوائية تطال 

المواطنين وتتسبب في دمار منازلهم ومزارعهم.
اتفاق سياسي

۹  وعن إمكانية التزام العناصر االرهابية بما تم إنجازه 
من اتفاق يقول الشيخ مجاهد الشيخ: إن علي عبداهلل 
صالح تنازل عن كل شيء ومنح هذه الجماعات ما 
يريدونه وما لم يكونوا يحلمون به، لكني ال اعتقد أنهم 
سيستجيبون للسالم.. ألن لهذا الجناح أجندة وتوجهات 
أخرى غير ما يريده السياسيون هذا خالفًا أن االتفاق لم 
يتضمنهم أو يشير اليهم من قريب أو بعيد وهو ما دعاهم 

الى مواصلة اعتداءاتهم على المعسكرات في أرحب.
دعم خارجي

وهذا الرأي اتفق معه الشيخ عبدالقوي مهدي الذي قال: 
يبدو أن حركة االنقالب هذه واالعتداءات والفوضى خطط 
لها سلفًا من قبل العمالء الذين يقومون بتنفيذ أجندة 
خارجية ومؤامرة قذرة تستهدف وحدة وأمن واستقرار 

اليمن.
أسلحة حديثة

وعن االسلحة والمعدات التي يمتلكونها ومن أين 
حصل عليها االرهابيون يقول الشيخ عبدالقوي : ان 
الفرقة مصدر رئيسي لتموين المتمردين واالرهابيين 
بالسالح والعتاد عبر اللواء )301( الذي يقوده حميد 
القشيبي بمحافظة عمران الى جانب االسلحة التي 
يقومون باالستيالء عليها في اعتداءاتهم ومهاجمتهم 
للنقاط االمنية وأعمال التقطعات ايضًا المعسكرات التي 
سقطت في الجوف وصعدة ومن عدد من المشائخ ذوي 

التوجه المتشدد.
تدمير كبير

وعن األضرار بأرحب يقول مدير عام المديرية الشيخ 
قاسم فيشي إن المواجهات الدائرة في أرحب أدت الى 
تدمير المنشآت والمنازل والمزارع وممتلكات المواطنين 
فأصبح الكثير منهم بال عمل بعد انقطاع مصالحهم 

وتدهور أوضاعهم.
ويضيف: كنا نتعشم من أبناء أرحب وخاصة من يدعمون 
هذه االعتداءات الجنوح الى الحل السياسي بعد أن الحت 
في األفق بوادر أمل لحلحلة األزمة وإنهائها، لكن دون 
جدوى.. فخالل االيام الماضية التي تلت التوقيع على آلية 
تنفيذ المبادرة الخليجية تصاعدت حدة االعتداءات على 
المواطنين ورجال االمن والمعسكرات من قبل العناصر 
اإلرهابية وكأنهم يرفضون كل بوادر الحل ووضع نهاية 
للسيناريوهات الدموية في أرحب ونهم وتعز.. والمناطق 

االخرى.
أبطال الدفاع

۹  ويضيف مدير عام مديرية أرحب: الواضح أن الزنداني 
وأعوانه من المعتدين علي أرحب بالذات يريدون تحويلها 
الى »تورابورا«.. غير أن هذا حلم صعب المنال، فالمواقف 
البطولية الجسورة التي يبديها االبطال من ضباط وأفراد 
معسكري الصمع والفريجة ومعهم المواطنون الشرفاء 
كفيلة بوأد تلك االحالم في مهدها وهو ما تجلى في صد 
االع��ت��داءات التي قامت 
بها المجاميع االرهابية 
المسلحة تسليحًا حديثًا 
، فهم من خالل القصف 
اليومي على المواطنين 
والمعسكرات بالكاتيوشا 
ومدافع هاوزر 120ملم 

وبي10 وغيرها..
وماذا بعد؟

يحدث  ف��م��ا  ًا  ذ إ   ۹
معركة استنزاف، وحرب 
ف��وض��وي��ة وإج��رام��ي��ة 
مدمرة.. والبد من ضربة قاصمة لظهر البعير لتحديد 
مالمح العملية السياسية القادمة ومستقبل اليمنيين 
الذي فتح أمامهم عهد جديد مليء بالتفاؤل يتسم 
بالتصالح والتسامح وينهي الثارات ويلغي االحقاد 
والضغائن، فهل من ذلك بعد أن طال أمد المعاناة التي 

آن األوان إليقاف محركيها.
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أحيي كل أسر الشهداء والجرحى واملعوقني من اآلباء واألمهات واألبناء والبنات واألخوة 
واألخوات على ما أصابهم بفقدان أعز الناس إليهم وإلينا، وعلى ما تحملوه من صرب 

علي عبداهلل صالحوجلد وما ضحوا به من أجل الوطن وسالمته.
رئيس الجمهورية

صالح.. وانتصار 
الحكمة اليمانية
 نبيهة أحمد محضور

ي��وم تاريخي شهدته بالدنا الحبيبة   
اليمن، بل المنطقة بأسرها تجلت فيه 
الحكمة اليمانية على يد قائد عظيم 
يقدم مصلحة الوطن على كل المصالح األخرى، 
ورصيد جديد يضاف الى قاموس حكمة صالح، 
الذي سعى مرارًا وتكرارًا الى وحدة الصف اليمني، 
وتجنيب البالد وي��الت ه��ذه األزم��ة السياسية 
بالكثير من المبادرات العظيمة والقيمة، وها هو 
اليوم ينتصر للشرعية الدستورية ولمبدأ التداول 
السلمي للسلطة، الذي هو خيار وقرار الشعب 
اليمني، وذلك بالتوقيع على المبادرة الخليجية 
التي تقدم بها االخوة في الخليج وعلى رأسهم 
الشقيقة السعودية التي كان لها دور مشرف في 
احتواء األزمة اليمنية والوقوف الى جانب أبناء 
الشعب اليمني في محنته، هذا الدور الذي يعكس 
عمق العالقات االخوية التي تربط السعودية 
بوطننا اليمن، والذي ال يمكن لليمنيين تجاهله 
على االطالق، هذه المبادرة التي جاء مجلس األمن 
داعمًا ومؤيدًا لها لما تحمله في طياتها من الخير 
لجميع أبناء الوطن وتدعو الى الشراكة الحقيقية 
في الحكم على أساس سليم وديمقراطي، وها 
هم اليمنيون اليوم يثبتون للعالم أنهم »غير«، 
فهم لم ولن يكونوا مصر وال تونس وال ليبيا ألنهم 
يمانيون وحسب وألن اإليمان يمانٍ والحكمة 
يمانية، هكذا قال عنهم سيد البشر.. وألنهم 
يستظلون تحت ظل قائد حكيم تعايش مع شعبه 

قلبًا وروحًا.
واليوم ماليين اليمنيين تتطلع أنظارهم لأليام 
القادمة وكلهم أمل أن تحمل في طياتها الفرج 
والخالص لهذا الوطن ولهذا الشعب الذي تجرع 
على مدى عشرة أشهر قسوة ومرارة هذه األزمة 
الساحقة التي أثقلت كاهل المواطن اليمني 
وأزهقت أرواح الكثير من األبرياء في كل مكان 
على أرض��ه، فباتوا يترقبون بدء تنفيذ اآللية 
المزمنة لهذه المبادرة التي ارتضاها الشعب 

اليمني وقبل بها للخروج من هذه األزمة.
إن األي��ام القادمة ستكون بوابة جديدة يقف 
على أعتابها الوطن، ومرحلة مشرقة يتطلع اليها 
الشعب اليمني لتضميد الجراح وإعادة بناء الوطن.
إن اليمنيين اليوم يعيشون لحظة من لحظات 
االنفراج وهم أمام تحدٍ كبير إما تغليب مصلحة 
الوطن وإنهاء ملف هذه األزم��ة التي أصبحت 
بمثابة كابوس يخيم على حياة اليمنيين وإعادة 
األمن واالستقرار الى أرواحهم الممزقة والى قلب 
الوطن الذي نزفت جراحه كثيرًا ولم يعد يحتمل 
المزيد.. وإما أن يجر الوطن الى نفق أشد ظلمة 
يخدم أع��داء الوطن الذين يسعون الى تنفيذ 
مخططاتهم االقليمية على حساب أمن واستقرار 

المواطن اليمني ودماء األبرياء.
نأمل من الجميع وخاصة االخوة في المعارضة 
إخالص النية، والترفع عن كل الوالءات الضيقة 
ووضع مصلحة الوطن فوق كل االعتبارات الحزبية 
والشخصية وعلى الجميع ان يعي أن مصير 
الوطن مرهون بصدق نواياهم وجدية مواقفهم 

وحكمتهم في تناول قضايا الوطن.
وكل االمتنان لالخوة في دول الخليج العربي 
الذين استشعروا االزم��ة ووقفوا وبذلوا كل ما 
بوسعهم من اجل وحدة الصف الوطني.. وكل 
الشريفين الحتضان  الحرمين  الشكر لخادم 
فرقاء السياسة وفتح قلبه ووطنه من أجل اليمن 
واليمنيين.. وكذلك كل العرفان لمبعوث االمم 
المتحدة جمال بن عمر على مساعيه الجادة من 
اجل الوصول الى حل يرضي جميع االط��راف.. 
ونأمل أال يقتصر دورهم على توقيع المبادرة 
فحسب، بل نأمل أن يكون لهم دور اكبر في 

تنفيذها.
 وك��ل الشكر والتقدير والفخر لك يافخامة 
وحصافة  حكمتك  فلوال  الجمهورية،  رئيس 
فكرك ورجاحة عقلك ما انتصر اليمنيون اليوم 
للشرعية الدستورية بتوقيعك على هذه المبادرة 
الذي أسقط كل التآمرات على الوطن، وأسقط 
كل الشكوك والرهانات الخاطئة، ولن ينسى 
لك التاريخ هذا الموقف العظيم الذي ينبع من 
حبك ووالئك لوطنك، دمت فخرًا لليمنيين، ودام 

اليمنيون أعزاء وعظماء.

مسيرة جماهيرية ألبناء البيضاء 
احتفاًء بتوقيع المبادرة الخليجية

محمد صالح المشخر

شهدت مدينة رداع محافظة البيضاء السبت مسيرة  
جماهيرية حاشدة، شارك فيها عشرات اآلالف من أبناء 
مديريات رداع السبع مؤيدة للتوقيع على المبادرة الخليجية 

لحل االزمة في اليمن وآليتها التنفيذية. 
ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت مختلف شوارع 
مدينة رداع وصواًل إلى مدينة مالح بمديرية العرش األعالم 
الوطنية وص��ور فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية، والالفتات المعبرة عن الشكر والعرفان لألشقاء 

في مجلس التعاون الخليجي واألمم المتحدة.
ورددت الهتافات المؤيدة لتنفيذ كل ما تضمنته بنود المبادر 

الخليجية وآليتها التنفيذية وفقًا للفترات الزمنية المحددة. 
وأشاد المشاركون بحكمة الزعيم القائد علي عبداهلل صالح 

في إدارته ألكبر أزمة سياسية يمر بها اليمن في تاريخه الحديث 
وخروجه منها، وتغليبه روح الحكمة والحلم بالتوقيع على 
المبادرة ووفائه للشعب بإعادة السلطة لهم من خالل صناديق 
االقتراع. واثنى المشاركون في المسيرة على المواقف الوطنية 
الوحدوية التي جسدها فخامة رئيس الجمهورية في مختلف 
مراحل العمل السياسي وانجاز العديد من المهام الوطنية بكل 

أمانة ومسؤولية.
وطالبت المسيرة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب 
اليمني في حماية مكتسباته الوطنية واتخاذ موقف واضح 
يساهم في إيقاف اعتداءات وجرائم مليشيات أحزاب اللقاء 
المشترك وفي مقدمتهم األخ��وان المسلمون، التي طالت 
المواطنين ورجال األمن والجيش والمنشآت الحكومية والخاصة 

في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية.

لم تمنع الحلول السياسية وبداية التوافق والتصالح والتسامح التي جرت في رياض المملكة العربية السعودية والجهود والمساعي الدولية واالقليمية   
التي جرت ومازالت إلعادة االوضاع الى طبيعتها وفقًا لقرار مجلس االمن والمبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها إلنهاء األزمة.. لم تمنع كل تلك 
الحلول الى انقاذ أهالي ومواطني مديريتي أرحب ونهم بمحافظة صنعاء من وطأة االرهاب والهجمة الوحشية التي تشنها باستمرار عناصر تنظيم القاعدة في 
حزب االصالح وعصابة أوالد األحمر ومتمردو الفرقة والتي كشفت عن حقيقة توجهها وتزعمها للحرب االنتقامية القذرة التي تشن ضد أبناء الشعب وأبناء أرحب 

ونهم وتعز ومناطق أخرى بشكل عام.. وايضًا تبنيها الستراتيجية العنف وسفك الدماء »االخوانية« للوصول الى السلطة..
عدد من مشائخ ووجهاء أرحب ونهم أكدوا أن تلك القوى لم ولن تذعن للحوار أبدًا أو للحلول السلمية التي جرت أو الجارية اليوم.. لذلك لجأت إلضعاف السلطة 
عبر ضرب مؤسسة الجيش.. وال يمكن أن يتراجعوا عما يريدون تحقيقه.. وهي تلك التي سبق وأعلنها الزنداني أمام الشباب بساحة جامعة صنعاء وانتقل الى 
كهوف وجبال أرحب لترجمتها... »الميثاق« اقتربت من تلك الحرب الدائرة وتناولت ما يجري على لسان عدد من المشائخ ووجهاء تلك المناطق في هذه الحصيلة:

 استطالع: بليغ الحطابي

الزنداني: »إنني أشتم 
رائحة الجنة من وراء 

)جبل الصمع(

الهجمة البربرية على أرحب ونهم كانت معدة سابقًا
ضرب المعسكرات واستهداف رجال األمن كان ومازال 

هدفهم االستراتيجي للسيطرة على الحكم

مؤتمر الضالع يبارك توقيع المبادرة 
ويستعد النتخابات 2012م

في حرب إبادة ضد المواطنين
استشهاد 32 من أبناء دماج وطالب معهد دار الحديث برصاص الحوثيين 

الضالع- محمد الشعيبي

عقدت قيادة المؤتمر الشعبي العام  
بمحافظة الضالع اجتماعًا دوري��ًا 
برئاسة احمد عبادي المعكر - رئيس 
الفرع بالمحافظة- للوقوف امام المستجدات 
على الساحة الوطنية ، وفي بداية االجتماع 
رفعت قيادية الضالع أسمي آي��ات التهاني 
والتبريكات لكل أبناء الشعب اليمني والقيادة 
السياسية بمناسبة العام الهجري الجديد وكذلك 
بمناسبة احتفاالت بالدنا بالعيد الرابع واألربعين 

لالستقالل وبمناسبة انتصار الحكمة اليمانية 
وتوقيع المبادرة وآليتها التنفيذية. واعتبرت 
قيادة مؤتمر الضالع الجهود التي بذلت من 
قبل األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام والمناضل عبدربه 
منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب 
األول األمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
وكافة قيادات الدولة المخلصة، بأنها رصيد 
يضاف إلى كافة النجاحات والبطوالت للقيادة 
السياسية للخروج بالبالد من هذه األزمة التي 

اكتوى بنارها المواطنون في كافة المحافظات 
وأساءت لسمعة اليمن في الخارج.

ودعا االجتماع كافة قيادات وقواعد المؤتمر 
الشعبي العام بالمحافظة لالستعداد لمرحلة 
االنتخابات القادمة المزمع إجراؤها في 21 

فبراير 2012م.
كما ناقش االجتماع عددًا من القضايا المتعلقة 
بالوضع االقتصادي والخدماتي المتعلق بالحياة 
اليومية للمواطن وآلية تجاوز العقبات ومساعدة 

الجهات المختصة للتغلب عليها.

   32 استشهد اليقل ع��ن 
أبناء منطقة  شخصًا من 
دم��اج وط��الب معهد »دار الحديث« 
بصعدة بينهم خمسة طالب أجانب 
»اندونيسيان وماليزي وفرنسي من 
أصل جزائري وأمريكي«، وأصيب 
أكثر من 50 آخرين في اعتداء همجي 
نفذه الحوثيون أم��س األول حيث 
قصفوا المعهد باألسلحة الثقيلة بينها 

الدبابات ومدافع الهاون وغيرها.
وتوقعت مصادر طبية ارتفاع عدد 
الشهداء خالل الساعات القادمة خاصة 
وأن الحوثيين يرفضون السماح ألبناء 
المنطقة بنقل الجرحى إلى خارج دماج 

إلسعافهم بعد أن ش��ددوا الحصار 
المفروض عليهم منذ أكثر من 40 
يوما ومنعوا القوافل اإلنسانية من 

اغاثتهم.
ووصفت مصادر محلية بصعدة ما 
يحدث ألبناء دماج على يد الحوثيين 
بأنه حرب إبادة وجرائم ضد اإلنسانية.
وطالبت أج��ه��زة ال��دول��ة القيام 
بواجبها في توفير الحماية ألبناء 
دماج وفك الحصار المفروض عليهم 
من قبل الحوثيين، كما دعت جميع 
المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان 
إل���ى ف��ض��ح ج��رائ��م ال��ح��وث��ة ضد 

اإلنسانية..

مدير عام املديرية: اختاروا نهم لدعم مليشياتهم 
يف أرحب لالعتداء على املواطنني واملعسكرات

مجاهد الجندبي: الزنداني والحنق 
لم يجلبا ألرحب سوى الدمار

 مدير مديرية أرحب: صمود معسكر 
الصمع أسقط مشروع امارة طالبان

الشيخ عبدالقوي مهدي: معاناة 
أبناء أرحب تتفاقم يوميًا


