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وجــه الرئيــس عبدربــه منصــور هادي، 
الحكومــة، بســرعة ربــط محافظــة مــأرب 
والمحافظــات األخــرى بخدمــة اإلنترنــت 

الجديــدة.
الــوزراء  رئيــس  وقــال 
ــى  ــر عل ــن دغ ــد ب ــد عبي أحم
حســابه فــي موقــع تويتــر، 
ــد  ــس عب ــات الرئي إن توجيه
ربــه منصــور هــادي، قضــت 
االتصــاالت  وزارة  بتوجيــه 
المعلومــات  وتقنيــة 
ــراءات  ــاذ اإلج ــرعة اتخ بس
مــأرب  محافظــة  لربــط 
المحافظــات  وباقــي 
عــدن  بخدمــة  األخــرى 

نــت.
عبــر  جهتــه  مــن 
محافــظ مــأرب اللــواء 
العــرادة،  ســلطان 

للقيــادة  شــكره  عــن 
ــتمر  ــم المس ــى اهتمامه ــية عل السياس
بمحافظــة مــأرب ، وتلبيــة احتياجاتهــا 
الخدميــة  المجــاالت  مختلــف  فــي 

. والتنمويــة 
وأثنــى المحافــظ العــرادة فــي تصريــح 
خــاص لـــ )موقــع محافظــة مــأرب( علــى 
ــوزراء المتواصــل،  ــة رئيــس ال تفاعــل دول
العاجلــة  وتوجيهاتــه 
التي صــدرت مؤخراً إلى 
وزيــر االتصــاالت وتقنية 
عطفــاً  المعلومــات 
علــى توجيهــات فخامــة 
رئيــس الجمهوريــة لربــط 
محافظــة مــأرب بخدمــة 
الجديــدة  االتصــاالت 
بتقنيــة   ) نــت  عــدن   (
ــن  ــع G 4 ضم ــل الراب الجي
ــيتم  ــي س ــات الت المحافظ
ربطهــا فــي المرحلــة األولى.

ــرادة  ــواء الع ــاف الل وأض
محــل  الخطــوة  »تلــك 
ــاء  ــة أبن ــان كاف ــر وامتن تقدي
الذيــن  مــأرب  محافظــة 
حرمــوا طويــاً مــن الخدمــات 
التنمويــة  والمشــاريع  األساســية 

. » لمختلفــة ا

الرئيس يوجه بسرعة ربط محافظة 
مأرب بخدمة االنترنت الجديدة من 

عدن

العرادة يشيد باهتمام القيادة السياسية بالمحافظة

لمواجهة حرارة الصيف
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محافظــة  محافــظ  أكــد 
بــن  ســلطان  اللــواء  مــأرب 
علــي العــرادة، أن المشــروع 
الســعودي لنــزع األلغــام فــي 
ــن  ــذي دش ــام( ال ــن )مس اليم
االثنيــن الماضــي فــي الرياض، 
مــن أهم المشــاريع اإلنســانية 
التــي ستســاعد اليمــن فــي 
الخــروج مــن مأســاة األلغــام.
فــي  العــرادة  وقــال 
حفــل  عقــب  لــه  تصريــح 
المشــروع،  انطــاق  تدشــين 
إنــه اليــزال هنــاك 35 موقعــاً 
ــة  ــأرب بحاج ــة م ــي محافظ ف

ــام،  ــن األلغ ــا ع ــش فيه للتفتي
ــن 10 آالف  ــد ع ــا يزي ــزع م ــد ن بع

محافظــة  وكيــل  دشــن   
ــاح  ــه مفت ــور عبدرب ــأرب الدكت م
 ٢0 إضافــة  الخميــس  أمــس 
ميجــا وات إســعافية لكهربــاء 
اإلســتهاك  لمواجهــة  مــأرب 
ــول  ــع حل ــاء م ــد للكهرب المتزاي
فصــل الصيــف وارتفــاع درجــات 

الحــرارة. 
ــاح خــال  وأكــد الوكيــل مفت
اإلضافــة  هــذه  أن  التدشــين 
تأتــي للتخفيــف مــن معانــاة 
المواطنيــن جــراء ارتفــاع درجــة 
هــذا  كبيــر  بشــكل  الحــرارة 
ــى  ــعافي حت ــل إس ــف كح الصي
ربــط  تنفيــذ  اســتكمال  يتــم 
المحافظــة بالكهربــاء الغازيــة 
خــال الفتــرة القليلــة المقبلــة.
مفتــاح  الدكتــور  وعبــر 
رئيــس  لفخامــة  شــكره  عــن 
عبــد  المشــير  الجمهوريــة 
ونائبــه  هــادي  منصــور  ربــه 
علــى  الــوزراء  رئيــس  ودولــة 
ــأرب،  ــة م ــم  بمحافظ اهتمامه
ــذ  ــم بتنفي ــا وتوجيهاته وأبنائه

المحافظ العرادة: المشروع سيساعد 
اليمن في الخروج من مأساة األلغام

إضافة٢٠ ميجا وات 
اسعافية لكهرباء مأرب

تدشين المشروع السعودي لنزع األلغام في اليمن

لمواجهة حرارة الصيف

خاص

الطــرق  جنبــات  مــن  لغــم 
والفرعيــة. العامــة 

مــا  لتعويضهــا  المشــاريع 
العقــود  خــال  منــه  حرمــت 
الماضيــة، وبمتابعــة مســتمرة 
المحافظــة  محافــظ  مــن 
اللــواء ســلطان العــرادة ضمــن 
المشــاريع  مــن  مصفوفــة 
التــي  التنمويــة  االســترايجية 
المنشــود. التحــول  ســتصنع 

مفتــاح  الوكيــل  وأشــاد 
فــرع  وكــوادر  إدارة  بجهــود 
والعمــل  الكهربــاء  مؤسســة 

وأكــد المحافــظ العــرادة 
أن المليشــيا زرعــت المواقــع 
التــي كانــت تحتلهــا فــي مأرب 
بعشــرات اآلالف مــن األلغــام، 
أضــف إلــى مــا قامــت بــه فــي 
بقيــة المحافظــات اليمنيــة 
مــن عــدن إلــى الجــوف وتعــز 

والبيضــاء وغيرهــا.
ــرادة  ــظ الع ــى المحاف وأثن
اإلنســانية  الجهــود  علــى 
يقدمهــا  التــي  الكبيــرة 
بــن  ســلمان  الملــك  مركــز 
ــة واألعمــال  ــز لإلغاث عبدالعزي
مختلــف  فــي  اإلنســانية 

اإلنســانية. المجــاالت 

المتواصــل مــن أجــل توفيــر 
الفتــرة  خــال  الطاقــة 
باألخــوة  مهيبــاً  الماضيــة، 
المواطنيــن والمزارعين ترشــيد 
االســتخدام للطاقــة الكهربائية 
إيصــال  حتــى  اإلمــكان  قــدر 
المحافظــة بالمحطــة الغازيــة.
حضــر التدشــين مديــر عــام 
الهــادي  عبــد  مــأرب  كهربــاء 
عبداللــه  ونائبــه  الشــبواني 

دغيــش.

خاص
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محافظــة  إلــى  وصلــت 
الماضــي  اإلثنيــن  مــأرب 
مديــرة وكالــة األنبــاء اإلنســانية 
ــار  ــي إط ــي ف ــة عل ــن( هب )إيري
زيــارة لإلطــاع علــى األوضــاع 
اإلنســانية فــي محافظــة مأرب.
التــي  زيارتهــا  وخــال 
التقــت كا  اســتمرت يوميــن 
مــن وكيــل محافظــة مــأرب، 
ورابطــة  مفتــاح،  عبدربــه 
ــز  ــن، ومرك ــات المختطفي أمه
تأهيــل  ومركــز  األطــراف، 

والنازحيــن. األطفــال 
الــذي جمــع  اللقــاء  وفــي 
وكيــل محافظــة مــأرب الدكتور 
ــة  ــرة وكال ــه مفتــاح بمدي عبدرب
اســتعرض  اإلنســانية  األنبــاء 
الوكيــل دور الســلطة المحليــة 

األمنيــة  األجهــزة  ضبطــت 
األربعــاء،  يــوم  بمحافظــة مــأرب، 
563 كليــو جــرام مــن الحشــيش 
المخــدر كانــت فــي طريقهــا الــى 
بالعاصمــة  الحوثــي  مليشــيات 

صنعــاء.
شــرطة  عــام  مديــر  وأشــاد 
عبدالملــك  العميــد/  المحافظــة 
تبذلهــا  التــي  بالجهــود  المدانــي 
والنجاحــات  األمنيــة  األجهــزة 

علــى  األمــن  لنقــاط  المتواصلــة 
مداخــل المحافظــة التــي حالــت 
دون وصــول هــذه الكميــة الكبيــرة 
مليشــيا  إلــى  الحشــيش  مــن 

االنقابيــة. الحوثــي 
عبــد  العقيــد  قــال  بــدوره 
الغنــي شــعان قائــد قــوات األمــن 
هــذه  إن  مــأرب  فــرع  الخاصــة 
الكميــة الكبيــرة مــن الحشــيش 
كانــت مخفيــة بطريقــة معقــدة 

علــى متــن »دينــه«، موضحــاً ان 
يقظــة رجــال األمــن مكنتهــم مــن 

التهريــب. عمليــة  إحبــاط 
األمنيــة  األجهــزة  ان  يذكــر 
بمحافظــة مــأرب أحبطــت العديــد 
مــن محــاوالت تهريــب الحشــيش 
واألســلحة واألدويــة التــي كانت في 
ــي  ــيات الحوث ــى مليش ــا ال طريقه
خــال  صنعــاء  العاصمــة  فــي 

الماضيــة. الفتــرة 

اطلعت على األوضاع اإلنسانية

مديرة وكالة أنباء االنسانية »إيرين« تزور مأرب 

ضبط 563 كليو جرام من المخدرات كانت في 
طريقها إلى صنعاء

فــي اســتيعاب أكثر مــن مليون 
مــن  قدمــوا  نــازح  ونصــف 
ــت  ــع تح ــي تق ــات الت المحافظ

الحوثييــن. ســيطرة 
ــات  ــاح الصعوب ــرح مفت وش
الســلطة  منهــا  تعانــي  التــي 
المحليــة فــي توفيــر الخدمــات 
الــذي  الكبيــر  العــدد  لهــذا 
اســتقبلته المحافظــة، في ظل 

الدوليــة. المنظمــات  غيــاب 
وأكــد أن الســلطة المحليــة 
بوســعها  مــا  تقــدم  بمــأرب 
معانــاة  تخفيــف  أجــل  مــن 
النازحيــن، علــى الرغــم مــن قلــة 
لديهــا. المتوفــرة  االمكانيــات 

كمــا التقــت مديــرة وكالــة 
أمهــات  برابطــة  »إيريــن«، 
مــن  وعــدد  المختطفيــن، 

أُفــرج  الذيــن  المختطفيــن 
تبــادل  عمليــات  فــي  عنهــم 
أســرى، واســتمعت للمعانــاة 
التــي تعرضــوا لهــا فــي ســجون 

الحوثــي. ميليشــيا 
فــي  الرابطــة  وعرضــت 
اللقــاء األســباب التــي دفعــت 
ــطة  ــض األنش ــها، وبع لتأسيس
بهــا  تقــوم  التــي  والوقفــات 
والدعــم  المســاندة  بغــرض 
والمخفييــن  للمختطفيــن 
والتوضيــح  وأســرهم،  قســراً 
ياقيهــا  التــي  للمعانــاة 
والمخفييــن  المختطفيــن 

وأســرهم. قســراً 
وكالــة  مديــرة  وقامــت، 
»إيريــن«، بزيــارة إلــى برنامــج 
االطفــال  تأهيــل  إعــادة 
المجنديــن والمتأثريــن بالحــرب 
الملــك  مركــز  مــن  الممــول 
للنازحيــن  ومخيــم   ، ســلمان 
مــن محافظــة صنعــاء، لإلطاع 
ــه،  ــانية في ــاع االنس ــى األوض عل
لمركــز  زيارتهــا  إلــى  إضافــة 
ــة  ــي هيئ ــة ف ــراف الصناعي األط

مــأرب. مستشــفى 
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ــأرب،  ــة م ــي محافظ ــد ف عق
للجنــة  اجتماعــاً  االحــد،  يــوم 
الفرعيــة لامتحانــات، برئاســة 
الدكتــور علــي العبــاب، مديــر 
عــام مكتــب التربيــة والتعليــم 
الفرعيــة  اللجنــة  رئيــس 

بالمحافظــة. لامتحانــات 
االجتمــاع  وناقــش 
ــراء  ــة إلج ــتعدادات النهائي االس
الثانويــة  الشــهادة  امتحانــات 
للعــام الدراســي الجــاري ٢017 - 

٢0م. 18
وشــكلت اللجنــة الفرعيــة، 
ــاعدة،  ــان المس ــن اللج ــدد م ع

التربيــة  بمكتــب  وقــع 
مــأرب،  بمحافظــة  والتعليــم 
مليــون  طباعــة  علــى  اتفاقــاً 
ــي  ــاب مدرس ــف كت ــن أل ومائتي
ــية  ــن االساس ــاب المرحلتي لط

بالمحافظــة. والثانويــة 
ــع  ــاق م ــع االتف ــال توقي وخ
التــي رســت عليهــا  المطابــع 
المناقصــة، قــال الدكتــور علــي 
مكتــب  عــام  مديــر  العبــاب 
ــه  ــأرب، ان ــم بم ــة والتعلي التربي
ــة  ــلطة المحلي ــن الس ــم م بدع
ممثلــة بمحافظــة المحافظــة 
ســيتم طباعــة مليــون ومائتين 

مكتب التربية يناقش االستعدادات النهائية 
المتحانات الشهادة الثانوية

التوقيع 
بمأرب على 

طباعة 
مليون و٢٠٠ 
الف كتاب 

مدرسي

عملهــا،  آليــة  وضعــت  كمــا 
اضافــة إلى مناقشــة جملة من 
بالمراكــز  المتعلقــة  القضايــا 
االمتحانيــة وعمليــة تســهيل 
والماحظيــن  اللجــان  عمــل 
ومظاريــف االســئلة واالجابــة.

وأقــر االجتمــاع تخصيــص 
للطــاب  امتحانــي  مركــز 
مــأرب،  بمدينــة  النازحيــن 

المحافظــة. عاصمــة 
ــام  ــي خت ــة ف ــدت اللجن واك
اجتماعهــا، أنهــا ســتبقى فــي 
علــى  مســتمر  انعقــاد  حالــة 
مــدى ايــام االمتحانــات المزمــع 

ألــف كتــاب مدرســي يشــمل 
كافــة الصفــوف الدراســية مــن) 

.)  1٢_1
التكلفــة  أن  وأوضــح 
الكتــب  لطباعــة  االجماليــة 
عليهــا،  المتفــق  المدرســية 
واثنيــن  خمســمائة  بلغــت 
واربعيــن مليــون وتســعمائة 
ريــال  الــف  وثاثيــن  وســتة 

. يمنــي
العبــاب  الدكتــور  واشــار 
الطباعــة،  عمليــة  ان  الــى 
تمــت بموافقــة وزارة التربيــة 
ــكره  ــن ش ــراً ع ــم، معب والتعلي

القــادم،  األحــد  يــوم  اجرائهــا 
٢018م. يوليــو  االول مــن 

وشــدد مديــر عــام مكتــب 
الدكتــور  والتعليــم  التربيــة 
العبــاب، علــى ضــرورة االســراع 
االجــراءات  كافــة  انجــاز  فــي 
والمتطلبــات الازمــة، لتســيير 
بالشــكل  االمتحانــات  عمليــة 
كافــة  وتذليــل  المطلــوب 
والمعوقــات فــي  الصعوبــات 

ذلــك. تحقيــق  ســبيل 

ــور  ــة الدكت ــر التربي ــود وزي لجه
عبداللــه لملــس فــي ســبيل 
الســلطة  ولجهــود  ذلــك، 
المحليــة ومحافــظ مــأرب فــي 
التعليميــة  العمليــة  دعــم 
المدرســي. الكتــاب  وطباعــة 
ــه  ــاب ان ــور العب ــد الدكت واك
مــع بــدء العــام الدراســي القادم 
المدرســي  الكتــاب  ســيكون 
مــدارس  جميــع  فــي  جاهــز 

المحافظــة.
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ودعــت محافظــة مــأرب بطــا جديــدا 
الذيــن قضــوا  األفــذاذ  أبطالهــا  مــن 
ــن  ــاع ع ــارك الدف ــدرون مع ــم يتص وه
الجمهوريــة والثــورة، في وجه مليشــيا 

اإليرانيــة،  الحوثيــة  والدمــار  المــوت 
ــد  ــق المج ــر طري ــه الطاه ــماً بدم راس
والشــموخ ليمــن جديــد عزيــز، ووطــن 
رأيتــه خفاقــة فــي الســماء يحتظــن 

ــه. ــع أبنائ جمي
الشــهيد هــو العميــد أحمــد صالــح 
العقيلــي قائــد اللــواء 153 مشــاه .. 
الحــادي  الخميــس  مســاء  الزمــان 
والعشــرين مــن يونيــو ٢018 .. المــكان 
قيادتــه  أثنــاء  البيضــاء  محافظــة 
معركــة اســتكمال تحريــر الطريــق 
القنــذع،  إلــى  المــؤدي  االســفلتي 

ــوات زرعتهــا  حيــث تعــرض النفجــار عب
الحوثيــة. المليشــيا 

مثــل نبــأ استشــهاد العميــد العقيلــي 
وقيــادة  الشــعبية  األوســاط  فــي  فاجعــة 

الجيــش والدولــة علــى حــد ســواء، واعتبــر 
رحيلــه خســارة بحجــم الوطــن، فهــو الــذي لــم 
ــع  ــذ رف ــة، م ــه رأي ــي ل ــاة، أو تنحن ــه قن ــن ل تلي
بندقيتــه فــي مقارعــة المليشــيا اإليرانيــة عــام 

٢015م.
يقــول أحمــد ربيــع وكيــل وزارة اإلعــام راثيــا 

الشــهيد:
يالقائد المغوار  **  بانمضي بدربك والمسار
ونواصل المشــوار ** لما يؤخــذ الحر اعتباره
واللــه مــا ننهــار **  الحد راح من صفي وســار
ما زادنا إال إصرار ** واشتدت عزائمنا جسارة

الشهيد العقيلي 
.. عاش رجالً 
ومات بطالً  

)ملف(
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الشهيد العقيلي .. بطوالت 
ومواقف خالدة

هــو العميــد أحمــد صالــح 
أحمــد العقيلــي، مــن مواليــد 15 
اغســطس 1968 م، وأب لسبعة 

مــن األوالد وأربــع مــن البنــات.
 ، مشــاة   153 اللــواء  قائــد 
ــل  ــة آل عقي ــيوخ قبيل ــد ش وأح
بمحافظــة  حريــب,  بمديريــة 
الوجاهــات  وأحــد  مــأرب، 
ــاع  ــه ب ــذي كان ل ــة ال اإلجتماعي
كبيــر فــي إصــاح ذات البيــن 
والخافــات  المشــاكل  وحــل 
ــن النــاس ومعالجــة حــروب  بي

القبائــل. بيــن  الثــأر 
دورا  الشــهيد  لعــب 
حمايــة  فــي  وكبيــرا  فاعــا 
المعتصميــن الســلميين فــي 
٢011 م بمخيمــات االعتصــام في 
ســاحة الجامعة بصنعــاء، وكان 
مطــارح  مؤسســي  أبــرز  أحــد 
نخــا والســحيل التــي انطلقــت 
فــي 18 ســبتمبر ٢014 م، للدفــاع 
والتصــدي  الجمهوريــة  عــن 
االنقابيــة. الحوثــي  لمليشــيا 
معركــة  الشــهيد  قــاد 
الحوثــي  لمليشــيا  التصــدي 
والدفــاع عــن حريــب وبيحــان 
م،   ٢015 مــارس  أواخــر  وعيــن 
وقــادر المعــارك ضــد المليشــيا 

فــي صــرواح وتعــرض حينهــا 
تاريخــه  فــي  إصابــة  لثالــث 

لبطولــي. ا
بــدأ   ٢015 يونيــو  وفــي 
بتشــكيل كتائــب الحــزم، وظــل 
البلــق  جبهــات  فــي  يرابــط 
والجفينــة والســد، وشــارك فــي 
عمليــة تحريــر تلــك المناطــق، 
ــارف  ــى مش ــوالً إل ــل وص وكوف
اكتوبــر  فــي  صــرواح  مدينــة 

م.  ٢015
كمــا ظــل يرابــط في صــرواح 
ــارك  ــادة المع ــي قي ــارك ف ويش
ضــد المليشــيا حتــى مــارس 
مــن  مــارس   19 وفــي  م،   ٢016
نفــس العــام شــارك ميدانياً في 
قيــادة معركــة تحريــر حريــب 
وعيــن، ووصــل إلــى منطقــة 

مجبجــب شــمال بيحــان.
العقيلــي  الشــهيد  قــاد 
عمليــة تحريــر جبــال الســاق 
شــمال بيحــان أواخــر ديســمبر 
٢016 م، وظــل يرابــط فــي جبهــة 
تحريــر  الســاق حتــى عمليــة 

م.  ٢017 15 ديســمبر  بيحــان 
القــادة  أبــزر  أحــد  يعــد 
الميدانييــن فــي معركــة تحريــر 
بيحــان بمحافظــة شــبوة، وقــد 

أصيــب فــي ذراعــه األيمــن أثنــاء 
ــارك  ــا ش ــوف، كم ــه الصف تقدم
نعمــان  مديريــة  تحريــر  فــي 
البيضــاء  بمحافظــة  وناطــع 
فــي ديســمبر من العــام ٢017م.

فــي 15 مــارس ٢018 م صــدر 
قــرار جمهــوري بتشــكيل محور 
بيحــان وتســمية كتائــب الحزم 
ــكيله  ــاة وتش ــواء 153 مش بالل
ــادة  ــور بقي ــة المح ــن ألوي ضم

الشــهيد العقيلــي.
وفــي ٢0 يونيــو ٢018 تقــدم 
الصفــوف  العميــد  الشــهيد 
يقــود المعــارك ضــد المليشــيا 
االنقابيــة مــن محــور ناطــع 
حتــى تــم قطــع الطريــق الرابــط 
ــة. ــذع وفضح ــة القن ــن عقب بي

ــو  ــن يوني ــاء ٢1 م ــي مس وف
يســابق  الشــهيد  م، كان   ٢018
جنــوده ومرافقيــه أثنــاء قيادته 
تحريــر  عمليــة  اســتكمال 
المــؤدي  االســفلتي  الطريــق 
إلــى القنــذع تعــرض النفجــار 
اللــه  ليلقــى  ناســفة  عبــوات 
يتقــدم  مدبــراً  غيــر  شــهيدا، 
الصفــوف فــي ســبيل اســتعادة 

وطــن.
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نائب الرئيس يتقدم جموع المشيعين 
لجثمان الشهيد

رئيس الجمهورية: الوطن فقد واحداً 
من أنبل رجاالته

أكــد فخامــة الرئيــس عبدربه 
منصــور هادي أن الوطن خســر 
برحيــل الشــهيد العميــد أحمــد 
صالــح العقيلــي رجــاً مــن أنبــل 
جســوراً،  ومناضــاً  رجاالتــه، 
ومخلصــاً  شــجاعاً،  ومقدامــاً 
وفيــاً ؛ ورحيلــه فــي مثــل هــذه 
المرحلــة االســتثنائية التــي كان 
لــه دورا محوريــا فيهــا يمثــل 

ــرة. ــة كبي ــارة وطني خس
وقــال فــي اتصــال هاتفــي 
بوالــد الشــهيد الشــيخ صالــح 
اللــه  ضيــف  مبــارك  احمــد 
العقيلــي إن الشــهيد العميــد 
العقيلــي  صالــح  أحمــد 
تقــدم الجبهــات وشــارك فــي 
محافظــات  تحريــر  معركــة 
ــن  ــاء م ــبوة والبيض ــأرب وش م
التابعــة  اإلجراميــة  المليشــيا 
للحوثــي التــي اســتباحت اليمن 
دمــاراً  فيهــا  تعبــث  وراحــت 
وخرابــاً وبــذل الغالــي والنفيس 
وأهلهــا  اليمــن  اجــل  مــن 
واستبســل فأنتصــر لوطنــه”. 
وأشــار رئيــس الجمهوريــة الــى 
ــدق  ــكل ص ــل ب ــهيد عم أن الش
وإخــاص ووفاء كقائد عســكري 

رئيــس  نائــب  تقــدم 
الركــن  الفريــق  الجمهوريــة 
علــي محســن صالــح جمــوع 
ــهيد  ــان الش ــيعين لجثم المش
بــن  أحمــد  العميــد  البطــل 
اللــواء  العقيلــي قائــد  صالــح 
ــرى  ــذي ووري الث ــاه ال 153 مش
يــوم الســبت ٢3 يونيــو ٢018م.

وخــال التشــييع عبــر نائــب 
الحــارة  تعازيــه  عــن  الرئيــس 
ألســرة وقبيلــة الشــهيد وأبنــاء 
مشــيداً  المســلحة،  القــوات 
وبطوالتــه  الشــهيد  بمناقــب 

يقطــع  ان  واســتطاع  محنــك 
شــوطاً كبيــراً فــي تحريــر الوطن 
اإلجراميــة  العصابــات  ودحــر 
مــن مليشــيا الحوثــي، مؤكــداً 
اليمــن  أبنــاء  تضحيــات  أن 
عســكريين ومدنييــن لــن تذهب 

هــدراً وان النصــر قريــب.

وعبــر فخامــة الرئيــس عــن 
عظيــم حزنــه ومواســاته ألســرة 
ومحبيــه،  وذويــه  الشــهيد 
ســائاً اللــه ان يتغمــده بواســع 
رحمتــه ويســكنه فســيح جناته، 
ــر  ــه الصب ــه ومحبي ــم اهل ويله

والســلوان .

في اتصال بوالد الشهيد
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الفريق المقدشي: 
العقيلي كان نموذجاً 

للجندية والقيادة 
القائــد  مستشــار  أكــد 
المســلحة  للقــوات  األعلــى 
الدفــاع  القائــم بأعمــال وزيــر 
الفريــق الركــن/ محمــد علــي 
المقدشــي أن الشــهيد أحمــد 
اللــواء  العقيلــي قائــد  صالــح 
استشــهد  الــذي  مشــاه   153
الجمعــة الماضيــة كان نموذجاً 
للجنديــة والقيــادة وفيــا لوطنه 

العســكري. ولشــرفه 
وقــال فــي اتصــال هاتفــي  
ــد  ــي وال ــح العقيل ــيخ صال بالش
إن  العقيلــي  أحمــد  الشــهيد 
الشــهد »كان بطــا مقدامــا في 
وجــه المليشــيا االنقابيــة، يقف 
ــة  ــي مقدم ــات ف ــجاعة وثب بش
الصفــوف فــي مختلــف ميادين 
الشــرف والبطولــة وكان حاضرا 
ملبيــا نــداء الواجــب الوطنــي 
العمليــات  مراحــل  كل  فــي 
العســكرية التــي خاضهــا ابطال 
بإســناد  والمقاومــة  الجيــش 
مــن قــوات التحالــف العربــي 

ــرعية. ــة للش الداعم
ــي  ــق المقدش ــح الفري وأوض
أن الشــهيد العقيلــي كان مثــاال 
الموكلــة  المهــام  فــي تنفيــذ 
عــن  يومــا  يتــوان  ولــم  إليــه 
ــده  ــه وجه ــكل وقت ــة ب التضحي

ــرة  ــه الطاه ــدم روح ــه، وق ومال
تــراب  الزكيــة  بدمائــه  وأروى 

الوطــن.
القائــد  مستشــار  وتطــرق 
الكبيــرة  االدوار  إلــى  األعلــى 
ــي  ــهيد العقيل ــا الش ــي بذله الت
ــة  ــر محافظ ــارك تحري ــي مع ف
وصنعــاء  والجــوف  مــأرب 
وفــي  والبيضــاء،  وشــبوة 
مواجهــة المليشــيا االنقابيــة 
منــذ وقــت مبكــر، وكذلــك دوره 
المؤسســة  بنــاء  اعــادة  فــي 
العســكرية، وأنــه كان مــن أوائل 
بثبــات  وقفــوا  الذيــن  القــادة 
ــاركوا  ــيا وش ــه المليش ــي وج ف
زحفهــا  محــاوالت  كســر  فــي 
الشــرقية  المحافظــات  نحــو 

والغــاز. النفــط  ومناطــق 
إلــى ذلــك نعــى مستشــار 
للقــوات  االعلــى  القائــد 
المســلحة القائــم بأعمــال وزيــر 
الدفــاع الفريــق الركــن محمــد 
والمفتــش  المقدشــي  علــي 
العــام القائــم بأعمــال رئيــس 
اللــواء  العامــة  األركان  هيئــة 
ــري  ــم القمي ــادل هاش ــن ع الرك
عمليــات  رئيــس  استشــهاد 
أحمــد  العقيــد/   153 اللــواء 
بــن عبداللــه العقيلــي متأثــراً 

وهــو  إصابتــه  أثنــاء  بجراحــه 
برفقــة قائــد اللــواء احمــد صالح 

لعقيلــي. ا
صــادر  نعــي  بيــان  وقــال 
عنهمــا أن الشــهيد ســطر أروع 
ــدة  ــي ع ــة ف ــوالت المحلي البط
ــاء  ــة البيض ــي جبه ــات وف جبه
فــي  الخصــوص  وجــه  علــى 
خاضهــا ضــد  التــي  المعــارك 
اإلنقابيــة. الحوثــي  مليشــيا 

ــات  ــان بالتضحي ــاد البي واش
قدمهــا  التــي  والبطــوالت 
الشــهيد العقيلــي فــي مواجهــة 
ــي للمليشــيا  المشــروع االنقاب
الحوثيــة المدعــوم مــن إيــران 
والهــادف إلــى زعزعــة االســتقرار 

ــة. ــي المنطق ــن ف واألم
ــى  ــد عل ــان التأكي ــدد البي وج
درب  علــى  الســير  مواصلــة 
كل  مواجهــة  فــي  الشــهداء 
المشــاريع الهادفــة إلــى تمزيــق 
اليمــن والمضي حتى اســتعادة 
بقيــادة  الشــرعية  الدولــة 
فخامــة الرئيــس المشــير عبــد 
رئيــس  هــادي  منصــور  ربــه 
األعلــى  القائــد  الجمهوريــة 
للقــوات المســلحة ومســاندة 
التحالــف  دول  مــن  أخويــة 

العربــي.

عــن  دفاعــاً  ســطرها  التــي 
اليمــن فــي مختلــف الجبهــات.
وقــال نائــب الرئيــس خــال 
التشــيع : إن الشــهيد العقيلــي 
كان علمــاً مــن األعــام ومــن 

ــاء األبطــال. الرجــال األوفي
الرئيــس  نائــب  وأكــد 
الشــهداء  درب  علــى  مضيــه 
دماؤهــم  ســالت  الذيــن 
كل  فــي  الطاهــرة  الزكيــة 
ــي  ــدن وف ــي ع ــات ف المحافظ
ــأرب  ــي م ــي وف ــاحل الغرب الس
وفــي البيضــاء وفــي صعــدة 

وفــي لحــج وفــي كل مياديــن 
والشــرف”. البطولــة 

ــات  وقــال: إن هــذه التضحي
التــي يبذلهــا اليمنيــون تهــدف 
إلــى رفــض االســتعباد وتحقيق 
الحريــة ضــد ميليشــيا الحوثــي 
ــن  ــت اليم ــي هدم ــة الت اإليراني
االجتماعــي  ومزقــت نســيجه 
الطائفيــة  بتعبئتهــا 
ــي  ــة، ف ــة والعنصري والمناطقي
قبــل  اليمنيــون  كان  وقــٍت 
الميليشــيات  هــذه  انقــاب 

يفرقهــم شــيء. ال  إخــوة 

رئيــس  نائــب  وقــدم 
القائــد  نائــب  الجمهوريــة 
المســلحة  للقــوات  األعلــى 
بعــد مراســيم تشــييع جثمــان 
واجــب  العقيلــي  الشــهيد 
ــيخ  ــهيد الش ــد الش ــزاء لوال الع
وإخــوان  العقيلــي  صالــح 
ووجاهــات  وأقاربــه  الشــهيد 
وأبنــاء آل عقيــل وقيــادة اللــواء 
ــادة المنطقــة  153 مشــاه وقي
وجبهــات  الثالثــة  العســكرية 

لبيضــاء. ا
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علــى صياغــة  واللــه  أقــوى  ال 
لكلمــات… ا

الحروف تنفلت…
القلم يرتجف…

والقلب بين مصدق ومكذب…
لكنه الموت…

يبــدو لنــا وهمــاً بعيــداً، وهــو أم 
الحقائــق الكبــرى فــي الوجــود…

أخي الكبير…
صديقي الوفي…

رحل…
وبطلهــا  حريــب  فــارس  رحــل 

الكبيــر…
واليمــن  مــأرب  رمــز  رحــل 

… يــد لجد ا
رحــل الشــيخ المناضــل أحمــد 

ــي… ــح العقيل ــن صال ب
الفرســان ال يترجلــون، لكنهــم 
ينتقلــون مــن صهــوات الخيــول 

إلــى ذرى التواريــخ الخالــدة…

العقيلي 
شهيـــــداً

بقلم/  محمد جميح
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وهــا هــو الفــارس العظيــم، 
واإلخــاص  الرجولــة  رمــز 
ــوم  ــى الي ــد امتط ــهامة ق والش
أن  أحــد  يســتطيع  ال  صهــوة 

عنهــا… يترجــل  يجعلــه 
العقيلــي  القائــد  الشــهيد 
ــة  ــوب دامي ــيعاً بقل ــل مش يرح
لفراقــه، وأعيــن اشــتجرت فيهــا 

الدمــوع…
بمالــه  واســى  مــن  رحــل 
بدمــه  وواســى  المواطــن 

… طــن لو ا
تــرك التجــارة والثــروة وحياة 
التــي  الســاحات  إلــى  المــال 

دعــاه إليهــا الواجــب…
ــي  ــل ف ــه أن يظ ــد الل وعاه

مياديــن الكرامــة حتــى ينعتق 
ــاب  ــة االنق ــن ربق ــن م الوط
يلقــى وجــه  أو  الكهنوتــي، 

ــه… رب
مــن ينظــر إلــى وجــه 
العقيلــي يعلــم أنــه ليــس 

مــن أهــل الدنيــا، ويســتيقن 
أن المــوت لــن يتنــازل عــن 
رجــل  وأنــه  فيــه،  حظــه 

ــماء… ــل الس ــن أه م
المطــارح  عرفتــه 
والجــوف  وصــرواح 

… ب ر مــأ و
حريــب  عرفتــه 
وبيحــان التــي كان أحــد 

تحريرهــا… أبطــال 
عرفتــه البيضــاء، التي 
بدمــه  اليــوم  ســقاها 

الزكــي… الطاهــر 
مــلء  أنــا  وعرفتــه 

ســمع األرض وأعيــن الســماء…
ــا  ــت صوتن ــي أن ــول ل كان يق
أشــعر  وكنــت  الخــارج،  فــي 
أننــي أقــل مــن أن أكــون صــوت 
قائــد كبيــر مــن وزن الشــهيد 

العقيلــي.
ومواســي  األيتــام  أبــو 
األرامــل، وصديــق المســاكين، 
وبطــل الجبهــات، ورجــل الحــزم 

البطوليــة. والمواقــف 
حريــب  العقيلي…يــد 
البيضــاء ووجــه مــأرب البهــي؟
عــادة المــوت أال يتخيــر إال 
صفــوة الرجــال، وال يعانقــه إال 
الذيــن ياقونــه فــي منتصــف 

الطريــق…
ــض  ــي ينه ــد كان العقيل وق

قــدره  لماقــاة  مــرة  كل  فــي 
مبتســماً… واقفــاً 

عاش رجاً…
ورحل بطاً…

رحل رجل الصدق والنقاء…
حامــت  وقــت  رجل…فــي 

نفوس فيه 

الكثيريــن حــول فتــات الدنيــا، 
ســماء  فــي  روحــه  حلقــت 

. طــن لو ا
عــن  يبحــث  لــم  رجــل 
عنــه  بحــث  بــل  المنصــب، 

؟ منصبــه
القيــادة،  طلــب  مــا  رجــل 

فــذاً؟ قائــداً  ولــد  لكنــه 
قائــداً يســابق أفــراده إلــى 
المقاتليــن؟ مقدمــة صفــوف 
مــن  فريــد  طــراز  هنــاك 
ــال  ــل الم ــل ألج ــال ال يقات الرج
ألجــل  وال  يملكــه،  كان  الــذي 
عنهــا،  أعــرض  التــي  الشــهرة 
وال طلــب مــن أحــد لنفســه 
هــو  الطــراز  هــذا  شــيئاً، 
طراز القشــيبي والشــدادي 
والعقيلــي  والصبيحــي 

اللــه. رحمهــم 
يلقــى  واليــوم 
العقيلــي ربــه شــهيداً 
فــي معــارك اليمنييــن 
االنقــاب  ضــد 
الظالــم  الكهنوتــي 

. م لغشــو ا
علــى  يلقــاه 
ســبقه  مــن  درب 
ــداً  ــوا بعي ــن ذهب مم
ــاً  ــا وطن ــؤوا لن ليتهي
مــن  خاليــاً  جميــاً 
الخارجيــن  عقــد كل 
مــن شــقوق الكهــوف 

… يمــة لقد ا
ــود  ــد والخل  المج
والرحمــة والغفــران 
القائــد  للشــهيد 
العقيلــي، والخزي والعــار لقادة 
رأوا فــي الحــرب فرصــة للثــراء، 
ضمائرهــم  باعــوا  وآلخريــن 

وكهنوتــه. الحوثــي  لعــدوان 
وال نقــول إال مــا يرضــي الرب 
ويرضــي  والصبــر  والشــيم 
وشــهيدنا  الجليــل  شــيخنا 
صالــح  بــن  أحمــد  الكبيــر 

اللــه: رحمــه  العقيلــي 
إنا لله وإنا إليه راجعون
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