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أعلنــت معظــم قبائــل محيــط صنعاء 
انقالبها علــى المتمردين ورفضت دعوة 
قيادة الميليشيات لهم بحمل السالح في 
محاولة إليقاف تقدم الشرعية، واتهمت 
الحوثي بخوض حرب  القبائل ميليشيات 
خاسرة والخيانة عبر جر البالد إلى حرب 
مدمرة، وسط اســتمرار قصف التحالف 
العربــي على مواقــع التمــرد ومواصلة 
المقاومــة تقدمهــا على كافــة الجبهات 
وإرســالها تعزيــزات ضخمة إلــى جبهة 
صنعاء، فيما طلب من الســفن والناقالت 
الراســية في غاطس ميناء الحديدة غرب 
اليمن ســرعة مغادرة الميناء فوراً لفتح 
المجال للسفن العديدة المنتظرة دخول 

الميناء.
وفشــل االنقالبيون في حشد القبائل 
اليمنيــة في محيط صنعــاء لقتال قوات 
الجيــش الوطني والمقاومــة التي باتت 
تقترب من العاصمة اليمنية. وبحســب 
مصــادر قبليــة فــإن دعــوة عبدالملك 
الحوثــي األخيــرة التي وجههــا للقبائل 
فــي محيــط صنعــاء ودعاهــم للنفير 
العــام لقتال الجيش الوطني والمقاومة، 
قوبلــت بالرفض وعدم االســتجابة من 
القبائــل. وذكــرت المصــادر أن زعماء 
القبائل اتهموا ميليشيات الحوثي بخوض 
حرب خاســرة والخيانة، وجر البالد إلى 

حرب مدمرة.
جاء ذلك في اجتماع قبلي حاشد شمل 
أغلــب وجهــاء محيط العاصمــة صنعاء 
وهي أرحب وبني الحارث وبني حشيش 
وهمــدان وبني مطــر والحيمة وخوالن 
وســنحان، وهــذه األخيرة هي مســقط 
رأس صالــح، بحضور قيــادات بارزة في 
جماعــة الحوثــي بينهم رئيــس المكتب 
السياســي للجماعة صالــح الصماد الذي 
فوجئ أثناء دعوته لزعماء القبائل بالنفير 
العام لمواجهة قوات الشرعية أن القبائل 
أعلنــت رفضها لدعوة الحوثــي، وانتهى 

االجتماع بالفشل.

وقــال مراقبــون إن ذلك مؤشــر على 
صحوة القبائل في محيط صنعاء، ال سيما 
مع اعــالن عدد منها تأييده للشــرعية 
رغم التهديدات التــي تطالهم من قبل 
مليشــيات الحوثي وصالح. وأضافوا ان 
القبائل في محيــط صنعاء وصلت إلى 
مرحلــة اليأس من عصابات االنقالبيين، 
خصوصاً في ظل الخســائر التي لحقت 

بهم والتقدم الكبير للمقاومة.
المقاومــة والجيش  وتســعى قوات 
الوطنــي للوصــول إلــى منطقة ارحب 
وتجــاوز المناطــق التي تديــن بالوالء 

لميليشــيات الحوثي، حيــث تعد قبائل 
ارحب موالية للشــرعية والوصول إليها 
يعطي هذه القبائــل قوة لالنطالق مع 
قوات الجيش الوطني والمقاومة صوب 
العاصمة صنعاء ومطارها الذي ال يبعد 
عن هــذه القبائــل ســوى كيلومترات 

قليلة.

ميدانياً، دفعت قــوات الجيش الوطني 
بتعزيــزات ضخمة إلى جبهــات القتال 
في مناطق مديريات نهم وذلك بهدف 
تعزيــز مواقع المقاومــة وحفظ األمن 

في المناطق المحررة والتقدم للسيطرة 
على ما تبقى من مناطق، حيث تمكنت 
قــوات الجيــش مــن اســتعادة منطقة 
محلي التابعــة لمديرية نهم وهي احد 

اهم معاقل الحوثيين في المديرية.
وبالتزامــن مع تقــدم المقاومة على 
األرض شــنت طائرات التحالف العربي 
الذي تقوده المملكة العربية السعودية 
أربــع غارات على معســكر الصمع في 
مديرية أرحب شــمال العاصمة صنعاء، 
بحســب شــهود عيان حيث استهدفت 
الغــارات مواقــع مليشــيات الحوثــي 

وصالح في المنطقة.

في تعز، تســتعد قــوات الجيش الوطني 
لتطهيــر منطقــة  الشــعبية  والمقاومــة 
المطالي في جبهة االقروض مديرية صبر 
المــوادم بعد ان احكمــت حصارها على 

الميليشيا من جميع االتجاهات. 
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس 
االعلــى للمقاومــة العقيد ركــن منصور 
الحســاني لـ«البيــان» اســتعداد قــوات 
الجيــش الوطنــي والمقاومــة الشــعبية 
لتطهيــر منطقــة المطالــي. وأضــاف ان 
القــوات الموالية للشــرعية تمكنت من 
احباط وصد محاولة تســلل للميليشيات 

في جبهة ثعبات والمحافظة شرق مدينة 
تعز، بهجوم مباغت رد الميليشيات على 

اعقابه بعد أن كبدها خمسة قتلى.
وشــهدت الجبهة الشــمالية اشتباكات 
عنيفــة وتبــادًال لنيران األســلحة الثقيلة 

وسقوط خسائر من المتمردين.
العربي  التحالــف  مقاتــالت  وشــنت 
غــارات ناجحــة ودقيقــة على معســكر 
النجدة شــرق مدينة تعز، وثالث غارات 
علــى مواقــع التمــرد في يختل شــمال 
المخــاء، ومخــزن للذخيرة في معســكر 

الجند شرق تعز. 

أهدافــاً  التحالــف  مقاتــالت  وقصفــت 
لميليشــيا الحوثي فــي محافظة صعدة. 
واســتهدف القصف ناقالت لنقل الوقود 
تستخدمها ميليشيا الحوثي لنقل األسلحة 
في صعدة. كما قتل تسعة من الميليشيات 
في مواجهــات عنيفة مع رجال المقاومة 
الشعبية في مناطق قيفة رداع بمحافظة 

البيضاء.

إلى ذلك، نفذت قوات الشرعية المرحلة 
الثانيــة من حملــة التخلص مــن االلغام 

والمتفجرات بمنطقة ماس في مأرب.
الوطنية للتخلص  الحملة  وأوضح مشرف 
من األلغام والمتفجرات، العامري سعيد،  
لـ"البيــان" إتالف وتدميــر ثمانية أطنان، 

من ضمنها ألف لغم مضاد للدبابات.

من جهة اخرى، طلبت قيادة تحالف دعم 
الشرعية في اليمن من السفن والناقالت 
الراســية في غاطس ميناء الحديدة غرب 
اليمــن ســرعة مغادرة ميناء فــوراً لفتح 
المجال للسفن العديدة المنتظرة دخول 

الميناء.
ونقلت وكالة األنباء السعودية (واس) 
عــن القيادة في بيانها أن جميع الســفن 
وخاصــة ســفن اإلغاثة التابعــة لمنظمة 
األمــم المتحدة والمنظمات اإلنســانية ـ 
التي تحمــل تراخيص وتصاريــح عبور ـ 

سيسمح لها بالعبور وتسهيل مهامها.

■ مقاتلون من الشرعية في نقطة عسكرية بالقرب من تعز  |  تصوير: أحمد الباشا

شــهدت مدينــة تعز حفــل إشــهار منظمة 
كمنظمــة  اإلماراتيــة  اليمنيــة  «أواصــر» 
مســتقلة من مختلف المكونات االجتماعية 

بالمحافظة. 
ورحب وكيل المحافظة المهندس رشــاد 
األكحلــي، في حفل اإلشــهار بالمنظمة التي 

قــال إنها تشــكل إضافة نوعيــة ورافدة في 
مواجهــة تحديات الواقــع المتمثلة بهمجية 
والمخلــوع  الحوثــي  مليشــيات  ووحشــية 

لالنتقام من المحافظة.
واســتعرض عضو اللجنــة د. عبد الرحمن 
األزرقي فــي كلمته عن اللجنــة التحضيرية 
أهداف المنظمة المتمثلة في تفعيل العالقة 
بيــن المنظمــات والهيئــات المجتمعية في 
البلديــن الشــقيقين وبمــا يخدم الشــعبين 

الشقيقين وتنسيق الجهود المشتركة للبرامج 
اإلنســانية والثقافية، الفتاً إلــى أن المنظمة 
ســتعمل مع كافة المنظمات والمؤسســات 
المجتمعية على المستوى اليمني واإلماراتي.

من جهته اســتعرض عضو اللحنة التحضيرية 
د. عبد الرحيم السامعي، المتطلبات العاجلة 
للمحافظــة فــي مجــاالت الغــذاء والدواء 
البيئي، وكذا  والميــاه والنظافة واإلصحــاح 
جائحة حمى الضنك في فصل الصيف، والتي 

قد تؤدي الى نتائج كارثية في ظل اســتمرار 
الحصار، وكذا تراكم المخلفات، وما تســببه 

من انتشار لألوبئة واألمراض.
وشــهد االختتــام إعــالن عضــو اللجنــة 
التحضيرية، عبدالستار الشميري بيان اإلشهار 
الــذي أكد علــى جملة من المبــادئ والقيم 
التي ســتعمل المنظمة في إطارهــا انطالقاً 
من المصلحة الوطنية تدعيماً ألواصر المودة 

والتعاون المشترك.

عثــرت القوات الســعودية على 
مخابئ وأسلحة لميليشيا الحوثي 
والمخلــوع، فــي أحــد الجبــال 
القريبــة مــن منطقــة الخوبــة 
الشمالية بالحدود السعودية مع 
محافظــة صعــدة اليمنية كانت 

مخبأة في أحد الكهوف.

كشــف تقرير لمنظمة «رصــد» الحقوقية 
عن ارتــكاب ميليشــيات الحوثي وصالح 
االنقالبيــة 3319 انتهاكاً خالل العام 2015 

في محافظة إب وحدها. 
توزعــت  فقــد  التقريــر  وحســب 
االنتهــاكات بيــن القتل وإصابــة مدنيين 
ونهب  واقتحــام  واالختطــاف،  بجــروح، 
والمؤسســات،  المنازل  وتفجير وقصــف 
واختطــاف األطفــال، وإصابــة بعضهــم 
برصاص الميليشيات، واإلفراج عن سجناء 

محكومين باإلعدام. 
وأشــار التقرير إلى ســقوط 238 قتيًال 
برصــاص الميليشــيات فــي محافظة إب، 
منهم 215 من الرجال وخمس نســاء و18 

طفًال.
ونالــت مديريــة حــزم العديــن أعلى 
معــدالت القتــل بتســجيل 45 حالة تلتها 
مديرية المخادر بـــ35 حالة ثم مديريتي 
يريم والظهار بـ29 حالة قتل لكل مديرية.

وســجل التقريــر، إصابــة 261 بجروح 
في المحافظة خــالل العام الماضي بينهم 
252 من الرجال وســبع من النساء وثالثة 
أطفــال. وتوزع الجرحى بجميع مديريات 
المحافظــة، إذ بلــغ أكثر أعــداد الجرحى 
بحــزم العديــن 162 حالة، تلتهــا مديرية 

المخــادر بـ20 حالة وفــي المرتبة الثالثة 
مديريتــي ذي الســفال وريــف إب على 

التساوي بمعدل 19 حالة لكل مديرية.

ووثق التقرير الصادر عن منظمة «رصد»، 
اختطاف الميليشــيات لـ815 شخصاً خالل 
العام الماضي. وأشــار إلى تــوزع جرائم 
االختطــاف واحتجــاز الحريــات فــي 20 

مديرية من مديريات المحافظة.
وتحــدث التقريــر الحقوقــي عــن نهب 
واقتحــام 342 منزًال ومؤسســة بمحافظة 

إب، بينهــا 191 منزال تم اقتحامها ونهبها، 
إضافــة القتحام مؤسســات تعليمية بينها 

ثالث مدارس. 
انتهــاكاً   27 قرابــة  التقريــر  وســجل 
لمؤسســات حكوميــة وأهلية  واقتحامــاً 
وحزبيــة، منهــا اقتحــام خمســة مقرات 
حزبية وخمسة مقرات حكومية ومؤسسة 
خيرية  ومؤسســات  ومنظمات  إعالميــة، 
بلغت تسعاً، إضافة القتحام سبعة مساجد 

بالمحافظة.

وأشــار التقرير إلى نزوح 1524 أسرة عن 
المحافظة خالل 2015 بسبب الحروب التي 
شنتها الميليشيات على عدد من المناطق 
بالمحافظة كالرضمة وحزم العدين وريف 
إب وبعــدان والربــادي. وكشــف تقرير 
«رصد» عن تفجير الميليشيات لـ65 منزًال، 
بعــد نهبها  وتشــريد أهلها. وأشــار إلى 

تضرر30 منزًال جراء القصف العشوائي.
وتطــرق التقرير إلــى التهديدات التي 
طالت ناشطين ومدنيين من قبل مسلحي 
الحوثي وصالح والتي تم توثيق 12 تهديداً 

منها خالل 2015.
وتعرض 34 طفــًال لالنتهاك والجريمة، 
حيــث قتــل 18 طفال برصــاص الحوثيين 
وقــوات صالح، وأصيب ثالثة آخرون، كما 

جرى اختطاف 13 طفًال.

استغرب تقرير «رصد» الحقوقي 
من إطالق الميليشيات 41 سجيناً 
من السجن المركزي في محافظة 
بأحــكام  عليهــم  محكــوم  إب، 
نهائيــة ال تقبل الطعن، وبعضهم 
مــا زالــت قضاياهــم منظــورة 
تحت ســلطة القضــاء، وبعضهم 
صدر ضدهم أحكام قيد التنفيذ، 
أحكام  بحقهــم  صــدر  وآخرون 

قضائية باإلعدام.

وجه نائــب الرئيس اليمني رئيس الوزراء 
خالد بحاح، الحكومة، باالستعداد لمواجهة 
زيــادة الطلب على الكهرباء خالل الصيف 
المقبــل، بالتنســيق مــع الهــالل األحمر 
اإلماراتي، في وقت ناقش وزير التخطيط 
والتعــاون الدولي د. محمــد الميتمي مع 
مديري اإلدارات والفريق المعني بشؤون 
اليمــن في البنــك الدولي، المســح الذي 
يجريه البنك لتقدير األضرار التي تعرضت 
لهــا مختلــف القطاعــات االقتصادية في 

اليمن بسبب الحرب.
وناقــش نائب الرئيس اليمني مع نائب 
وزير الكهرباء مبارك التميمي، ومدير فرع 
مؤسســة الكهرباء بعدن مجيب الشعبي، 
وضــع الكهرباء في عدن ومشــكلة العجز 
فــي القــدرة التوليدية وكيفيــة مواجهة 
زيــادة الطلب علــى الطاقة خــالل فترة 

الصيف المقبل.
وعرضــت مؤسســة الكهربــاء خططها 
لمواجهــة عجــز الطاقة لمواجهــة زيادة 
الطلــب علــى الكهربــاء، وما تــم اتخاذه 
من تحركات مــع الهالل األحمر اإلماراتي 
لتوفيــر قطــع الغيــار المطلوبة لتشــغل 

وصيانة بعض المولدات.
وأكد بحاح اتخاذ كل المعالجات الالزمة 

لحل المشــاكل التــي يعاني منهــا قطاع 
الكهرباء في عدن، واالســتعداد لمواجهة 
زيــادة الطلب على الكهرباء خالل الصيف 

المقبل.

في غضون ذلــك، ناقش وزيــر التخطيط 
والتعــاون الدولي د. محمــد التميمي مع 

مديري اإلدارات والفريق المعني بشؤون 
اليمــن في البنــك الدولي، المســح الذي 
يجريــه البنك حالياً لتقديــر األضرار التي 
تعرضت لها مختلف القطاعات االقتصادية 
في اليمن بسبب الحرب. كما يركز المسح 
على اســتعراض االحتياجــات للموارد من 
أجــل تنفيذ برنامج إعادة اإلعمار وتأهيل 
مــا تعرضت لــه مختلــف القطاعات من 
أضرار فادحة منــذ بداية الحرب الهمجية 
التــي شــنتها ميليشــيا الحوثــي وصالــح 

االنقالبية على اليمن.
وشــدد التميمي على أن تكون الدراسة 
شاملة تغطي احتياجات جميع المحافظات 
اليمنيــة من دون اســتثناء، وعلى ضرورة 
إكمال المســح في أقــرب وقت للبدء في 
تنفيذ مشــروعات إعادة اإلعمار وتطبيع 
االقتصاد الوطني واألوضاع المعيشية من 
خــالل تنفيذ مشــروعات مدروســة تلبي 
احتياجات المدنيين الماســة أوًال، وصوًال 
إلى تنفيذ مشــروعات تهدف إلى تحقيق 

التنمية االقتصادية المستدامة.
وطلب وزير التخطيط من البنك تسريع 
آليــة تنفيذ برنامــج الطوارئ بالتنســيق 
مــع عدد مــن المنظمات الدوليــة لتلبية 
المستعجلة  اإلنسانية  المدنيين  احتياجات 
وإيجــاد اآللية المناســبة لالســتفادة من 
المنح المالية المخصصة لليمن، والتي لم 

يتم االستفادة منها.

التقــى نائــب الرئيــس اليمنــي 
الوزراء خالد بحاح، مدير  رئيس 
شــركة النفط عبدالسالم حميد، 
التنفيذي لمصافي عدن  والمدير 
إنتاج في  العناني، ومدير  محمد 
المصافــي خالد علي نور. وجرى 
فــي االجتمــاع مناقشــة آليات 
زيــادة اإلنتاج، وكيفيــة معالجة 
النفطيــة  المشــتقات  توزيــع 
بالطرق الصحيحة لسد احتياجات 
الســوق من الوقــود والحد من 

معاناة المواطنين.
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انتشــرت فــي شــوارع العاصمــة صنعاء 
الفتات ومنشــورات حملت شعار «شكراً 
ســلمان»، في أبلغ رســالة عرفــان لخادم 
الملك ســلمان بن  الحرميــن الشــريفين 
عبدالعزيــز آل ســعود، نظــراً لمواقفــه 
اإلنســانية إلــى جانــب اليمــن، خصوصاً 
فــي مثل هذه المرحلة التــي تمر بها إثر 
عمليات االنقالب التي قامت بها مليشــيا 

الحوثي وصالح االنقالبية.
وظهرت الفتات على عشــرات السيارات 
التي جابت شوارع العاصمة صنعاء، والتي 

صدحت باألغانــي والقصائد التي تشــيد 
بنجدة خادم الحرمين الشريفين إلخوانه 
وجيرانــه من أبنــاء الشــعب اليمني، 
وبقرار عاصفة الحزم، لتعكس ما يكنه 
سكان العاصمة صنعاء للمملكة العربية 
الســعودية ملــكاً وقيــادة وحكومــة 
وشــعباً، بإنقاذ اليمن ومــن خلفه من 
دول التحالــف العربــي. كمــا حملت 
الالفتات عبارات «شــكراً ســلمان قائد 
األمة الذي أزال يأَســها، ورفع رأَســها، 
صنعاء ــ سبأنت وأعاد بأَسها».  

بعث ولــي ولي العهد الســعودي النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
األمير محمد بن ســلمان، برســالة تعزية 
ألسرة الشهيد الرقيب هيثم الطيب حمد 
الذي استشهد أخيراً، في مناطق العمليات 
باليمن، وعبر عن خالص تعازيه سائًال الله 

أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.
وأعلنت القوات المســلحة السودانية عن 
تمســكها بالقيــم والمبــادئ ودفاعها عن 
مكتســبات األمــة، وقدم رئيــس األركان 
المشــتركة السودانية الفريق أول مهندس 

ركن عمــاد الدين مصطفــى عدوي، على 
رأس وفــد رفيــع، واجب العزاء ألســرة 
الشهيد الذي كان ضمن القوات السودانية 
المشــاركة فــي عمليــات عاصفــة الحزم 
إلعــادة األمن واالســتقرار لليمن. وجدد 
عدوي تمسك القوات المسلحة السودانية 
بالقيم والمبادئ التي استشــهد من أجلها 

هيثم ورفاقه من الشهداء الميامين. 

أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، قراراً 
جمهوريــاً بترقيــة القيادي فــي المقاومة 
العميد شــالل علي شــايع إلى رتبة لواء. 
ويعود القــرار الجمهوري إلــى تاريخ 20 
فبراير من الشهر الماضي. وطبقاً للوثيقة، 
فــإن المادة األولى قضــت بترقية العميد 
شــالل شــايع إلى رتبة لــواء، كما قضت 
المادة الثانية من القرار بالعمل به ونشره 
في الجريدة الرسمية.     عدن ــ الوكاالت
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أكد منــدوب اليمن لدى األمم المتحدة 
علي مجور أن ال حل في اليمن اال بعودة 
الشــرعية وإنهاء االنقالب، واســتعرض 
حجم المأســاة التي تعيشها اليمن جراء 
االنقــالب العســكري الــذي قامــت به 
المخلوع،  والرئيس  الحوثي  ميليشــيات 
مؤكداً أن جماعــة الحوثي تؤمن بفكرة 
دينية تقوم على تكفير المجتمع وتقاتل 

من أجل إلغاء التنوع االجتماعي. 
اليمنية عن  ونقلــت وكالــة األنبــاء 
مجور في كلمته التي ألقاها أمام أعمال 
الدورة الـ 31 لمجلس حقوق اإلنســان 
فــي جنيــف أول مــن أمــس أن حجم 
المأســاة التي يشهدها اليمن يأتي جراء 
االنقــالب العســكري الــذي قامــت به 
ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبدالله 
صالــح وتدمير كل ما يمكــن تخيله في 
اليمــن مــن بنى أساســية ومؤسســات 
واســتيالء علــى البنــوك والمــال العام 
ومصــادرة للحريات وانتهــاك كل القيم 

اإلنسانية. 

مجــور وهو اخر رئيــس وزراء في عهد 
الرئيــس المخلوع أشــار إلى ان اســوأ 
جرائــم يرتكبها االنقالبيــون هو العمل 
االجتماعي  النســيج  لتمزيق  الممنهــج 
وتفتيت بنية المجتمــع وتعزيز خطاب 
اإلرهاب  وتشجيع  والعنصرية  الكراهية 

ودعم قوى التطرف.
ونفــى مجــور ان يكــون مــا يجري 

فــي اليمــن اختالفا في وجهــات النظر 
السياســية ونتج عنها نزاع مســلح كما 
يعتقــد البعــض، مؤكــدا ان مــا حدث 
هو انقــالب كامل على الشــرعية وعبر 
ميليشــيات مســلحة مدعومة من بعض 
الوحــدات المتمردة من الجيش واألمن 
حيث قامت بانقالب مســلح واســتيالء 
علــى المؤسســات الشــرعية وضــرب 
ومســاكن  الرســمية  المؤسســات  كل 
المســؤولين وقتل المئات من المدنيين 
الشــرعية  إلى  المنتمين  والعســكريين 

واجتياح مسلح للعاصمة صنعاء.

األمــم  لــدى  اليمــن  منــدوب  وقــال 
المتحــدة ان هــذه القــوى االنقالبيــة 
كمجموعــة مســلحة مقاتلــة ترفض ان 
تكــون مكوناً سياســياً قانونيــاً كما هي 
األحــزاب السياســية باليمــن وفي بلد 
متنــوع ويحتــرم التعــدد ويقــوم على 

احترام االختالف السياســي والفكري، 
بل هي جماعة مســلحة تؤمن بفكرة 
دينية سياسية خاطئة تعزز من انقسام 
المجتمــع وتعمل على تفتيت نســيج 
اليمــن االجتماعــي وتقاتــل من اجل 
إلغاء التنوع الــذي جبلنا عليه باليمن 
مدعيــة احتكارها للحــق االلهي الذي 
يخولهــا الوصــول إلى الحكــم بالقوة 
ووصم بقية المجتمــع كله بالمجتمع 
الكافر الخارج عــن الدين المباح دمه 

وماله وعرضه.
وأضــاف ان هذه الجماعــة تعلن ان 
فــي  الجمهوريــة و90  كل محافظــات 
المئة من ســكان اليمن هم كفار يجب 
قتالهــم لتؤكد للعالم انهــا فقط واحدة 
من قــوى التطرف التــي تعزز وجودها 
بنشــر اإلرهاب ورعايته بصورة مباشرة 
او بادعــاء محاربته لتبقــى لغة العنف 
هي الســائدة مؤمنة فقــط بإلغاء االخر 

واحتقاره وقتله. 

وأشــار منــدوب اليمــن إلى اســتمرار 
عمليــات القتــل الممنهج للمســؤولين 
كل  علــى  واالســتيالء  والمواطنيــن 
المؤسســات بطريقة لم يعرفها تاريخنا 
المعاصر من الهمجية والعنصرية ضاربة 
عرض الحائط بــكل القوانين واألعراف 
والحقوق اإلنســانية مذكــراً بالمحطات 
الجســيمة.  الجرائــم  لتلــك  األساســية 
واســتعرض مجور جملة من االنتهاكات 
ميليشــيات  نفذتها  التي  والممارســات 
الحوثــي والمخلوع صالح وشــنها حربا 
علــى بقيــة المــدن حتــى وصولها إلى 
عــدن والعمــل على فتح حرب شــاملة 
علــى المــدن اليمنيــة وخاصــة عــدن 
وتعز والضالع ولحــج والبيضاء ومأرب 
وتدمير البنى المختلفة في هذه المدن، 
متطرقــا إلى تدخــل الرئيــس عبد ربه 
منصور هادي وطلبه من األمم المتحدة 
والمجتمع الدولي ومن الجامعة العربية 
والمجتمــع العربي ســرعة وقف حالة 
الدمــار واالنتقــام التــي تشــنها قوات 
االنقــالب والتــي عملــت علــى قصف 
المدن وضــرب المدنيين وتدمير البنية 
األساســية وقامــت بحمــالت واســعة 
لخطف السياســيين وتغييبهم في اماكن 
مجهولة. واســتجاب المجتمــع الدولي 
ودعــم قوى الشــرعية بقــوى التحالف 
العربي والدعم الدولي الذي بدأ في 27 
مارس 2015 اي بعد ســتة اشــهر كاملة 
مــن االنقــالب الدموي للحوثــي وعلي 
عبداللــه صالــح باليمن وبعد شــهرين 
من الحرب الشــاملة التي شــنتها هذه 

الميليشيات على كل مدن اليمن. 

 –

حكــم القضــاء البحرينــي، بالمؤبــد، على 
متهمْين حاوال تفجير عبوة ناسفة استهدفت 
رجال الشــرطة، كما قضت بســجن خمسة 
متهميــن في قضية التدرب على اســتعمال 

األسلحة والمتفجرات في العراق.
وحكمــت المحكمــة الكبــرى الجنائية 
بالبحرين، أمس، بالسجن المؤبد الثنين من 
المتهمين في العشــرينيات مــن عمرهما، 
أدينــا مع آخر متوفى بالشــروع في القتل 
مفرقعــات،  وحيــازة  تفجيــر  وإحــداث 
والشــروع في اســتعمالها فــي منطقة أبو 
العيش قرب مركز شــرطة ســترة، وأمرت 

المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وكانــت النيابــة العامــة أســندت إلى 
المتهميــن، أنهما فــي مايو 2014، شــرعا 
وآخر متوفى، بقتل رجال من الشرطة، بأن 
بيتوا النيــة وعقدوا العــزم بوضع عبوتين 
مفرقعتيــن محليتي الصنع بداخل إطارات، 

ثم وضعها بالطريق العام. 

إلــى ذلــك، أصــدرت المحكمــة الكبــرى 

الجنائيــة، حكمــاً على أربعــة متهمين في 
قضيــة التــدرب على اســتعمال األســلحة 
لمدة  بالســجن  بمعاقبتهم  والمتفجــرات، 

خمس سنوات.
وتعود تفاصيــل الواقعة، إلى أنه بناء 
علــى التحريــات التي قامت بهــا إدارة 
المباحث الجنائية، بســبب تزايد أعمال 
العنف والتخريب والتفجيرات اإلرهابية، 
تبيــن قيــام بعــض العناصــر اإلجرامية 
المتورطة بأعمــال إرهابية والمطلوبين 
أمنيــاً وهاربين خارج البــالد، ويتخذون 
من العــراق مركزاً لنشــاطهم اإلرهابي، 
باالتصــال ببعــض الشــباب البحرينــي، 
وتجنيدهم لتلقي التدريبات العســكرية 
خارج مملكــة البحرين، على اســتعمال 
وصناعة األســلحة والمتفجــرات، وذلك 
بالعراق،  الموجودة  المعســكرات  بأحد 
بقصــد ارتــكاب جرائم إرهابيــة داخل 

مملكة البحرين. 

في الســياق، أكد وزير الداخلية البحريني، 
الشــيخ راشــد بن عبدالله آل خليفة، عدم 
السماح ألحد بانتهاك أمن وعروبة البحرين، 
وشــدد على حماية المجتمع من أي معتقد 
مذهبي ُمبتدع، ومن كل أشــكال الوالءات 
الخارجيــة، مثل والية الفقيــه، وقال: «من 

اقتنع بها فليذهب إليها».
وأردف: «لن نكتفي بأن تكون التدخالت 
اإليرانية الخطيرة مجرد خبر إعالمي، ألنها 
ُتشــكل مخالفــة قانونية تجرمهــا األعراف 
والمواثيــق الدوليــة، ولكــن ممــا يدعــو 
لألســف، أن ينالنا تهديد ينطلق من أراضي 

دول عربية».

أكــد مندوب اليمن الدائم في المقر األوروبي لألمم المتحدة 
بجنيــف د.علــي محمد مجور أن حل إشــكالية اليمن لن يتم 
اال عبــر تطبيــق القــرارات الدولية، وعودة كافة مؤسســات 
الدولــة إلــى الشــرعية والبدء في تســلم الحكومــة الوطنية 
لكافة المؤسســات، والشروع بعودة مؤسسات الدستور وقيام 
الحكومة بواجبها في نقل اليمن من المرحلة االنتقالية المؤقتة 

إلى الدولة المستقرة.

طوال سنوات حكمه عمل الرئيس 
المخلــوع علــي عبداللــه صالــح 
على توجيه مقــدرات اليمن نحو 
التنمية  علــى حســاب  التســليح 
للشــعب  الضرورية  واالحتياجات 
الــذي يعاني من الفقــر والبطالة 
فعقد صفقات  األمراض  وانتشــار 
كبيرة مع روســيا لشراء صواريخ 
بالستية كما اشترى كميات من هذا 
النوع كم كوريا الشمالية والصين 
المرتفعات  وعمل علــى تحويــل 
المحيطــة بالعاصمــة إلى مخازن 

لهذا النوع من األسلحة.

اســتهداف مأرب  االنقالبيــون  يواصــل 
بالصواريــخ البالســتية بعــد أن تحولت 
المحافظــة إلى مركــز النطالق عمليات 
الشــرعية إلنهــاء االنقــالب فــي داخل 
العاصمــة صنعــاء وألنهــا تحــوي أكبر 
مخزون من النفط والغاز في اليمن وبها 
أكبر محطــة إلنتاج الكهربــاء كما باتت 
المكان اآلمن الــذي فر إليه المئات من 

الناشطين من قمع االنقالبيين. 
منــذ تحرير مأرب وانطالق العمليات 
العســكرية لتحرير صنعــاء عبر محوري 
مديريــة نهــم ومحور مديريــة خوالن، 
أدرك االنقالبيون أن المحافظة أصبحت 
لقيادة قــوات الجيش والمقاومة  مركزاً 
وانطالقا للعمليات العسكرية ولهذا ركز 
على  الصاروخية  االنقالبيون هجماتهــم 
معسكرات الجيش ومنشآت النفط على 
أمل انكسار تقدم قوات الجيش الوطني 
وتدميــر مقومات البالد االقتصادية التي 
عملوا طوال شــهور على السيطرة عليها 

دون أن يتمكنوا من ذلك. 

وبعــد فشــلهم فــي إصابــة أي أهداف 
داخــل األراضــي الســعودية بواســطة 
الصواريــخ البالســتية التــي تمكنوا من 
إخفائها بنقلها من مخازنها ومعسكراتها 
إلــى أرياف العاصمــة ومحافظة عمران 
ومحافظــة الحديدة والبيضــاء يحاولون 
اليــوم اســتهداف محافظة مــأرب، غير 
أن المنظومــة الصاروخيــة الدفاعية من 
التابعــة لقوات التحالف  نظام باتريوت 
تصدت وبشكل مســتمر لهذه الهجمات 

األيــام األخيرة  وأفشــلتها. على مــدي 
أطلق االنقالبيون وبصورة منتظمة عدة 
صواريــخ ارض ارض نحو المعســكرات 
والمنشــآت النفطية في مأرب فتصدت 
منظومــة باتريــوت لها في حين ســقط 
بعضهــا بعــد إطالقه مباشــرة حيث إن 
عــددا من هــذه الصواريــخ قديم جدا 
وتعود للحقبة الســوفيتية وحصل عليها 
اليمــن الجنوبي قبــل توحيد البالد رغم 
اإليرانيين  العسكريين  الخبراء  محاوالت 

تحديث هذه الصواريخ أو تطويرها. 

ومنذ بداية العمليات العســكرية لقوات 
التحالف ركزت غــارات المقاتالت على 
مخــازن الصواريخ ألن قيــادة التحالف 
تــدرك أن االنقالبييــن ســيعملون على 
بهــذه  الســعودية  األراضــي  مهاجمــة 
الصواريــخ وتمكنــت من تدميــر جزء 

منهــا في حيــن تمكــن االنقالبيون من 
تهريب الجزء اآلخــر وإخفائه كما عمل 
هؤالء وبمساعدة الخبراء اإليرانيين على 
تحويل صواريــخ ارض جو إلى صواريخ 
ارض ارض وأطلقــوا بعــض منهــا نحــو 
األراضــي الســعودية أو نحــو محافظة 
مأرب أو مواقع قــوات الجيش الوطني 

والتحالف في محافظة حجة. 
عنــد محاولة الرئيس  اليمني عبدربه 
منصــور هــادي تقليــص نفــوذ الرئيس 
المخلوع علي عبدالله صالح في الجيش، 
رفــض أحمد علي عبد الله صالح التخلي 
عــن ألويــة الصواريــخ وتســليمها إلى 
وزارة الدفــاع في ديســمبر 2012. بعد 
انقــالب الحوثيين والرئيس المخلوع في 
ســبتمبر 2014 واقتحام منــزل الرئيس 
هادي والقصر الرئاسي، وجرى االقتحام 
بالتواطــؤ مع القوات التــي كانت تدين 
بالوالء للرئيس المخلوع معسكرات ومن 

ضمنها معســكرات الصواريخ في صنعاء 
وضواحيها. 

واســتهدفت مقاتــالت التحالف بمئات 
الغارات مواقع ألوية الصواريخ في جبال 
عّطان وجبل النهدين وجبل نقم بصنعاء، 
كمــا وأعلن التحالف فــي 21 أبريل من 
العــام الماضــي تدمير معظمة ترســانة 
الصواريــخ البالســتية التــي فــي حوزة 
االنقالبييــن. إال أن هــؤالء تمكنــوا في 
الســادس من يونيو مــن إطالق صاروخ 
ســكود نحو قاعدة األميــر خالد الجوية 
في مدينة خميس مشيط، وتم اعتراضه 
بصاروخي باتريوت، وفي 26 أغســطس 
أطلــق االنقالبيــون صاروخ ســكود من 
منطقة النهدين والمجمع الرئاسي وسط 
صنعاء لكن منظومــة صواريخ باتريوت 

دمرته في الحال. 

وتشــير تقديرات غربية إلــى أن اليمن 
كان يمتلــك 800 صــاروخ متنــوع بينها 
300 مــن نوع ســكود وأخــرى من نوع 
توشكا وصواريخ ارض جو جرى تطويرها 

وتحويلها إلى  صواريخ ارض ارض. 
وفــي ظــل عــدم وجــود تقديرات 
دقيقــة عــن إعــداد الصواريــخ التي 
كانــت بحوزة الجيــش اليمني قبل أن 
يستولي عليها االنقالبيون فان تشكيلة 
القوات التي أعلنتها الرئيس هادي قبل 
االنقالب توضح أن هذه القوات تتكون 
من قيــادة مجموعة الصواريخ ومقرها 
مرتفعــات عطان بالعاصمة و اللواء «5 
صواريــخ» ومقره ايضــا في عطان في 
غــرب العاصمة واللــواء «6 صواريخ» 
في المنطقــة ذاتها واللواء «8 مدفعية 
صواريخ» في معســكر صبرة، يســلح 

جنوب العاصمة صنعاء.
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