
 أفــادت مصــادر ميدانية عن اشــتباكات 
ومواجهــات عنيفــة شــهدتها بلدة حرض 
الحدوديــة مع الســعودية، شــمال حجة 
غربي اليمن، بين مليشيات االنقالبيين إثر 
خالفات بســبب المفاوضات السرية التي 

يقوم بها قادة حوثيون في مدينة أبها.
وذكــرت المصادر لمراســل «يمــن برس» 
أن مشــادة وخالفات كالمية بين مسلحين 
حوثيين وجنود تابعيــن للرئيس المخلوع، 
حــول زيارة وفد حوثي للســعودية، تحول 
إلى اشتباكات مســلحة شرق مدينة حرض 

الحدوديــة، وقصف متبادل بين مســلحي 
للحوثييــن،  التابعــة  الشــعبية»  «اللجــان 
والمتمركزيــن فــي ضواحــي مدينة حرض 
(شرقاً)، والقوات الموالية للرئيس المخلوع، 
المتمركزة في منطقة «المداحشــة» خارج 

البلدة.
االشــتباكات  أن  المصــادر  وأوضحــت 
اســتمرت حتى ســاعات متأخرة أول من 
أمس، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى 
مــن الطرفيــن –لــم تتوفــر إحصائيــات 
صنعاء - الوكاالت بعددهم.   

 6300
قال نائــب رئيس الوزراء وزيــر الداخلية 
اليمني اللواء الركن حســين محمد عرب، 
إنه تم ضم نحو 6300 من أفراد المقاومة 

الشعبية إلى قوات األمن حتى اآلن.
واكــد خــالل تدشــينه،  دورة تدريبيــة 
خاصة بوحدة الطوارئ في معسكر النصر 
بمحافظة عدن امــس التركيز على تأهيل 
الكادر البشــري كونه العنصــر األهم في 
العملية األمنية، والذي يعول عليه تحقيق 
األمن واالستقرار.            عدن ـ سبأنت

كشف قائد المنطقة العسكرية الرابعة في 
اليمن اللواء الركن أحمد ســيف المحرمي 
اليافعي، أن التآمــرات والتدمير والحرب 
التي تحدث في اليمن هي نشــاط إيراني 
من أساسه تحاول منه السيطرة على البحر 

األحمر.
وقــال اللــواء اليافعي إن «إيــران عندما 
شــعرت أن مضيق هرمــز ال قيمة له في 
التجــارة الدوليــة وهدفهــا الوصول إلى 
المحيط الواسع وبعد قيام المملكة بإنشاء 
خطوط نقــل النفط والموانــئ في البحر 

العربــي أرادت إيــران أن تصل وتتوســع 
إلى خليــج عدن والمحيط الهندي». وأكد 
اليافعي حســب نقلت صحيفة «المدينة» 
الســعودية أن حزب الله هو اآلخر يعتبر 
خيطاً من خيوط إيران في تدخلها السافر 

في اليمن.
وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ قــرار الرئيــس 
عبدربــه منصور هــادي القائــد األعلى 
المقاومــة  بدمــج  المســلحة  للقــوات 
الشــعبية الجنوبية فــي الجيش الوطني، 
أكــد اليافعــي أن اإلجــراءات جاهــزة 

وتــم االنتهاء منهــا بانتظــار التعزيزات 
الماليــة لصــرف رواتب شــباب ورجال 
للمقاومة،  الذين سيتم ضمهم  المقاومة 
وأن الحكومــة تبــذل في هــذا الجانب 
مساعي كبيرة لتوفير االعتمادات المالية 
الالزمة لألشــخاص الذين تم دمجهم في 
المقاومة.  الرياض - الوكاالت
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حققت قــوات الجيش الوطني والمقاومة 
الشــعبية تقدمــاً كبيــراً في تعــز، أمس، 
وســيطرت على مناطق اســتراتيجية عدة 
فــي المحافظــة، بعد معارك شرســة مع 
المتمرديــن الذين تكبدوا خاللها خســائر 
بشــرية كبيــرة، فــي حيــن دك طيــران 
التحالــف مواقــع لالنقالبيين فــي صنعاء 
ومحافظــات أخرى، بينما أســفر ســقوط 
قذائف حوثية على منفذ الطوال الحدودي 
بين المملكة العربية الســعودية واليمن، 
عــن إصابة ثالثــة ســعوديين، األمر الذي 
يمثل خرقــاً التفاق تهدئــة على الحدود، 
إال أن مستشــار وزيــر الدفاع الســعودي 
العميــد أحمد عســيري، أكــد أن التهدئة 
مازالت مســتمرة على الحدود مع اليمن، 
بعدما ردت القوات السعودية على مصادر 

النيران من الجانب اليمني.
الوطنــي  الجيــش  قــوات  وواصلــت 
والمقاومــة الشــعبية توغلهــا وتقدمهــا 
الالفت بتحرير مواقع ومســاحات واسعة 
مــن األرض لليوم الثاني على التوالي، في 
جبهات (المسراخ، الحصب، الدحي، وادي 

عيسى، البعرارة) جنوب وغرب المدينة.
وتمكنــت قوات اللواء 35 مدرع التابع 
للجيــش الوطنــي بإســناد مــن مقاتالت 
التحالف العربي، والمقاومة الشعبية، من 
تحقيق تقدم واســع في عزلــة األقروض 
مديرية المســراخ، وتطهيــر أكثر من 20 
موقعــاً (الحوجلــة والقحــاف والمخعف 
وأكمــة الديــك والذنيب وأكمــة القرض 
والغزاول واألحياد........)، حســب العميد 
عدنــان الحمــادي قائد جبهة المســراخ، 
والذي أكد لـ«البيان» أن خســائر بشــرية 
وماديــة كبيرة تكبدهــا االنقالبيون خالل 
المواجهات التــي دارت، مع فرض قوات 
الجيــش والمقاومــة طوقــاً علــى فلــول 
المتمرديــن فــي منطقــة المطالي وجبل 
ورقة وحيسان - آخر معاقل المليشيات - 

في المسراخ جنوب تعز. 

وأفــاد الحمــادي باســتمرار المعارك في 
قرية كورحيسان، وشــن القوات الشرعية 
هجمــات عنيفة من أجل الســيطرة على 
جبــل ورقــة، الحصــن األكبــر لميليشــيا 
الحوثيين فــي المنطقــة، وإحراق خمس 
عربات عســكرية مع سيارة نوع هيلوكس 
تابعــة للمليشــيات كانــت موجــودة في 
قرية شــمار بنيران قوات الجيش الوطني 

والمقاومة، مع اســتعادة عربة عســكرية 
نوع فورد تحمل رشاشــاً مضاداً للطيران، 
بحــوزة  كانــت  ودوريتيــن عســكريتين 

المتمردين.
وفــي الجبهــة الغربية، حقــق الجيش 
الوطنــي والمقاومــة تقدمــاً الفتــاً وبالغ 
األهمية، بتطهيــر حي البعرارة ومحيطها، 
إضافــة إلى منطقة الزنقــل بالكامل غرب 
المدينة، فيما شوهدت عناصر الميليشيات 

وهي تفر باتجاه شارع الثالثين.
الحســاني،  منصــور  العقيــد  وأكــد 
لـ«البيــان» وصول قــوات الجيش الوطني 
والمقاومــة الشــعبية، إلى نقطــة الحبيل 
غرب المدينة، والتي عرفت خالل األشهر 
الماضية بـ«معبر الحبيل أو الدحي»، حيث 
كان يتعــرض فيها أبنــاء المدينة لإلهانة 
والتعذيــب النفســي من قبل مليشــيات 
االنقالب، وأضاف الناطق الرســمي باسم 
الشــعبية تعز،  للمقاومة  المجلس األعلى 
أن الجيــش الوطني والمقاومة الشــعبية 
ســيطروا على مبنى إدارة مصنع الشيباني 
ومكتب الجمارك ومصنع الثلج بالحصب.

ونقلت وكالة األنباء اليمنية الرســمية عن 
مصادر، أن الجيش والمقاومة قاما بتطهير 
تلــة األرانــب وتلة اإلريل وتلــة الخوعة، 
وعدد من المواقــع التي كان يتمركز فيها 
قناصة المليشــيا في حي الحصب. ووفقاً 
للمصادر فقد أسفرت المعارك التي دارت 

فــي الجبهــة الغربية ومديريــة األقروض 
عــن مقتــل 37 مــن المليشــيا االنقالبية 
وإصابة العشــرات. وأكــدت المصادر أن 
تعزيزات كبيرة للجيش والمقاومة تتوافد 
صــوب الجبهة الغربية فــي الدحي وحي 
الحصــب بهدف فــك الحصــار المفروض 
على المدينة من قبل المليشــيا االنقالبية. 
وقالت إن مليشــيات الحوثــي والمخلوع 
بالجبهة الشــرقية لمدينــة تعز لجأت إلى 
قصف األحياء الســكنية عشوائياً، رداً على 
الغربية،  بالجبهــة  المقاومــة  انتصــارات 
مشــيرة إلى أن 12 مدنيــاً أصيبوا بجروح 

في حصيلة أولية من جراء ذلك القصف.

فــي األثنــاء، شــنت مقاتــالت التحالف 
العربي عدة غارات على مواقع وتجمعات 
المليشــيا، حيث قصفــت مواقع في جبل 
ورقة بعزلــة األقروض المســراخ جنوب 
المدينة، مطار تعز الدولي، وقد استهدف 
القصف سيارة نقل محملة بالذخائر، نقطة 
المليشيا الواقعة أمام مصنع البحر األحمر 
بالجند شــرق تعــز، مقر إقامــة المتمرد 
حمــود دهمش، المعين من الميليشــيات 
كقائد للواء 22 في الجند شــرق المدينة، 
وغارة على تجمع للميليشيات شمال غرب 
مدينة تعــز. كما نفذت مقاتالت التحالف 
غــارات عدة على مواقــع االنقالبيين في 
منطقة المخا الســاحلية، وشــنت غارات 
متفرقة على مناطــق في محافظات ذمار 

وحجة والجوف وعمران مستهدفة مواقع 
مخابئ أســلحة للميليشــيات أسفرت عن 
مقتل وإصابة العشرات عالوة على تدمير 

عدد من اآلليات.
واســتهدفت مقاتالت التحالف العربي، 
كذلــك، مواقع تابعة لميليشــيات الحوثي 
والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في 
منطقة القبيطة بين محافظتي لحج وتعز.

كذلــك جدد طيــران التحالــف العربي 
غاراتــه علــى أهــداف للميليشــيات في 
العاصمــة صنعاء، بعد توقف دام أكثر من 
أســبوع. وهزت انفجــارات عنيفة جنوَب 
العاصمــة صنعاء، حيث أكد شــهود عيان، 
أنها ناجمة عن غارات شــنها الطيران على 
معسكر الحفا، الواقع على سفح جبل نقم، 
وعلى جبل النهدين ودار الرئاســة جنوب 
العاصمــة. وتزامــن القصف، مــع تحليق 
مكثف للطيران في سماء العاصمة صنعاء.
وفي شرق العاصمة صنعاء في مديرية 
نهم تدور اشــتباكات عنيفــة بين الجيش 
الوطنــي والمقاومــة الشــعبية من جهة، 
وميليشــيات الحوثــي وصالــح مــن جهٍة 
أخــرى، بالتزامن مع غارات جوية لطيران 
التحالــف علــى مواقع المليشــيات غرب 

جبل الشبكة.

مــن جهة أخرى، وفــي أول خرق للتهدئة 
قبــل  مــن  الســعودية،  الحــدود  علــى 
الدفــاع  االنقالبييــن الحوثييــن، كشــف 

المدني الســعودي في جازان عن سقوط 
عدة قذائف عســكرية من داخل األراضي 
الطــوال  محافظــة  اســتهدفت  اليمنيــة 
الحدوديــة مــع اليمن، مــا أدى إلى وفاة 
مواطن ســعودي، أمس، بجــازان، وإصابة 
ثالثــة آخريــن بينهم امــرأة، تــم نقلهم 

للمستشفى لتلقي العالج الالزم.

التهدئة مستمرة
وفي السياق قال مستشار وزير الدفاع 
الســعودي العميد أحمد عسيري، حسب 
مــا نقل موقع «ســكاي نيــوز عربية»، إن 
«التهدئــة مســتمرة، فنحــن نتحدث عن 
حدود طويلة تتعدد المناطق فيها، والخرق 
الــذي وقع تــم التعامل معــه بما تقتضي 
الحالة، وتــم الرد على مصــادر النيران». 
وأشار إلى أنه جرى التواصل مع األطراف 
التي ســعت في هــذه التهدئــة لمعالجة 
الحــادث الذي حصــل، حتى ال يتكرر مرة 
أخــرى. وأكد عســيري اســتمرار القوافل 
اإلغاثية للقرى اليمنية على الحدود. وقال: 
إن «مــا يهمنا هم أشــقاؤنا اليمنيون غير 
الداعميــن للمتمرديــن والذيــن تضرروا 

بسبب األعمال العدائية للميليشيات». 
وكانــت الحــدود اليمنيــة الســعودية 
شهدت تهدئة بعد وساطات قبلية إلفساح 
المجال إلدخال مواد طبية وإغاثية للقرى 
اليمنيــة القريبــة من مناطــق العمليات، 
واستجابت قوات التحالف لذلك عبر منفذ 

علب الحدودي.

أقامــت الفيدراليــة العربيــة لحقــوق 
اإلنســان، أمــس، فــي جنيــف وقفــة 
احتجاجية ضد انتهاكات حقوق اإلنسان 
وجرائم الحرب التي تمارسها ميليشيات 
الحوثــي والمخلوع فــي اليمن، وذلك 
علــى هامش مشــاركتها فــي فعاليات 
اجتماعات الدورة الـ31 لمجلس حقوق 

اإلنسان لمنظمة األمم المتحدة.
شارك في الوقفة االحتجاجية ممثلو 
عــدد كبير مــن المنظمــات الحقوقية، 
التــي  الممنهجــة  بالجرائــم  ونــددوا 
الحوثي والمخلوع  ترتكبها ميليشــيات 
ضد األبرياء والمدنيين العزل في اليمن 

رغبة في االستيالء على السلطة.
كمــا طالبــت الفيدراليــة العربيــة 
لحقوق اإلنســان في بيــان وجهته إلى 
األميــن العام لمنظمة األمــم المتحدة 
بان كي مون، بضرورة العمل على رفع 
المعانــاة عن الشــعب اليمنــي والبدء 
فــوراً في تنفيذ قــرارات مجلس األمن 
في ذلك الشــأن في أسرع وقت ممكن 
لوقــف نزيــف األرواح والدمــاء التي 

تزهق يومياً على األرض اليمنية.

وذكر البيان أن معاناة الشــعب اليمني 
مــا زالــت مســتمرة جــراء األوضــاع 
والممارســات غير اإلنسانية التي تمثل 
انتهــاكاً صارخاً لكل المواثيق واألعراف 
الدوليــة والتي تمثل فــي ذاتها جرائم 
ضد اإلنسانية وحقوق اإلنسان، وترتقي 
إلــى أن تكون جرائــم الحرب متكاملة 
األركان والتــي ترتكبهــا بشــكل يومي 

ميليشــيات الحوثي وصالح منذ انقالبها 
على السلطة الشــرعية في الجمهورية 

اليمنية.
وأضــاف «إنه إزاء هــذه الخروقات 
غيــر المســبوقة، فإننا نناشــدكم بكل 
معانــي اإلنســانية ســرعة التحرك من 
أجل إنقاذ الشعب اليمني الذي يتعرض 
يصنفهــا  والتــي  االنتهــاكات  ألبشــع 
القانــون الدولــي جرائم حــرب والتي 

رصدتهــا تقاريــر مختلــف المنظمات 
المعنية والتابعة لألمم المتحدة بملف 
حقوق اإلنســان، حيث رصــدت القيام 
بعمليــات منظمة ومتكررة تســتهدف 
قصف المدنيين ومحاصرة المدن ومنع 
دخول مواد اإلغاثة اإلنسانية الضرورية 
لبقائهــم أحيــاء، إضافة إلــى قيام تلك 
الميليشيات بتجنيد األطفال وإشراكهم 
في العمليات العسكرية وهو ما يشكل 

الجريمة األكثر بشاعة في حق الطفولة 
بل واإلنسانية».

وأكد البيان أن ما تقوم به ميليشــيات 
انتقاماً من  الحوثــي وصالــح يعتبــر 
الشــعب اليمنــي الذي حســم خياره 
بانتخــاب حكامه بعدمــا ذاق ألعوام 
طويلــة مرارة الظلم وغيــاب العدالة 
والجهــل  والفقــر  الفســاد  وانتشــار 
والمــرض، وهو ما جعلها تســتهدف 
اليمني سواء األطفال  الشــعب  فئات 
أو النســاء أو الشــيوخ فــي حربهــا، 
مستخدمة كل أنواع التنكيل من قصف 
وتدميــر لــكل المنشــآت التعليميــة 
والصحيــة وإســكات صــوت جميــع 
المنابــر اإلعالميــة واالســتيالء عليها 
حتى تمارس عملياتهــا اإلجرامية في 
غيبة عن عيون العالم وهو ما يســفر 
عن ارتــكاب جرائم القتــل والتنكيل 
واختطافهم  الصحافيين  ضد  والتهديد 
وتعذيبهم في معتقالت وسجون غير 

إنسانية.
وأوضــح البيــان أن المأســاة ـ التــي 
يعيشــها الشــعب اليمني بسبب ما تقوم 
بــه هــذه الميليشــيات مــن انتهــاكات 
جسيمة وجرائم حرب ممنهجة ـ تتعاظم 

يومــاً بعد يوم خاصة فــي حق المدنيين 
ومختلــف  والنســاء  واألطفــال  العــزل 
شرائح الشــعب اليمني، والتي يندى لها 
جبين اإلنســانية في ظــل تقاعس وتردد 
المجتمــع الدولي عــن القيام بواجبه في 
حماية المدنيين والعمل على تطبيق كل 
التي تســتهدف حماية  الدولية  المواثيق 
المدنيين في ظل غياب السلطة الحاكمة 
عــن مقاليــد البالد، بســبب ميليشــيات 
تســتهدف كســر إرادة الشــعب اليمني 
واالســتيالء على الســلطة حتى ولو كان 
السبيل لتحقيق هذا الهدف إراقة الدماء 
وإزهــاق أرواح اآلمنين وارتكاب جرائم 

منظمة يندى لها جبين اإلنسانية.
العربية لحقوق  الفيدراليــة  وطالبت 
اإلنســان في ختام بيانهــا األمين العام 
لألمــم المتحدة «بالتحرك الســريع من 
أجل إنقاذ الشعب اليمني والضغط من 
أجل التنفيذ الفوري لقرار مجلس األمن 
رقم 2216 ومحاســبة تلك الميليشيات 
على جرائمها الممنهجة في حق الشعب 
وإحالــة  جمعــاء  واإلنســانية  اليمنــي 
مرتكبــي تلــك الجرائــم إلــى محكمة 
الجنايــات الدولية، بما يحقق محاســبة 
الجنــاة وعــدم اإلفــالت مــن العقاب 
ويحقــق العدالة للضحايا بــل والتأكيد 

على شيوع مناخ العدالة الدولية».

تســتعد قافلة إعالمية لالنطالق 
صبــاح اليوم، من شــارع جمال، 
وصــوالً إلى مستشــفى الروضة، 
أحــد مستشــفيات مدينــة تعز. 
وقالت مصادر إعالمية لـ«البيان»، 
إن القافلة ســتزود المستشــفى 
بـ100 أسطوانة أكسجين مقدمة 
من فاعالت خيــر من دولة قطر 
جنات  مؤسســة  عبر  الشــقيقة، 
لنداءات  تلبية  وذلــك  التنموية، 
المستشــفى المتكــررة بأمداده 
بعــد  األكســجين  بأســطوانات 
نفادها منه.  تعز ــ البيان
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ناقــش وزيــر اإلعــالم الدكتــور محمــد 
عبدالمجيــد قباطي أمس مع شــباب من 
محافظة المهرة بقيادة عبدالله بن عفرير 
الجانــب اإلعالمــي، وتأهيــل كــوادر من 
أبنــاء المحافظة وتطوير وســائل اإلعالم 

الموجودة حاليا في المحافظة.
وخالل اللقاء استمع الوزير قباطي إلى ما 
تعانيه إذاعــة المهرة من صعوبات خاصة 
في الجانب الفني والبشري والذي بدوره 
يســهم في توصيل الرســالة اإلعالمية إلى 
كافة أبنــاء المحافظة، ونقل كل ما يتعلق 

بعمل ونشــاط الحكومة الشرعية، وكذلك 
توعيــة المواطنيــن بالرســالة اإلعالميــة 
الهادفة التــي تواكب المرحلة الراهنة في 
ظــل األوضاع التــي تمر بهــا اليمن جراء 
عمليــات االنقــالب التي نفذتها مليشــيا 
الحوثــي وصالــح االنقالبية وما تســببت 
به مــن أوضــاع مأســاوية فــي مختلف 

المحافظات.
واكــد وزير اإلعالم انه ســيتم وضع خطة 
لمعالجــة مختلف المشــاكل والصعوبات 
التي تعترض سير العمل في إذاعة المهرة 

وفــق قدرات المؤسســة العامــة لإلذاعة 
والتلفزيون.

وعبر شــباب محافظة المهرة عن شكرهم 
لوزيــر اإلعــالم علــى اهتمامــه الكبيــر 
بمحافظــة المهــرة ليــس فــي الجانــب 
اإلعالمــي فحســب ولكــن فــي مختلف 
الجوانب، متمنين له دوام التقدم والنجاح 
فــي مهامــه التــي أوكلت إليــه في هذه 
المرحلــة الراهنة مــن تاريخ اليمن والتي 
استطاع من خاللها تحسين األداء اإلعالمي 
في مختلف جوانبه.   الرياض - سبأنت

بحــث رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية 
القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل 
ثاني، أمس، مع الوزير المسؤول عن الشؤون 
المالية بســلطنة عمان درويش بن إسماعيل 
البلدين  العالقــات األخوية بيــن  البلوشــي، 
الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى 
الموضوعات ذات االهتمام المتبادل. وذكرت 
وكالــة األنباء القطرية «قنــا» أن اللقاء جرى 
بمناســبة زيارة آل ثاني للدوحة، للمشــاركة 
في اجتمــاع الــدورة الـ17 للجنــة القطرية 

العمانية المشتركة.            الدوحة - وام

كشــفت إحــدى المدرســات النازحات من 
محافظة صعدة عن تهديد قيادات الحوثيين 
في مكتب التربية بالمحافظة لهن، بمصادرة 
مرتباتهــن لصالــح المجهود الحربــي إذا لم 
إحــدى  المحافظة.وقالــت  إلــى  يرجعــن 
المدرسات النازحات من صعدة، والمتواجدة 
حاليــاً في مدينــة عمــران، إن مدير مكتب 
التربيــة المدعو عبدالرحمــن الظرافي طلب 
منها إبالغ زميالتها إذا «أردن استالم مرتباتهم 
عليهن العودة إلى المحافظة ومزاولة عملهن 
عدن - الوكاالت في التدريس». 

حــض محافظ ابين الخضر محمد الســعيدي 
أعضــاء لجنــة اإلغاثــة فــي المحافظة على 
مضاعفــة الجهود إليصال المســاعدات إلى 
جميــع المديريــات. وأكد الســعيدي خالل 
ترؤســه اجتمــاع اللجنــة على اســتقالليتها 
بشــقيها اإلغاثــي واإليوائي مــن التدخالت 
بعيــدا عــن أي لجنة اخرى فــي المحافظة. 
وشدد على التنسيق الفاعل بين لجنة اإلغاثة 
فــي المحافظة وبين المقر الرئيســي للجنة 
العليا لإلغاثة بمحافظة عدن.  ابين – سبأنت
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العدالــة  غيــاب  أن  اإلمــارات  أكــدت 
واإلنصــاف في حل الصراعــات اإلقليمية 
والدوليــة وازدواجيــة معايير الشــرعية 
الدولية وانتقائيــة تطبيق مبادئ القانون 
الدولي ســاهمت فــي تأجيــج التطرف 
واإلرهاب، وشــددت على أنه ال ســبيل 
إال  الدولييــن  واألمــن  الســلم  لتعزيــز 

الدولية  العالقــات  العدالة في  بتحقيــق 
وتوحيد معايير تطبيق القانون الدولي.

جدد المندوب الدائم للدولة لدى األمم 
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في 
جنيف السفير عبيد سالم الزعابي موقف 
اإلمــارات الثابت فيما يتعلــق بمكافحة 
اإلرهاب الــذي ال يجب تبريره تحت أي 
ذريعة كانت كما يتعين مكافحته من قبل 
كافــة المجموعة الدولية. جــاء ذلك في 
كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق اإلنســان 
في إطــار الحــوار التفاعلي مــع المقرر 
الخــاص المعني بتعزيــز وحماية حقوق 
اإلنســان والحريات األساســية في سياق 
مكافحــة اإلرهاب والــذي نظمه مجلس 
حقوق اإلنسان على هامش أعمال دورته 
الحاديــة والثالثيــن المنعقــدة حاليا في 

جنيف.
وقــال الزعابي في مســتهل كلمته ان 
دولة اإلمارات تشارك قلق السيد المقرر 

الخــاص المعني بتعزيــز وحماية حقوق 
اإلنســان والحريات األساســية في سياق 
مكافحة اإلرهاب بشــأن انتهاكات حقوق 
اإلنسان والقانون اإلنساني التي تقوم بها 
الجماعــات اإلرهابية في حــق المدنيين 

بمــن فيهــم األطفال والنســاء والعجزة، 
مؤكدا في هذا الصدد دعم دولة اإلمارات 
للنــداء الــذي توجــه به المقــرر الخاص 
والداعــي إلى ضــرورة تعزيــز وحماية 

ضحايا اإلرهاب.

كما أكــد أن غيــاب العدالــة واإلنصاف 
في حــل الصراعات اإلقليميــة والدولية 
وازدواجيــة معاييــر الشــرعية الدوليــة 
وانتقائية تطبيق مبــادئ القانون الدولي 
وانتهاج أســاليب القوة واالســتعالء في 
العالقات الدولية قد ساهمت في تأجيج 
التطرف واإلرهاب وأنه ال ســبيل لتعزيز 
الســلم واألمــن الدولييــن إال بتحقيــق 
العدالة فــي العالقات الدوليــة وتوحيد 
معايير تطبيق القانــون الدولي والدعوة 
إلصــالح األمــم المتحــدة. ونــوه بمدى 
االهتمام الذي يوليه مجلس األمن التابع 
لألمــم المتحدة لظاهــرة اإلرهاب حيث 
أكد فــي العديد من قراراته على ضرورة 
لها  التــي يتعرض  مكافحــة «التهديدات 
السلم واألمن الدوليان من جراء األعمال 
اإلرهابية» باستخدام جميع الوسائل وفقا 

لميثاق األمم المتحدة.

وقال ان إســتراتيجية األمــم المتحدة 
العالميــة لمكافحة اإلرهــاب لعام 2006 
تأتــي فــي هــذا الســياق كأداة عالمية 
فريدة من نوعها من شأنها تعزيز الجهود 
الوطنيــة واإلقليمية والدوليــة لمكافحة 

اإلرهاب.
وفيما يتعلق بسياســة دولة اإلمارات 
في مكافحة اإلرهاب، أكد السفير الزعابي 
فــي كلمته أن الدولة اتخذت عدة تدابير 
على كافة األصعدة فعلى الصعيد الوطني 
أصدرت الحكومة االتحادية قانون محاربة 
الجرائــم اإلرهابية لعام 2014 إضافة إلى 
اســتضافة الدولــة مركز التميــز الدولي 
لمكافحة التطرف العنيف «هداية» وهو 
مركــز مســتقل متعدد األطــراف يجمع 
الخبراء والخبرات من جميع أنحاء العالم 
من أجل إيجــاد أفضل الســبل لمكافحة 
اإلرهاب ومواجهــة التحدي المتمثل في 

تجنيب األفراد الميل إلى اإلرهاب.

شــاركت دولــة اإلمارات في شــهر مايو الماضي في وضع مشــروع 
الميثاق البرلماني اإلســالمي لمكافحــة اإلرهاب والتطرف في اتحاد 
مجالــس الدول األعضــاء في منظمــة التعاون اإلســالمي، في حين 
تشارك دولة اإلمارات على الصعيد الدولي في رئاسة الفريق العامل 
المعني بمكافحــة التطرف العنيف التابع للمنتدى العالمي لمكافحة 
اإلرهاب الذي تم إنشاؤه على هامش الدورة الـ 66 للجمعية العامة 

لألمم المتحدة في عام 2011.

 –

ُتســاهم هيئــة الهــالل األحمــر اإلماراتــي 
بشــكل رئيســي في عودة افتتاح المدارس 
في العاصمة المؤقتة عدن وانتظام الدراسة 
ضمن المســاعي التي مازالت تبذلها لتطبيع 
الحيــاة فــي المدينــة، وذلك بعــد الحرب 
العدوانيــة التي شــنتها مليشــيات الحوثي 
وصالح وتســببت في تدمير عــدد كبير من 
المــدارس، وســلمت دفعــات جديــدة من 
ســيارات نقل للموظفيــن والطالب وأجهزة 
حاســوب وتكييــف للمدارس.فبعــد إعادة 
تأهيــل اكثــر من 150 مدرســة في مختلف 
مديريــات عدن بدأت هيئــة الهالل األحمر 
اإلماراتــي مرحلة جديدة فــي دعم التعليم 
وذلك بهدف تحسين جودة مخرجات التعليم 
ومســاعدة الطالب والمدرســين والتخفيف 
المساعدات األخيرة  من معاناتهم. وشملت 
تقديــم ســيارات نقل للموظفيــن والطالب 
وتزويد المدارس بأجهزة حاسوب وتكييف.

وتســلم مكتــب التربيــة والتعليــم في 
محافظة عدن للمرة الثانية خالل هذا الشهر 

14 حافلــة نقــل مقدمــة من هيئــة الهالل 
األحمر اإلماراتي، الســتخدامها في تســهيل 
حركة اإلداريين العاملين في مكاتب التربية 

بالمحافظة وتعزيز االنضباط الوظيفي.
وتسلم مكتب التربية في مديرية البريقاء 
أجهزة حاســوب لعدد من مدارس المديرية 
المقدمة من هيئــة الهالل األحمر اإلماراتي 
وذلك بهدف تحسين جودة التعليم وإضافة 
مــادة الحاســوب فــي مختلــف المراحــل 

الدراسية.

وقــال مدير مكتب التربيــة والتعليم بعدن 
محمد عبــد الرقيب عبــد الرحمن ان هذه 
المنــح التــي تقدمهــا هيئة الهــالل األحمر 
اإلماراتي ستسهم في تعزيز عملية االستقرار 
التربــوي من خالل تســهيل نقــل العاملين 
والموظفيــن بمــا يســهم فــي االنضبــاط 
الوظيفي واستتباب ســير العملية التعليمية 
والتربوية بعدن، وكذلــك االرتقاء بالعملية 
التعليمية وتحسين جودتها من خالل تزويد 
مدارس عدن بأجهزة حاسوب حديثة. وشكر 
دولة اإلمــارات على كل ما تبذله من جهود 

لتطبيع الحياة في العاصمة عدن.
بدوره أشــاد مدير عــام مديرية البريقاء 
هانــي محمد اليزيــدي إلى اهمية اســتالم 
المنحــة وانعــكاس فــي االرتقــاء بالعملية 
التعليميــة والرقي بالطــالب والطالبات في 
مواكبــة العصــر الحديــث. وثمــن اليزيدي 
الجهــود الكبيــرة الــذي تبذلهــا اإلمــارات 
العربيــة فــي النهوض لعدد مــن القطاعات 
الخدمية والتي تعود بالنفع على المواطنين 
والمحافظــة بشــكل عام، معربا عن شــكره 
وتقديره لدولــه اإلمارات قيــاده وحكومة 
وشــعبا على هذا الدعم السخي الذي تقدمه 
لقطــاع التعليــم فــي محافظة عــدن. من 
جانبــه قال مديــر مكتب التربيــة والتعليم 
في مديرية التواهــي طه نعمان عبدالله ان 
اجهزة الحاسوب تم تســليمها إلى عدد من 
المدارس وهي 26 ســبتمبر، عائشة للبنات، 
بئر احمــد، قلوعة بئر احمــد، محمد الدرة 
بنين، ثانويــة القدس، ثانويــة محمد الدرة 
بنات، بعد ان تمت إعادة التأهيل والترميم 
من قبل الهالل األحمر اإلماراتي، مشيراً إلى 
انه تم اســتالم مؤخراً بــاص لمكتب التربية 

مقدم أيضاً من الهالل األحمر اإلماراتي.

أكد حقوقيون أمس أن مليشــيات الحوثي 
والرئيــس المخلــوع علي صالــح انتهكت 
بشكل صارخ القانون الدولي والمعاهدات 
الدولية، وأحد األمثلة على انتهاكها اتفاقية 
أوتــاوا لحظــر األلغام ضد األفــراد حيث 
قامت بــزرع آالف األلغام في اليمن منذ 
العــام 2011، وهي بذلك ارتكبت جريمة 
االنقالبية  المليشيات  حرب، موضحين أن 
لــم تكتف بزرع األلغــام المضادة لألفراد 
المحظورة دولياً بــل قامت أيضاً بتفخيخ 
جثــث القتلــى، وزرع األلغام فــي منازل 
الذيــن نزحوا لتنفجر فيهــم عند عودتهم 

إليها.
وعقــد التحالف اليمني لرصد انتهاكات 
حقــوق اإلنســان اليوم نــدوة في جنيف 
حول األلغــام وضحاياها فــي اليمن على 
هامش الدورة 31 لمجلس حقوق اإلنسان. 

وتحدث رئيس وحدة الرصد والتوثيق في 
منظمة «ســام» للحقوق والحريات توفيق 
الحميــدي في كلمة له خــالل الندوة عن 
انتهاك ميليشيات الحوثي وصالح التفاقية 
أوتــاوا لحظر األلغــام ضد األفــراد، التي 
نصت علــى تدمير الــدول لمخزونها من 

هذه األسلحة.

 وأشــار إلى انتشار األلغام في اليمن منذ 
العام 2011 حيث قامت حكومة المخلوع 
علــي صالح فــي تلك الفترة بــزرع آالف 
األلغــام، كمــا أن ميليشــيا الحوثي تقوم 

بزراعتها اآلن.
وطالب الحميدي بمعاقبة المشــاركين 

فــي أنشــطة االحتفاظ بمخــزون األلغام 
ضد األفراد في اليمــن، وزرعها وتعويض 
ضحاياهــا، مبينــاً أن ميليشــيات الحوثي 
وصالــح انتهكــوا بشــكل صــارخ القانون 
الدولــي والمعاهــدات الدوليــة. وأوضح 
أن االنتهــاكات التي ترتكبها الميليشــيات 
أوتــاوا تمثــل جريمــة حرب،  التفاقيــة 

متطرقاً إلى تقرير لمنظمة هيومان رايتس 
ووتــش وتوثيقــه اســتخدام ميليشــيات 
الحوثــي لأللغام مــن جديد فــي اليمن. 
وأضاف الحميدي أن «ميليشــيات الحوثي 
عندمــا تــزرع األلغــام وال تحتفــظ بأي 
خرائــط ألماكن وجودها وهو ما ســيزيد 
من صعوبة تطهير تلك المناطق بعد انتهاء 

الحــرب». وقد قام الحوثــي بزرع األلغام 
ضد األفراد في الطرق العامة والشــوارع 
داخل المدن وتضرر منهــا المدنيين أكثر 
مــن أفــراد الجيــش اليمنــي والمقاومة 

الشعبية.

من جانبه أكد رئيس مؤسسة وثاق للتوجه 
المدني اليمنية نجيب الســعدي أن زراعة 
األلغام عــادت إلى اليمن منذ عام 2011، 
حيث نشــرت قوات الحــرس الجمهوري 
الموالية لعلــي عبد الله صالح األلغام في 
محيط معســكراتها في نهم وأرحب وبني 
جرموز، وقد ســقط ضحيتهــا العديد من 
المدنيين بينهم النساء واألطفال من قتلى 

وجرحي بترت أطرافهم السفلية.
وأضاف السعدي أن ميليشيات الحوثي 
لــم تكتف بزرع األلغــام المضادة لألفراد 
المحظورة دولياً بــل قامت أيضاً بتفخيخ 
جثــث القتلــى، وزرع األلغام فــي منازل 
الذيــن نزحوا لتنفجر فيهــم عند عودتهم 
إليها. وبين أن عام 2015 شــهد قتل 201 
شخص بسبب األلغام بينهم 16 طفًال و26 
امــرأة و 141 رجًال وثمانية من فرق نزع 
األلغام. وأوضح أن 229 شــخصاً بينهم 19 
طفــًال و25 امــرأة و 173 مدنيــاً و12 من 
فــرق نزع األلغــام جرحوا نتيجــة لذلك. 
وأشار إلى أن ميليشــيات الحوثي زرعت 
األلغــام في عدن ولحــج ومأرب والضالع 
وأبين والبيضاء، كاشًفا أن للحوثيين ثالثة 

مصانع إلنتاج األلغام المحلية.

■ وفد «الهيئة» خالل تسليم مكتب التربية والتعليم في عدن سيارات نقل |  البيان
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