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غارات مكثفة للتحالف تقتل عشرات المتمردين

الشرعية تالحق االنقالبيين على مشارف صعدة
تعز ــ صالح قعشة, عدن، صنعاء ــ 

البيان 

واصل��ت ق��وات الجي��ش الوطن��ي ف��ي 
اليم��ن والمقاومة الش��عبية أمس، التقدم 
نح��و محافظ��ة صعدة معق��ل االنقالبيين 
وس��يطرت على ع��دة مواق��ع مهمة في 
محافظ��ة الج��وف، فيما ش��نت مقاتالت 
التحال��ف غ��ارات مكثف��ة عل��ى مواق��ع 
االنقالبيين في خوالن وأرحب ونهم شرق 
صنعاء وس��ط تقدم نوعي للش��رعية في 

تعز. 
وقال الناطق باسم المقاومة في محافظة 
الجوف عبد الله األشرف إن قوات الجيش 
والمقاومة ح��ررت مناطق مطلة على بير 
المهاش��مة بالمحافظة بعد دحر مليشيات 
الحوثي والمخل��وع، واقتحموا في الجبال 
المطلة على بير المهاش��مة من الش��مال 
الش��رقي. وأضاف: »غنمت قوات الجيش 
والمقاومة مخازن أس��لحة متوسطة كانت 
بحوزة مليش��يا الحوث��ي والمخلوع صالح 

وذخائر ال حصر لها«.
مص��ادر المقاومة أوضحت أن طائرات 
التحالف العربي بقيادة الس��عودية، قتلت 
اكثر من 20 مس��لحاً انقالبي��اً عند قصفها 
مواق��ع هؤالء ف��ي محافظ��ة الجوف في 
مديري��ة برط العنان. وذكرت المصادر أن 
مقاتالت التحالف ش��نت غ��ارات مكثفة 
عل��ى مواقع االنقالبي��ن الحوثيين وقوات 
المخلوع صالح ف��ي مديرية برط العنان، 
بمحافظ��ة الج��وف ما أس��فر ع��ن مقتل 
20 منهم، حيث ش��وهدت س��ت سيارات 

لالنقالبين وهي تقوم بنقل الجثث. 

قصف التحالف
إل��ى ذل��ك، قصف��ت مقات��الت التحالف 
معسكر العرقوب التابع للرئيس المخلوع 
في مديرية خوالن محافظة صنعاء، والذي 
يس��يطر على الطريق الرابط بين مديرية 

صرواح في مأرب والعاصمة. 
وذك��رت مص��ادر محلي��ة أن مقاتالت 
التحالف شنت اربع غارات على المعسكر 
ودمرت آليات وعرب��ات ومواقع متفرقة 
فيه في حين ش��نت غارتين جويتين على 
مواق��ع وتجمعات للحوثيي��ن في مديرية 
نهم في المدخل الش��رقي لصنعاء. وقالت 
مص��ادر إن مقات��الت التحال��ف العرب��ي 
وتجمعات  مواق��ع  بغارتي��ن  اس��تهدفت 
للحوثيين وقوات صال��ح بنقيل بن غيالن 

بمديرية نهم شرق صنعاء.
الوطن��ي  الجي��ش  ق��وات  وس��يطرت 

والمقاومة الش��عبية، على أجزاء واس��عة 
من سوق مس��ورة بمديرية نهم. وذكرت 
مص��ادر أن ق��وات الجي��ش والمقاوم��ة 
س��يطرت على أجزاء واس��عة من س��وق 
مس��ورة بعد معارك عنيفة مع الحوثيين 
وقوات صالح، استمرت حتى صباح أمس. 
وكان��ت تعزيزات جدي��دة وصلت لقوات 
الجي��ش والمقاومة من م��أرب، من بينها 

مدافع ذاتية الحركة.
طائ��رات التحال��ف العرب��ي قصفت 
أيض��اً مواقع االنقالبين في مديرية جبل 
حبشي بمحافظة تعز، ومنطقة الغيل في 
محافظة الجوف ش��رق صنعاء و قصفت 
معس��كر الصم��ع ف��ي أرحب ش��مالي 
صنعاء كما اس��تهدفت مواقع لمليشيات 
القندع  االنقالبي��ة في بيح��ان وعقب��ة 

الواصلة بين محافظتي شبوة ومأرب.

جبهات تعز
في تعز، اس��تعادت قوات الجيش الوطني 
والمقاومة الش��عبية موقع تلة المعين في 
جبه��ة ب��الد الوافي مديرية جبل حبش��ي 

جنوب تعز.
وأوضحت مصادر ميدانية في المقاومة 
الشعبية بالجبهة ل�»البيان«، شنت القوات 
الموالي��ة للش��رعية، هجوم��اً عنيفاً على 
مليش��يات الحوث��ي والمخل��وع في قرية 
المبهأ، ما أس��فر عن مصرع 11 من عناصر 

المتمردين وتطهير موقع تلة المعين. 
وش��هدت جبهة الش��قب مديرية صبر 
الموادم جنوب ش��رق تعز تبادال للقصف 
المدفع��ي الكثي��ف بي��ن ق��وات الجيش 
الوطن��ي والمقاوم��ة الش��عبية من جهة، 
وبي��ن مليش��يا الحوثي وصال��ح من جهة 
اخرى. وقالت مصادر عس��كرية في قيادة 

جبهة المسراخ ل�»البيان« ان القصف اسفر 
عن تدمير عربة عسكرية للمليشيا ومصرع 
وج��رح عديد م��ن افرادها. فيما تس��بب 
انفج��ار احد األلغام في مدخل قرية القبع 
بمديرية المسراخ القريبة الى اصابة عدد 

من األشخاص بجروح بليغة. 
ودارت اش��تباكات عنيف��ة بين الجيش 
الوطن��ي ومليش��يات الحوث��ي والمخلوع 
ف��ي منطقة المهيأ وميالت بالضباب غرب 
المدينة، تكبدت فيها المليش��يات خسائر 
مادية وبش��رية بعد إفشال محاولة تسلل 
له��م إلى مواق��ع المقاوم��ة، اضافة لصد 
محاولة تسلل للمليشيات في وادي عيسى 

غرب المدينة. 
وقص��ف  االش��تباكات  وأس��فرت 
مقات��الت التحالف العرب��ي، عن تدمير 
عربتين عس��كريتين ومخزنين للسالح، 

ومقتل 16 وجرح العش��رات من عناصر 
مليش��يا الحوثي والمخل��وع، من بينهم 
ثالث��ة في مدرس��ة أبي عبيدة ش��مال 
المدين��ة، ف��ي عملي��ة تس��لل ناجح��ة 
للمقاومة الشعبية، اضافة لمصرع ثالثة 
المليش��يات االنقالبية في  من عناص��ر 
منطقة الش��قب ش��رق جب��ل صبر، إثر 
اس��تهدافهم بني��ران المقاومة. فيما تم 
اح��راق طقم تاب��ع للمليش��يات، جراء 
المقاوم��ة في أعلى  بنيران  اس��تهدافه 
ح��وش التموين العس��كري بالجحملية 
ش��رق المدينة. الى ذلك شنت مقاتالت 
التحالف العربي عدة غارات على مواقع 
المليشيا في منطقة يختل بالمخا غرب 
تعز، نتج عنها تدمير مخزنين لألسلحة، 
إضافة لغ��ارة جوية اس��تهدفت مخزناً 

لألسلحة في مديرية ماويه شرق تعز.

هجمات في ذمار
في غضون ذلك، هاجم أفراد من المقاومة 
الشعبية في إقليم آزال، مخزناً للمشتقات 
النفطية تابع لمليشيات الحوثي والمخلوع 
بالقناب��ل والرص��اص الح��ي بمدينة ذمار 
وسط اليمن. وأوضح مكتب إعالم مقاومة 
إقلي��م آزال أن الهج��وم اس��تهدف مخزناً 
للمش��تقات النفطية في منزل القيادي في 
المليش��يات أحمد راوية في منطقة سوق 
الربوع، مش��يراً إلى أنه أسفر عن الهجوم 
اش��تعال النيران في المخزن الذي تحتكر 
فيه المليش��يات المحروقات وتمنعها عن 
المواطن وتتاجر بها في الس��وق السوداء 

وتستخدمه لتموين حروبها وجرائمها.
وكان��ت المقاومة الش��عبية في إقليم 
آزال، ال��ذي يض��م صنع��اء ومحافظ��ات 
ذمار وصع��دة وعمران، هاجمت بالقنابل 
الحوث��ي  لمليش��يات  مق��راً  والرص��اص 
القشلة وسط  والمخلوع ش��رق معس��كر 
مدينة ذمار، تس��تخدمه المليش��يات وكراً 
إلدارة حروبها وجرائمها ويتبع القيادي أبو 
محمد الحسني. ونقل مكتب إعالم مقاومة 
إقليم آزال ان الهجوم أس��فر عنه س��قوط 
المليش��يات.  قتلى وجرح��ى في صفوف 
من جهة أخرى، نفذت المقاومة الش��عبية 
بمحافظة الضالع هجوماً اس��تهدف دورية 
للحوثيين بالشارع العام بمدينة دمت مما 

أسفر عن مقتل تسعة مسلحين حوثيين.
وف��ي منطقة العذارب بي��ن محافظتي 
الضال��ع واب قال��ت مص��ادر محلي��ة إن 
القي��ادي بجماعة الحوث��ي أبو راجح لقي 

مصرعه في كمين للمقاومة.

■ مقاتلون من الشرعية في موقع اشتباك وسط قصف متبادل مع المتمردين في تعز   |  تصوير: أحمد الباشا 

أجهزة استخبارات الشرعية تفكك أكبر 
شبكة إرهابية للتمرد في مأرب

بحاح يوّجه باستكمال افتتاح مطار عدن 
ومتابعة عالج جرحى المقاومة 

عدن، مأرب- الوكاالت 

اندلعت اش��تباكات مس��لحة بين قوات 
أمنية ومجاميع مسلحة بمدينة عدن ما 
أس��فر عن مقتل مدير شرطة التواهي، 
في وقت فككت أجهزة االس��تخبارات 
التابع��ة لق��وات الش��رعية ف��ي مأرب 
أكب��ر ش��بكة إرهابية وتخريبي��ة تابعة 

للميليشيات.
فقد اغتال مسلحون في عدن العقيد 
س��الم ملق��اط مدي��ر ش��رطة التواهي 
بالمدينة، كما قت��ل جنديان كانا برفقة 
العقي��د داخ��ل س��يارته أثن��اء وق��وع 

الهجوم. وقال مصدر أمني وشهود عيان 
إن مس��لحين مجهولين هاجموا دورية 
ش��رطة في منطق��ة دوار كالتكس، في 
محافظة عدن، مما أسفر عن مقتل قائد 

الشرطة وأحد مرافقيه.
في الس��ياق، هز انفجار ضخم مخزناً 
للذخيرة في مدينة عدن. وذكر ش��هود 
أن االنفج��ار وقع في مخزن لألس��لحة 
والمتفجرات بمعس��كر الصولبان التابع 
للجيش اليمني في منطقة خور مكس��ر، 
وأسفر عن أضرار في المباني المجاورة، 
دون أن ت��رد معلوم��ات ع��ن س��قوط 

ضحايا أو أسباب االنفجار.
وتأت��ي ه��ذه التط��ورات بع��د يوم 

م��ن هجوم مس��لحين ملثمين على دار 
الش��يخ  العجزة والمس��نين في مدينة 
عثم��ان بمحافظة عدن، مما أس��فر عن 
مقتل 17 شخصا، بينهم امرأتان تعمالن 

في الدار.
أجه��زة  اس��تطاعت  األثن��اء،  ف��ي 
االس��تخبارات التابعة لقوات الش��رعية 
تفكي��ك  م��أرب، م��ن  ف��ي محافظ��ة 
أكب��ر ش��بكة إرهابية وتخريبي��ة تابعة 
وأكدت  الحوثي وصال��ح.  لميليش��يات 
مص��ادر أن الش��بكة اإلرهابي��ة تق��وم 
بعملي��ات تخريبي��ة واغتياالت ونش��ر 
الفوض��ى األمني��ة على غ��رار ما يجري 

في عدن.

عدن – الوكاالت 

التقى نائ��ب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء، 
خال��د بح��اح، بالعاصم��ة المؤقت��ة ع��دن، 
محافظ عدن، عيدروس الزبيدي، وعدداً من 
قيادات الس��لطة المحلية والوكالء ومديري 
المديري��ات، ووّج��ه باس��تكمال اإلجراءات 

الالزمة الفتتاح مطار عدن. 
وفي االجتماع، دان نائب الرئيس اليمني، 
الح��ادث الذي تعرض له دار المس��نين في 
ع��دن، مؤكداً أن ه��ذه العملي��ة اإلجرامية 
ل��ن تثن��ي الحكومة على مالحق��ة اإلرهاب 
والقضاء على كل م��ن يعملون على زعزعة 

أم��ن واس��تقرار المواطنين. وأش��ار إلى أن 
جمي��ع المخلصين من أبن��اء الوطن، يقفون 
صف��اً واحداً في القض��اء على هذه الظاهرة 
الدخيل��ة على مجتمعنا المس��الم والمدني، 
وأن العمل مس��تمر في تفعي��ل دور األمن 
في المحافظة، وتنش��يط األم��ن المجتمعي 
بي��ن أوس��اط المواطني��ن. وج��رى التأكيد 
على ضرورة اس��تكمال اإلج��راءات الالزمة 
لعودة عمل مطار عدن الدولي كما كان في 
س��ابق عهده وأفضل، وذلك لم��ا يمثله من 
دور مه��م في نقل الجرح��ى والراغبين في 
السفر من كافة المحافظات المجاورة، وكذا 
اس��تمرار عمل ميناء عدن، لتسهيل استقبال 
الس��فن المحملة بالم��واد اإلغاثية واألدوية 

والمس��تلزمات الطبية العاجلة. وحث نائب 
المختصة على  الجه��ات  اليمن��ي،  الرئي��س 
اس��تكمال القضايا المتعلقة بمشاريع إعادة 
إعمار المباني المتضررة من الحرب الهمجية 
التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح االنقالبية 
عل��ى المدينة. ووجه بس��رعة متابعة قضايا 
الجرحى والمصابين، والتنس��يق بين وزارة 
الصحة وقي��ادة المحافظ��ة والمقاومة، من 

أجل استكمال هذه القضايا بصورة عاجلة.
كما تم في االجتم��اع التطرق إلى اآللية 
الت��ي وضعتها الحكومة لدمج عدد من أفراد 
المقاومة في المؤسسة األمنية والعسكرية، 
وبما يحقق تثبت دعائم األمن واالس��تقرار 

في المدن المحررة.

■ بحاح ملتقياً المسؤولين في عدن  |   سبأنت■ عناصر من األمن في عدن  |   البيان

قيادي

كشفت مصادر قبلية في محافظة 
ش��بوة عن مقت��ل القي��ادي في 
تنظيم القاع��دة بجزيرة العرب، 
أب��و جس��ار العدني ف��ي الغارة 
التي ش��نتها طائرة ب��دون طيار 
منطق��ة  ف��ي  أم��س  م��ن  أول 
الرضوم بمحافظة ش��بوة. ووفقاً 
لهذه المصادر ف��إن القيادي أبو 
ب�جسار  والُمكنى  الرضمي  صالح 
العدني قت��ل وثالثة من مرافقيه 
عند استهداف السيارة التي كانوا 
يستقلونها في المنطقة الساحلية 

من المحافظة.



الزياني يدين الهجوم اإلرهابي على دار للمسنين في عدن
موقف

دان األمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية د.عبد اللطيف بن راش��د 
الزياني بش��دة الهج��وم اإلرهابي، الذي 
اس��تهدف أول من أمس داراً للمس��نين 
بمدين��ة عدن اليمني��ة، وأدى إلى مقتل 
عدد من المدنيين األبرياء من نزالء الدار 
والعاملي��ن فيه��ا من أطب��اء وممرضين 
أجان��ب، ووصف��ه بأنه جريم��ة مروعة، 
تتعارض م��ع القوانين الدولية والمبادئ 
اإلنسانية، وتكشف عن طبيعة وأهداف 
القوى المناوئة لعودة األمن واالستقرار 

إلى اليمن الشقيق.
وأعرب األمي��ن العام للمجلس عن ثقته 
التامة بق��درة األجهزة األمني��ة اليمنية 
عل��ى كش��ف مالبس��ات ه��ذا العم��ل 
اإلجرام��ي الوحش��ي ومرتكبي��ه. وأكد 
اس��تنكار دول مجل��س التع��اون له��ذه 
الجريمة ومساندتها للحكومة اليمنية في 
كل ما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على 
أمن وس��المة مواطنيها، والمقيمين على 
أرضها.  الرياض- وام

3
اختي��رت العاصم��ة اليمنية صنع��اء، التي 
يسيطر عليها االنقالبيون، في دراسة بحثية 
حديثة أجرتها مؤسسة »ميرسير« لألبحاث 
العالمي��ة، كثال��ث أس��وأ مدين��ة للعيش 
فيها على مس��توى العال��م، بعد العاصمة 
العراقية بغداد التي احتلت المرتبة األولى 
ثم عاصمة أفريقيا الوسطى مدينة بانغي، 
والتي ج��اءت في المرتب��ة الثانية. وذكر 
الموقع  أن الدراسة شملت 230 مدينة في 
واشنطن – الوكاالت العالم.  

برنامج دعم للهالل 
األحمر اليمني

مساندة

وقع��ت منظم��ات إغاثي��ة ف��ي العاصم��ة 
الس��عودية الري��اض على برنام��ج تنفيذي، 
اليمني.  لله��الل األحم��ر  الدع��م  لتقدي��م 
ويش��مل الدع��م ال��ذي ت��م التوقي��ع عليه 
بتقديم سيارات إسعاف مع تجهيزاتها ودعم 
المراف��ق الصحي��ة التابع��ة لله��الل األحمر 
اليمن��ي، وذلك من أج��ل تعزيز قدرته على 
تلبي��ة االحتياجات اإلنس��انية المتزايدة في 
الرياض- سبأ نت جميع المحافظات. 
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31 وفاة بنقص األكسجين جراء حصار تعز

تعز – الوكاالت 

أص��درت منظم��ة ش��هود للدف��اع ع��ن 
الحق��وق والحري��ات العام��ة تقريراً عن 
ضحايا إنعدام األكسجين من مستشفيات 
مدينة تع��ز وذلك للفت��رة الممتدة بين 
أواخر الع��ام 2015 وحتى منتصف يناير 

الماضي.
وتضمن التقري��ر توثيق 31 حالة وفاة 
بسبب نقص األكسجين الناتج عن الحصار 
الذي تفرضه قوات الحوثيين وعلي صالح 
على المدين��ة. وقال��ت المنظمة إن من 
بي��ن ح��االت الوفاة التي وثقتها بس��بب 
عدم توفر األكسجين 16 طفاًل بينهم تسع 
حاالت أطفال خدج و خمس عشرة حالة 

وفاة للكبار بينهم أربع نساء.
وأش��ار التقرير إل��ى أن عملية الرصد 
والتوثي��ق غط��ت ح��االت الوف��اة التي 
حدثت داخل المستش��فيات و ال تش��مل 
الح��االت الت��ي رفض��ت المستش��فيات 
الس��بب  ل��ذات  بالعش��رات  إس��تقبالها 

»انعدام األكسجين«.
وبحس��ب التقري��ر ال��ذي أرف��ق ب��ه 
أس��ماء الضحايا فإن عدم توفر األكسجين 
كان س��بباً مباش��راً ف��ي وف��اة 27 حالة 
من الحاالت الت��ي تم توثيقها بينما أدت 
مضاعف��ات انعدام األكس��جين إلى وفاة 

األربع حاالت األخرى.

6 مستشفيات
الوفاة  الحاجة لألكس��جين قبل  وتنوعت 
لدى الحاالت الموثقة والتي شملت ستة 
مستش��فيات بموج��ب التقرير، فتس��عة 
أطف��ال خدج كان��وا بحاجة لألكس��جين 
إلج��راء الرعاية الالزمة لهم في أقس��ام 
الحضان��ة. و ث��الث حاالت ضي��ق تنفس 
جميعهم م��ن األطفال لم يتمكن األطباء 
من مس��اعدتهم على البقاء أحياء بسبب 
حاج��ة أصحاب تلك الحاالت إلى التنفس 

الصناعي بواسطة األكسجين.
وتس��ع حاالت م��ن جرح��ى وضحايا 
العس��كري للمدين��ة حيث  االس��تهداف 
أجريت لهم عمليات وبس��بب عدم توفر 
األكسجين لم يتم إجراء العناية المركزة 
المطلوب��ة لهم بعد العملية مما أدى إلى 
وفاتهم ومن ضمنه��ا حالتان كانتا بحاجة 
ماسة للسفر إلى الخارج الستكمال العالج 
نظ��را لعدم ق��درة المستش��فيات داخل 

المدينة على معالجتها بسبب اإلمكانيات 
والمواد الطبية غير المتوفرة ولم يحصل 
أصح��اب تل��ك الحاالت على األكس��جين 

للبقاء على قيد الحياة.
وكان��ت خم��س ح��االت م��ن ضحايا 

الح��رب بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل 
ولم يتمك��ن األطباء من إجراء العمليات 
الالزم��ة إلنق��اذ حياته��م بس��بب ع��دم 
وج��ود األكس��جين بالكمي��ات المطلوبة 
إلجراء العملي��ات. وحالة واحدة توفيت 

أثن��اء إجراء العملية بس��بب عدم وجود 
األكس��جين ولج��وء األطباء إل��ى إجراء 
العملي��ة بالط��رق البدائي��ة للتنفس عبر 
األمبوباج اليدوي كمحاولة وحيدة إلنقاذ 

حياة المريض.

اₓ‶℁⁅ₜ‶ت ₚ⁅ₙة 
إعداد: حس� جمو - غرافيك: محمد أبوعبيدة

وثقت منظ�ت حقوقية انتهاكات الحوثي� خالل 13 شهراً، من ديسمرب 2014 إىل نهاية ديسمرب 2015، لتكشف 
الحصيلة عن أرقام هائلة من عمليات القتل واالختطاف واالختفاء القرسي والقصف العشوا�، ك� تضمنت انتهاكات 
بحق املمتلكات العامة والخاصة كتدمµ املنازل واالستيالء عىل املؤسسات العامة، وانتهاكات بحق الحريات اإلعالمية 

والتعبµ والرأي، وكذلك تقويض مؤسسات الدولة والفصل التعسفي ملوظفيها، إضافة إىل انتهاكات حقوق املرأة 
والطفل وحصار مدينة تعز.

17
عدد املحافظات التي كانت 

مرسحاً لالنتهاكات

476
عدد القتىل من النساء

202
عدد عمليات القصف عىل 

مستشفيات تعز

508
عدد قتىل األطفال

57
عدد حاالت قتل برواجع 

املقذوفات

19882
عدد اإلصابات عىل أيدي 

املتمردين

1077
عدد حاالت التعذيب داخل 
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4.5 ماليين مستفيد يمني من حملة 
إغاثة كويتية

عدن- البيان 

بلغ ع��دد المس��تفيدين من حمل��ة اإلغاثة 
الكويتية لليمن في المرحلة األولى، أكثر من 
4.5 ماليي��ن مواطن، في 11 محافظة يمنية، 
وبتكلفة إجمالية بلغت عشرة ماليين و150 

ألف دوالر.
وشملت مجاالت اإلغاثة، التي بدأت في 
سبتمبر الماضي تحت ش��عار »الكويت إلى 
جانبك��م« الغذاء والمياه واإليواء، بإش��راف 
»اللجن��ة الكويتي��ة العليا لإلغاث��ة«، وتنفيذ 

الهيئة اليمنية- الكويتية لإلغاثة.
وق��ال تقرير ص��ادر عن الهيئ��ة، إنه تم 
توزيع الس��لة الغذائية في عشر محافظات، 
وبتكلف��ة إجمالي��ة بلغ��ت خمس��ة ماليين 
دوالر، واس��تفاد منها نح��و 400 ألف فرد، 
بينما ش��ملت إغاث��ة المتضررين من إعصار 
تش��اباال محافظ��ات: س��قطرى وحضرموت 
وش��بوة. وتضمن��ت م��واد غذائي��ة وخياماً 
ومالبس وفرش��اً وحقائب مدرسية، وأدوية 
وأوان��ي منزلية وبطانيات وصيانة ش��بكات 
المي��اه وغيره��ا، وبتكلفة تج��اوزت مليوناً 
و200 أل��ف دوالر، واس��تفاد منها أكثر من 
700 ألف ف��رد، إضافة إلى 100 من قوارب 
الصيد اس��تهدفت الهيئة توزيعها على أس��ر 
الصيادي��ن المتضررين م��ن اإلعصار في كل 

من حضرموت، وسقطرى. 

مشاريع المياه
وأف��اد التقري��ر أن قراب��ة مليوني ش��خص 
اس��تفادوا من مش��اريع المي��اه التي نفذت 
ف��ي محافظ��ات ع��دن ولحج وأبي��ن وتعز 
والضال��ع، وبلغت تكلفته��ا مليونين ونصف 

مليون دوالر.
كم��ا وزعت الحمل��ة مس��تلزمات إيواء 
النازحي��ن ف��ي محافظ��ات لح��ج والضالع 
ومارب وس��قطرى، وبلغ عدد المستفيدين 
44 أل��ف فرد، أما مش��اريع األمان��ة العامة 
لألوقاف التي شملت مشاريع دعوية وبرامج 
توعية فاس��تفاد منها ثالثمئة وثمانون ألف 

فرد.
وأوضح التقرير أنه تم توزيع س��تة آالف 
سلة غذائية في كل من أبين وشبوة، وثمانية 
آالف سلة في لحج، 6700 سلة في محافظة 
الضالع، وخمسة آالف سلة لمحافظات عدن 
ومارب وتعز وحضرموت وإب، وألف س��لة 

لمحافظة سقطرى.
وشملت المش��اريع المنفذة للمتضررين 
من األحداث بمحافظة تعز، ش��راء مولدات 
كهربائية ووجبات غذائية جاهزة، واس��تفاد 
م��ن المش��روعين قراب��ة 20 ألف أس��رة، 
إضافة إل��ى توزيع نحو مليوني لتر من مياه 
الش��رب وأكثر م��ن ثمانية ماليي��ن لتر من 
مياه االستخدام، كما تم تأهيل بئر الشجرة، 
فيم��ا ال يزال العمل جارياً على تأهيل ثالث 

آبار أخرى.

ولد الشيخ في الرياض.. والشرعية ترفض تعديل القرار 2216

هادي: الشعب اليمني رسم خريطة طريق مستقبله
الرياض، عدن- البيان والوكاالت 

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، 
أن الش��عب اليمني حدد خياراته ورس��م 
خريطة طريق مستقبله، داعياً خالل لقائه 
المبع��وث األممي إلى اليمن، إس��ماعيل 
ولد الش��يخ أحم��د، االنقالبيين إلى تنفيذ 
إج��راءات بن��اء الثقة، وس��ط تقارير عن 
ط��رح ولد الش��يخ تعديالت عل��ى القرار 

األممي 2216. 
وبح��ث الرئيس اليمني م��ع المبعوث 
األممي، المستجدات على الساحة اليمنية 
وآفاق الس��الم، وتجني��ب البلد مزيداً من 
المعان��اة وتبعات الحص��ار الذي ما زالت 
تفرضه مليش��يا الحوثي وصالح االنقالبية 

على عدد من المدن، ومنها تعز.
الدولي  المجتم��ع  وحيا ه��ادي جهود 
ودور األم��م المتح��دة ومبعوثها الخاص 
لوض��ع ح��د لس��فك الدم��اء والتده��ور 
االقتصادي والمعيش��ي ف��ي اليمن، نتيجة 
التم��رد والح��رب الهمجية الت��ي فجرتها 

المليشيا االنقالبية.
ولف��ت إل��ى أن الش��عب اليمني حدد 
خياراته، ورس��م خريطة طريق مس��تقبله 
الت��ي تحفظ حق��وق مواطنيه، وترفع من 
شأنه من خالل الحوار الوطني ومخرجاته، 
الذي اس��توعب كل قضاي��ا البلد بمختلف 
تفاصيلها، وتحدد مصير ومس��تقبل اليمن 
التواف��ق  وتوض��ح  الجدي��د،  االتح��ادي 
واإلجماع، ومن ال يزال يبحث عن أجندته 
الطائف��ي  الفئ��وي  ومش��روعه  الخاص��ة 

المناطقي الضيق.

مرتكزات السالم
وجدد الرئيس اليمني تطلعه للس��الم من 
منطلق مس��ؤولياته الوطنية تجاه مختلف 
أبناء الش��عب اليمني، مؤكداً أن الس��الم 

الص��ادق والجاد المرتكز عل��ى القرارات 
األممي��ة والمب��ادرة الخليجية ومخرجات 
مؤتمر الحوار لوطني، كفيلة ببناء مستقبل 
مش��رق وآمن لليمنيين، بعيداً عن النوايا 

المبيتة وترحيل األزمات.
الحس��نة  النواي��ا  إن  ه��ادي  وق��ال 
وإج��راءات بناء الثقة من خ��الل اإلفراج 
عن المعتقلين ورف��ع الحصار عن المدن، 
وإيجاد ممرات آمنة إليصال المس��اعدات 
اإلنس��انية للمحافظ��ات المحاصرة، ومنها 

تعز، ضرورة ملحة، يستدعي اإليفاء بها.
وعب��ر المبع��وث األممي عن س��روره 
بهذا اللقاء، الذي يأتي بعد لقائه الس��ابق 
م��ع الرئيس هادي ف��ي العاصمة المؤقتة 
عدن، معبراً عن تطلعه ألن يتجاوز اليمن 
تحديات��ه الراهن��ة والول��وج ف��ي مرحلة 
الوئام والس��الم. كما عبر ع��ن تفاؤله في 
تحقيق تل��ك التطلعات، من خالل الجنوح 
للس��الم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية 

تجاه اليمن ذات الصلة.

تعديالت على 2216
في السياق، أفادت مصادر مطلعة بوجود 
توجهات أممية لتعدي��ل القرار األممي 
بش��أن اليمن 2216، الذي يقضي بتخلي 
مليشيا الحوثي عن السالح، واالنسحاب 
من المدن، وتس��ليم مؤسسات الدولة. 
في حين أك��دت مصادر إعالمية أخرى، 
أن الشرعية تؤكد تمسكها بقرار مجلس 
األم��ن حول اليمن، وترفض أي إضافات 

جديدة.

وذكرت المصادر أن المبعوث األممي 
شدد على أن تنطلق المشاورات الثالثة 
بي��ن الحكوم��ة الش��رعية والحوثيي��ن، 

منتصف الشهر الجاري.
ورع��ت األمم المتح��دة جولة أولى 
المباش��رة  الثنائي��ة  المش��اورات  م��ن 
بي��ن األط��راف اليمني��ة ف��ي جني��ف 
بسويس��را، منتصف ديس��مبر الماضي، 
انته��ت باالتفاق على جولة مش��اورات 
جديدة في فبراي��ر الماضي، وإجراءات 

لبناء الثق��ة، أبرزها إط��الق المعتقلين 
السياسيين، والسماح بدخول اإلمدادات 
إل��ى الم��دن المحاصرة، وتحدي��داً تعز 

بوسط البالد.
والت��ف الحوثي��ون عل��ى التزاماتهم 
باإلف��راج عن وزير التعلي��م الفني عبد 
الرزاق األشول، وأربعة نشطاء سياسيين، 
فيم��ا أبقت على باقي المعتقلين، وعلى 
رأس��هم وزي��ر الدف��اع الل��واء محمود 

الصبيحي، وأبقت حصارها على تعز.

■ هادي ملتقياً ولد الشيخ في الرياض أمس  |   سبأنت  

■ قافلة مساعدات للهيئة اإلغاثة الكويتية في اليمن         البيان 

السعودية،  العربية  المملكة  رفضت 
فكرة إصدار مجل��س األمن الدولي 
قراراً جديداً حول اليمن. وقال السفير 
المتحدة،  األم��م  ل��دى  الس��عودي 
عبد الل��ه المعلم��ي: »ال نعتقد أن 
مث��ل هذا القرار ض��روري في هذه 
المرحل��ة«. وأض��اف أن المبع��وث 
األمم��ي إلى اليمن، إس��ماعيل ولد 
الش��يخ أحم��د، ومس��ؤولون ع��ن 
المتحدة،  اإلنسانية لألمم  العمليات 
متفق��ون م��ع الري��اض عل��ى عدم 
جدوى تدخل جديد لمجلس األمن. 
ورفض الس��فير الس��عودي التعليق 
عل��ى تصريح��ات مكتب الش��ؤون 
اإلنسانية لألمم المتحدة. كما اعتبر 
الس��فير الس��عودي، أن صدور قرار 
جدي��د لمجل��س األمن، من ش��أنه 
تعزيز جان��ب الحوثيين في رفضهم 
االنصي��اع لقرار مجل��س األمن رقم 

2216 المعتمد العام الماضي.

رفض 


	423249_BYN_06-03-2016_p22
	423250_BYN_06-03-2016_p23

