
أكــد رئيس هيئــة األركان العامــة اللواء 
الركــن محمد المقدشــي تحرير محافظة 
مأرب من الميليشيات االنقالبية وتحقيق 
القــوات الحكوميــة والمقاومة الشــعبية 
الموالية للسلطات الشرعية تقدماً في عدد 
من جبهــات القتال، فــي محافظة صنعاء 

وجيــوب فــي محافظتي مأرب وشــبوة، 
وشدد على ضرورة أن يعمل الجميع بروح 
الفريــق الواحــد لتحقيق النصــر وتحرير 
صنعــاء وعودة الســلطة الشــرعية، وأكد 
ضرورة ترســيخ األمن واالستقرار وتطبيع 
الحيــاة العامة فــي المناطق المحررة من 
الميليشيات االنقالبية في إطار محافظتي 
مــأرب والجــوف. ونقلت وكالــة األنباء 
اليمنيــة الرســمية عن المقدشــي تأكيده 
خــالل اجتماعه مــع عدد مــن القيادات 
العسكرية واألمنية في المنطقة العسكرية 
الثالثــة ومقــر قيادتها مــأرب الليلة قبل 
الماضيــة أن «بوادر النصر تلوح في األفق 
في جميــع جبهات القتال ضد الميليشــيا 
االنقالبيــة وخاصــة في جبهــات نهم في 
محافظــة صنعــاء وصــرواح وحريب في 
محافظــة مــأرب وبيحــان فــي محافظة 
شــبوة.. مشــددا علــى ضــرورة تعزيــز 
الجهود لتطبيع الحياة العامة في المناطق 
المحــررة من الميليشــيات االنقالبية في 

إطار محافظتي مأرب والجوف.

وطالب رئيس هيئة األركان اليمني القوات 
الموالية  الشــعبية  الحكوميــة والمقاومة 
للســلطات الشرعية بضرورة العمل بروح 
الفريق الواحد لتحقيق النصر في العاصمة 
صنعاء وتحريرها من ميليشــيات الحوثي 
وصالــح االنقالبية واســتعادة مؤسســات 

الدولة وعودة السلطة الشرعية.
مــن جانبــه أكــد نائــب رئيــس هيئة 
األركان العامة على ضرورة إعداد الخطط 
األمنيــة لتأميــن المنشــآت االقتصاديــة 
مأرب  بمحافظــة  الحيويــة  والقطاعــات 
وإعــادة انتشــار النقــاط األمنيــة علــى 
الرئيســية وتفعيل الحزام األمني في إطار 
المحافظات  باعتبارها من أهم  المحافظة 
المحررة من الميليشيات االنقالبية وتمثل 
أهمية إستراتيجية في المجال االقتصادي 

واالجتماعي. 

أحــرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة 
الشــعبية تقدماً في عدد من جبهات تعز، 
حيــث تقدمت في الوازعية، وتمكنت من 
تطهيــر منطقة الغليبــة والجبال المحيطة 
بهــا في حيفــان، وصدت هجوماً واســعاً 
للميليشــيا في الشــقب والحزه بمديرية 
صبر الموادم. بالتزامن، أعلن عن تأســيس 
مجلس عســكري للمقاومــة في إب، فيما 
المشــتركة  الســعودية  القوات  واصلــت 
عمليات قصف تجمعات ومخازن أســلحة 
في المحافظات الحدودية اليمنية القريبة 
من الحدود السعودية، بينما كثف طيران 
التحالــف العربــي من اســتهدافه مخابئ 
ومواقــع االنقالبييــن فــي صنعــاء وتعز 

والحديدة والبيضاء.
وذكر بيان صادر عن المجلس العسكري 
للمقاومــة، أنــه تم تشــكيل المجلس في 
محافظة إب وســط اليمن. برئاســة قائد 
محــور المحافظة قائد «اللواء 55» العميد 

ركن أحمد صالح البحش.
وأوضح البيان الصادر أن تشــكيله يأتي 
تعزيزاً لمــا قامت به المقاومة الشــعبية 
ممثلة بمجلس المقاومة، المعلن في مايو 
الماضي، من أعمال بطولية ضد ميليشيات 
الحوثــي والمخلوع صالح، وتعهد بالســير 
علــى نهج الشــهداء والجرحــى ومواصلة 
الشــرعية  الســتعادة  المســلح  الكفــاح 
المغتصبــة من قبــل االنقالبيين. وأضاف 
أن المجلس العســكري للمقاومة الشعبية 
ُمكلف بتولي قيادة المقاومة واإلشــراف 
عليهــا ويقــوم بالترتيبــات الالزمــة في 
المحافظــة حتى تحريرها ودحر ميليشــيا 

االنقالب. 
ويضم المجلس في عضويته أيضاً مدير 
عبدالوهاب  العميــد  المحافظــة  شــرطة 
الوئلي، وقادة ألوية الجيش في المحافظة، 
القبائل ومســؤولين  إلى جانــب شــيوخ 

محليين.

وفي محافظة تعز أوضحت مصادر عسكرية 
الشــعبية من  المقاومة  لـ«البيان»، تمكن 
إحــراز تقدم ملحوظ فــي منطقة الردف 
مديريــة الوازعية، والتموضــع في مواقع 

استراتيجية معززين بإحدى الدبابات.
وأفادت المصــادر بتمكن وحدات من 
بالمقاومة  المســنودة  الوطنــي  الجيــش 
الشــعبية في مديريــة حيفان جنوب تعز، 
من تطهير منطقة الغليبة وجبال المساجد 
والمشــاعر المحيطة بها، بعد أن سيطرت 

عليها عناصر الميليشيا سابقاً. 
وفي الســياق، تمكن الجيــش الوطني 
والمقاومــة الشــعبية مــن صــد هجــوم 
عنيف شــنته ميليشــيا الحوثي والمخلوع 
في الجبهة الغربيــة للمدينة، في محاولة 

منهــا للتقدم نحو حي الدحــي، وأجبرت 
عناصرها على التراجع، في حين شــهدت 
منطقة األعبوس بجبهة حيفان اشــتباكات 
عنيفة في المناطق الواقعة بين قرية ظبي 
وجبلــي الخراص والريامي، مع اســتمرار 

الميليشــيا فــي القصف العشــوائي على 
منازل السكان.

وصدت المقاومة الشــعبية هجوماً واسعاً 

للميليشــيا للمرة الثالثة في جبهة الشقب 
المــوادم جنــوب مدينــة تعز،  مديريــة 
وأفادت مصادر محلية لـ«البيان»، استمرار 
المعارك العنيفة في الشقب والحزة شرق 
صبر بعد تمكن المقاومة الشعبية من صد 

المنطقة،  للميليشــيات على  ثالث هجوم 
والتــي تعــد الشــريان المتبقــي إلدخال 
االحتياجــات الغذائية وغيرهــا للمدنيين 

في مدينة تعز المحاصرة.
ولقي قيــادي ميداني حوثــي مصرعه 
في اشــتباكات مع المقاومة الشعبية أثناء 

محاولة الحوثيين التقدم باتجاه صبر.
فــي األثناء، شــنت طائــرات التحالف 
العربي غــارات على تجمعات للمتمردين 
الحوثيين وقــوات علي عبدالله صالح في 
مناطق مختلفة من محافظة تعز. وشملت 
الغــارات مواقع الحوثيين في منطقة صبر 
الموادم شــرقي تعــز، ومناطق أخرى من 

المحافظة.

وقتــل أكثر مــن 20 قتيًال من ميليشــيات 

الحوثــي وصالــح فــي غــارة لمقاتــالت 
التحالــف علــى مركــز أمنــي بمحافظة 
البيضــاء، كذلــك شــن طيــران التحالف، 
سلســلة غــارات جوية اســتهدفت مواقع 
الحوثييــن والقــوات العســكرية الموالية 
للرئيس المخلــوع علي عبدالله صالح في 

صنعاء.
وقال ســكان محليون في صنعاء لوكالة 
األنباء األلمانية، إن طيران التحالف شــن 
ثماني غارات جوية على معسكر الصباحة، 
غــرب صنعــاء، وقاعدة الديلمــي الجوية 
(شــمال). وأضــاف الســكان أن طيــران 
التحالف شن أيضاً ثالث غارات جوية على 
معهد الدفــاع الجوي في مديرية همدان، 
غرب صنعاء. وأشــاروا إلى أن انفجارات 
عنيفة دوت في تلك المواقع بالتزامن مع 
تصاعــد كثيف ألعمدة الدخــان من جراء 

الغارات.
وفــي محافظــة الحديدة، شــن طيران 
التحالــف خمس غارات جوية اســتهدفت 
مواقع الحوثيين وقوات صالح في معسكر 

الدفاع الساحلي شرق مدينة الحديدة. 

إلــى ذلــك، واصلــت القوات الســعودية 
المشــتركة عمليات قصف مواقع جديدة 
في المحافظات الحدودية اليمنية القريبة 

من الحدود السعودية.
وقصفــت مدفعياتهــا، مــع غطــاء 
جــوي مــن قــوات طيــران التحالف 
مواقــع تجمعــات عســكرية ومخازن 
أســلحة تابعتين لميليشــيات الحوثي 
والمخلــوع صالح، حيث ورد بالغ إلى 
غرفــة العمليات العســكرية بمحاولة 
مجموعــة تخطي الشــريط الحدودي 

بين السعودية واليمن.   
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أقدمت ميليشــيا الحوثي وصالح 
على اقتحام ونهب مركز الشفيع 
لتحفيــظ القرآن الكريــم، التابع 
لجمعية الشــفيع بدولة الكويت 
في مديرية حــزم العدين غرب 

مدينة إب.
المصــادر أكدت أن المليشــيات 
نهبــت كل محتويات المركز من 
كمبيوتــرات وأثــاث وشاشــات 
األدوات  مــن  وغيرهــا  عــرض 
والممتلكات، والتي تقدر كلفتها 

بالماليين.

أكدت مصادر عسكرية يمنية أن الميليشيات 
االنقالبيــة باتت تعاني الخوف واالنقســام 
مــن جراء تقدم التحالــف العربي والجيش 
والمقاومــة باتجــاه مــا يســمى بـ«الحزام 
األمني للعاصمــة صنعاء»، حيث إن هنالك 
قوات كبيرة من الحرس الجمهوري والخاص 
ترفــض المشــاركة فــي عمليــات القتال، 
وســط توقعات بأن تشــهد األيــام المقبلة 
انهيــارات كبيرة فــي صفوف ميليشــيات 
الحوثييــن. وقال مصدر عســكري يمني إن 
حالــة من الخوف واالنقســام باتت تعتري 
أوســاط الميليشــيات االنقالبيــة من جراء 
تقــدم التحالف العربي والجيش والمقاومة 
باتجاه ما يسمى بـ«الحزام األمني للعاصمة 
صنعــاء» الــذي شــّكله الحوثيــون، والذي 
يمثل آخر حصونهم قبل فقدانهم العاصمة 

اليمنية.

وقــال العميد فــي الجيــش اليمني عبد 
الله الصالحي، حســب مــا نقل موقع «يمن 
برس»، إن الميليشيات االنقالبية في صنعاء 
أصبحــت تصارع ذاتها عســكرياً وسياســياً 
وحتــى معنويــاً، فهنــاك قــوات كبيرة من 
الحرس الجمهوري والخاص ترفض المشاركة 
ولم تتســلم رواتبها منذ تسعة أشهر، بل لم 
تعد تمتلك السالح الذي يمكن أن تواجه به 

قوات مسلحة تسليحاً قوياً ومتطوراً.
ومن جهته، أكد أركان حرب اللواء 101 
فــي الجيش اليمنــي العقيد علي محســن 
الهــدي أن الضربــات الناجحــة والنوعيــة 
للتحالــف العربــي أنهكــت الميليشــيات 
الحوثيــة تماماً، علــى نحو جعــل قياداتها 
في حكم المنهارة والعاجزة عن االستمرار 
في أرض المعركــة. وتوقع العقيد بالجيش 
اليمني أن تشــهد األيــام المقبلة انهيارات 
كبيرة في صفوف ميليشــيات الحوثيين في 
العاصمــة صنعاء، وقد تصل إلى استســالم 

قيادات بارزة بينها.
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أكد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد 
بحــاح، أن العام الجديد 2016 ســيكون عام 
التمكين فــي المناطق المحررة واســتعادة 
باقي المحافظات والمدن من مليشيا الحوثي 
وصالح االنقالبية، لينعم أبناء الشعب اليمني 
كافة باألمن واالستقرار والتطور واالزدهار، 
في حين أكد وزير حقوق اإلنسان عز الدين 
األصبحــي أن جوهر الحل في اليمن الخاص 
بالعمل السياســي يكمن في حل قضية تعز، 
كونهــا المفتــاح الحقيقي للقضيــة اليمنية 
برمتها وإعــادة االعتبار للقضيــة األخالقية 

والقانون الدولي.
الدوري  وأعرب بحــاح خالل االجتمــاع 
لمجلــس الوزراء بمقــره المؤقت بالعاصمة 
السعودية الرياض، عن تطلعه إلى أن يكون 
العــام الجديد 2016، عام خير وســالم على 
البالد.. مؤكداً ســعي الحكومة الحثيث لكي 
يكن العام الجديد عام التمكين في المناطق 
المحافظــات  باقــي  المحــررة، واســتعادة 
والمــدن وتحريرهــا مــن مليشــيا الحوثي 
وصالح االنقالبية، لينعم أبناء الشعب اليمني 

كافة باألمن االستقرار والتطور واالزدهار.
وخــالل االجتماع تمت مناقشــة التصور 

الذي تقدم بــه وزير المالية منصر القعيطي 
لعمــل وزارة المالية، حيــث اتخذ المجلس 
عــدداً مــن اإلجــراءات القانونيــة إلقــرار 
وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2016، 
واالســتفادة من وســائل التمويــل المحلي 
لمواجهــة العجز وبذل المســاعي للحصول 
على دعــم مباشــر للميزانية مــن المصادر 

الخارجية..

فــي األثناء، أكــد وزير حقوق اإلنســان عز 
الدين األصبحــي، أن جوهر الحل في اليمن 
الخــاص بالعمل السياســي يكمــن في حل 
قضية تعز، كونهــا المفتاح الحقيقي للقضية 
اليمنيــة برمتها، وإعــادة االعتبــار للقضية 

األخالقيــة والقانون الدولــي. ولفت إلى أن 
األمــر يتجاوز فــك الحصار وتقديــم المواد 
اإلغاثية إلــى إعادة اإلنصــاف لتعز كحاملة 
للمشــروع الوطني.. كاشفاً عن قرب انطالق 
مشروع تعز الجامع إلعادة التخندق الوطني 

للعملية السياسية.
وأضــاف، األصبحي فــي لقــاء متلفز له 
مســاء أول من أمس، على قنــاة «الحدث» 
اإلخباريــة: إن «المجتمــع الدولــي ينظــر 
لهذا األمــر باهتمام، وتأكــد ذلك من خالل 
التي  السياســية والدبلوماسية  المشــاورات 
أكــدت أن تعــز أســاس الحل الدبلوماســي 
والسياســي لتأخــذ حقها فــي صناعة القرار 
السياســي وخلق اســتقرار المنطقة واليمن 

بشكل كامل».

أشادت الحكومة اليمنية بالتعامل الصارم 
لقــوات الجيــش واألمــن بمحافظة عدن 
ضــد الجماعات التخريبية في ميناء المعال 

والسيطرة على الموقف بكل حزم.
ونوهــت في بيان بــدور محافظ عدن 
عيــدروس الزبيدي وقائد المنطقة الرابعة 
اللواء أحمد سيف ومدير شرطة المحافظة 
العميد شــالل شايع في العمل بكل ما من 
شــأنه تطبيع الحياة العامة في المحافظة 
وبســط سيطرة الدولة على كافة المناطق 

ومؤسسات الدولة بعدن.

التحركات  لــكل  مســاندتها  وأكــدت 
التي من شــأنها القضاء على أية جماعات 
تخريبيــة تســول لهــا نفســها الخــروج 
علــى النظــام والقانون وزعزعــة األمن 
واالســتقرار في المحافظــة.. داعية كافة 
أبنــاء المحافظــة إلــى مســاندة الجيش 
واألمن والتبليغ عن أي تحركات مشبوهة 

للعناصر الفوضوية.
وأشارت إلى أن السلطات المحلية في 
المحافظــة هي الوحيدة المخولة رســميا 
بــإدارة كافة القطاعــات المدنية واألمنية 
والعسكرية ولن يتم التهاون مع من يريد 
إربــاك عمل الســلطة المحليــة واألجهزة 

األمنية والعسكرية.

أعلنــت اللجنــة األمنية فــي محافظة عدن 
حظــر تجول ليلي بدءاً من مســاء أمس إثر 
اشتباكات عنيفة بين قوات األمن ومسلحين، 
بالتزامن مــع تأكيد الســلطات المحلية أن 
الحالة األمنية في المحافظة مســتقرة، في 
حين تســلمت السلطات األمنية مهام األمن 
في مطار عدن الدولي من عناصر المقاومة، 
بينما أشــاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــادي خــالل زيــارات تفقدية لعــدد من 
مديريات وأحيــاء عدن خاصة ميناء المعال، 
بتضحيات دول التحالف بقيادة الســعودية 
واإلمــارات والمقاومــة الشــعبية والجيش 

الوطني في دحر االنقالبيين. 
وقام هادي أمس بزيارة تفقدية لعدد من 
مديريات وأحيــاء العاصمة اليمنية المؤقتة 
عدن لالطالع على التحوالت التي تشــهدها 
المدينــة بعد تطهيرها من الخاليا االنقالبية 
وأذرعها الخبيثة التي تحاول يائســة زعزعة 

أمن واستقرار المدينة.

وتفقد خــالل الزيارة مينــاء المعال وميناء 
الحاويات بالمنطقة الحرة وأشــاد بالجهود 
المخلصــة والمواقــف البطولية الشــجاعة 
ألفراد الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية 
في حفظ أمن واستقرار مدينة عدن الباسلة. 

وقــال «جديــر بنا اليــوم جميعــاً أن نوحد 
الصفــوف ونجترح المآثر ونقدم التضحيات 

ليعيش أبناؤها في أمن وسكينة وسالم».
وتأتي زيــارة الرئيس هــادي إلى ميناء 
عدن دعماً لإلجــراءت األمنية التي تنفذها 
الســلطات المحليــة فــي العاصمــة عــدن 
وتهــدف إلى إخضاع كل المرافق الحكومية 
لسلطة الدولة واســتيعاب عناصر المقاومة 

ضمن قوات الجيش واألمن.

وأشــار الرئيــس اليمنــي إلــى المواقــف 

البطولية المشــرفة التي سطرها أبناء عدن 
والمحافظــات المجــاورة وبدعم من قوات 
التحالــف العربــي وفي المقدمــة المملكة 
العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة 
المتحدة لدحر االنقالبيين واالنتصار إلرادة 
الشــعب وصوت الحق أمــام القوى الباغية 
والظالميــة المتحجــرة. وقــال إن «دمــاء 
الشــهداء التــي روت هــذه األرض الطيبة 
ستظل دوماً نبراساً لنا ومحل رعاية واهتمام 
الدولــة بأهلهم وذويهــم وللقيم والمبادئ 
التي ناضلوا وســقطوا من أجلها في ســبيل 
الكرامة والحرية والعيش الكريم في ملحمة 

الدفاع عن األرض والعرض»، مؤكداً أن من 
يحــاول اليوم النكــوص أو التراجع عن تلك 
األهداف والقيم خدمة ألهداف مشــبوهة 
وألجنــدة دخيلة ســيواجه مختلف أطياف 

المجتمع ليكون مصيره مزبلة التاريخ.

وأكــد الرئيس اليمني أن «هذه المنشــآت 
الحيوية التي نزورها اليوم هي جوهر عدن 
ومعالمها الرتباط المدينة الحيوي والعضوي 
بالمينــاء والمصفــاة والمطــار وهــي ملك 
للشــعب وثروته االقتصادية التي لن نسمح 

العبث أو المســاس بها تحــت أي يافطة أو 
ذريعة كانت». وقد عرضت األجهزة األمنية 
بمينــاء الحاويات على الرئيــس نماذج من 
معدات ونواظير وأسلحة مرسلة لالنقالبيين 
كانت مخفية ضمن بضائــع بغرض التمويه 

وتم ضبطها والتحفظ عليها.

وعــاد الهدوء إلــى عدن صبــاح أمس بعد 
تمكن قوات األمن من الســيطرة على كامل 
ميناء عدن وإخراج الجماعات المسلحة من 

ميناء المعال. 

وأكدت السلطات المحلية في محافظة 
عــدن أن الحالــة األمنية فــي المحافظة 
مســتقرة وذلك بعد نشوب اشتباكات بين 
وحدات عسكرية ومسلحين هاجموا ميناء 

المعال أول من أمس.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية الرسمية عن 
الناطق باسم السلطة المحلية في المحافظة 
نــزار أنور في تصريــح، أن األجهزة األمنية 
وبمســاندة من القوات العســكرية تمكنت 
من بســط ســيطرتها الكاملة علــى الميناء، 
موضحاً أن المسلحين كانوا يسعون من وراء 
الهجوم إلى إخراج القوة األمنية المتواجدة 

في الميناء المكلفة بحمايته.

وأوضــح المســؤول أن اللجنــة األمنية في 
المحافظــة أقرت خالل اجتمــاع طارئ لها 
الليلــة قبل الماضيــة تنفيذ حظر تجوال في 
شوارع المدينة بدأ من مساء أمس وضرورة 
التصــدي لالختالالت األمنية التي تشــهدها 
المحافظــة بيــن الحين واآلخــر وتقوم بها 
مجاميــع تهدف إلى زعزعة أمن واســتقرار 
المحافظــة. وقــال محافــظ عــدن عيدرس 
الزبيدي، إن الســلطات سوف تنزع األسلحة 
من المســلحين غير النظامييــن، مؤكداً أن 
أهالــي مدينــة عــدن مدنيــون ويرفضون 
مظاهر التســلح وهم عامل مســاعد لذلك. 
وقال الزبيدي إن «حملة أمنية لنزع األسلحة 

بالتزامن مع منع التجوال ليًال».

إلى ذلك نجحت السلطات األمنية في عدن 
من تسلم مهام األمن في مطار عدن الدولي 
وذلك بعد أن قامت عناصر المقاومة بتسليم 
مهــام األمــن لألجهــزة األمنيــة النظامية، 
مقابل اســتيعابهم في أجهزة الدولة، ليكون 
مطار عدن ثاني أهم مرفق حيوي تتســلمه 
األجهزة األمنية من المقاومة منذ بدء تنفيذ 

عملية االنتشار األمني.

أشــار  وزيــر حقوق اإلنســان عز الديــن األصبحي إلــى أن حصار تعز 
يمتد منذ ســنوات طويلة بسبب اســتراتيجية الدولة العميقة البوليسية 
المســيطرة منذ ثالثة عقود من قبل 12 لواء عســكرياً وكتيبة، تبدأ من 
المخا وتنتهي في كرش، وفق اســتراتيجية نفذت باكراً لالنتقام من تعز 

الثورة وصوت التغيير.

قوات  تمكــن  مراقبــون  اعتبــر 
األمــن مــن بســط نفوذها على 
مطار وميناء عدن نجاح األجهزة 
األمنية وقوات التحالف وتحديداً 
اإلمــارات التــي بذلــت جهــود 
جبارة خالل األشهر الماضية، من 
المقاومة ودمجها  تأهيــل  خالل 
في قوات الجيش واألمن وتأهيل 
مــا  وتوفيــر  الشــرطة  مرافــق 
تحتاجه من سيارات ومستلزمات 

ضرورية لعملها.

وصلت الى ميناء عدن باخرة وعلى متنها 
41 الفا و820 طنــا من مادة القمح تابعة 

لشركة صوامع ومطاحن عدن.
بالشــركة  العامة  العالقــات  وقال مديــر 
طارق السقاف حسب وكالة االنباء اليمنية 
«ســبأ» اول من امــس ان الباخرة افرغت 
حمولتهــا تمهيداً لطحنها وتزويد الســوق 
المحلية بها. ولفت الى ان هذه الشــحنة 
هــي اول شــحنة من مــادة القمح تدخل 
ميناء عدن منذ ان شــن الحوثيون الحرب 
عدن - سبأنت على الشرعية. 

دشــن محافظ أرخبيل سقطرى سعيد سالم 
باحقيبــة بمدينــة حديبــوه حملــة توزيع 
المســاعدات االغاثية والغذائية لنحو 2000 
اســرة والمقدمة من دولة الكويت الشقيقة 
ألبنــاء المحافظة.  وأوضح رئيس مؤسســة 
بالمحافظــة  الخيريــة  ســقطرى  أرخبيــل 
مختار الحنكاســي ان المساعدات المقدمة 
مــن الهالل األحمــر بدولــة الكويت والتي 
سيستفيد منها 2000 أسرة هي مواد غذائية 
سيتم توزيعها بهدف مساعدة األسر الفقيرة 
سقطرى - سبأنت وذوي الدخل المحدود.  

418202000 4000
بــدأت مؤسســتان خيريتــان قطريتــان، 
إجراءات تجهيز «ســفينة األمل» األولى، 
والتي من المقرر أن تصل للموانئ اليمنية 
أواخــر الشــهر الجاري، بحمولــة تتجاوز 
4000 طن من المواد التموينية الضرورية.

وأوضحت مؤسســة الشــيخ عيد الخيرية 
ومؤسســة الشــيخ ثانــي بــن عبــد الله 
للخدمات اإلنسانية «راف»، خالل مؤتمر 
صحفــي اول من أمــس، أن تكلفة تجهيز 
الســفينة تبلــغ 10 ماليين ريــال قطري، 
تتقاســمها المؤسســتان تنفيــذاً التفاقية 

تعاون مشــترك تم توقيعها مؤخراً، وفق 
ما نقل موقع «مأرب برس».

المشاريع  التنفيذي لقطاع  المدير  وتوقع 
الخارجيــة بمؤسســة عيــد الخيرية علي 
خالــد الهاجــري أن تصــل الســفينة إلى 
اليمــن أواخر الشــهر الجــاري، مبيناً أنه 
تــم اإلعداد لها منذ فتــرة طويلة، واتخاذ 
الترتيبــات المســبقة إلعداد مــا يتطلبه 
توزيع المساعدات من التنسيق مع الفرق 
اإلغاثيــة على األرض لتحديــد األولويات 
والقوائم المســتفيدة، حتــى ينتفع بهذه 

المساعدات أكبر قدر من الناس خاصة من 
المرضى واألطفال.

وعــن التوزيــع الجغرافــي للمناطــق 
أنه ســيتم  الهاجري  المســتهدفة، ذكر 
التركيز أوًال على المناطق األشــد توتراً 
فــي عــدن والمديريــات التابعــة لها، 
وبعض المناطق فــي محافظتي الضالع 
ولحج حســب ما تســمح بــه الظروف 
األمنية، الفتاً إلى الشروع في التخطيط 
واإلعــداد إلغاثــات أخرى فــي اليمن 
وغيرها.  صنعاء - الوكاالت
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يتوجه احمد الحبشــي، وهو أحد مقاتلي 
المقاومــة الشــعبية، ظهــر كل يــوم إلى 
ســوق بيع القات- نبتة خضــراء يمضغها 
اليمنيون - الكائن في شــارع جمال وسط 
مدينة تعز. وفــي الناحية المقابلة يتوجه 
أحد أفراد الميليشــيا االنقالبية وربما في 
نفس التوقيت تاركا موقعه القتالي للقيام 
بنفس المهمة من سوق يقع تحت سيطرة 
الميليشــيا فــي منطقــة الحوبان شــرق 
المدينة. وبتوافــق غير مكتوب ينحي كال 
الطرفين اســلحتهم جانبا ويوقفون تذخير 
مدفعياتهم وراجمات صواريخهم للذهاب 
لتناول وجبة الغداء وشــراء أوراق القات 
التي يمضغونها حتى قرب مغرب كل يوم.

وكتوقيت مقدس ال ينتهك يستمر الهدوء 
في الجبهــات وتخفت حدة االشــتباكات 
وينحســر القصف كهدنة غير معلنة سببها 
مضــغ القــات والذي يســتمر مــن فترة 
الظهيرة وحتى المغــرب، احيانا تتجاوزه 
إلــى فترة بعــد العشــاء، وهو مــا يتيح 
للسكان في المدينة بأن يتنفسوا الصعداء 

ويخرجوا من منازلهم لشراء ما يحتاجونه 
إن وجد.

كعاده اليمنيين، يقبــل المقاتلون على 
إيقاف االنشــطة التي تستهلك جهدا كبيرا 
ليتفرغوا لمضغ نبتة القات التي يتم بيعها 
في غالبية محافظــات الجمهورية اليمنية 

ويتراوح سعرها بين ثالثة و30 دوالرا.
الحضور الطاغي هــو ما يفرضة القات 
على جبهــات القتال، فيما يبــرز التوقف 
اســتعدادا لإلمداد بالذخائر كســبب آخر 
للهدوء، في حيــن يأتي صوت المحركات 

التابعــة  الـــ(اف16)  النفاثــة لمقاتــالت 
للتحالــف العربي ليال كســبب ال يضاهى 
فــي إخــراس أصــوات اآلليــات الثقيلــة 

للميليشيات االنقالبية.

ويمضغ اليمنيون القات منذ قرون. ورغم 
شــيوع اســتخدامه، فإن البعض يراه عّلة 
اجتماعية تســتنزف اإلنتاجيــة والموارد. 
وتبــدأ جلســات مضغ القات بعــد الظهر 

وقد تستمر حتى المساء.

■ طفل يتكىء على جدار وينظر الى رجل يحمل اكياساً من القات  |  ارشيفية 
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