
أكد رئيس الــوزراء اليمني أحمد عبيد بن 
دغر ضرورة كبح جماح االنقالب وهزيمته 
حتــى تطهيــر كل األرضــي اليمنيــة، وأن 
الدفــاع بدأ في عدن وســينتهي في مران، 
موضحاً أن اليمن لن ينعم باســتقرار فعلياً 
إال إذا عــادت الميليشــيات االنقالبية إلى 
بالقرارات  رشــدها، واحترامها والتزامهــا 
وآليتهــا  الخليجيــة  والمبــادرة  الدوليــة 

التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، 
ومشــدداً على أنه لن يتم السماح بوجود 
حــزب الله ثاٍن فــي اليمن ليهــدد األمن 
واالســتقرار بالمنطقة، ومعتبــراً أن إيران 
وراء أي صــراع، وأن عليهــا الكــف عــن 
التدخالت في شؤوننا الداخلية ووقف ضخ 
الصراعات واألحقــاد إلى المجتمع اليمني 

المسالم والمتسامح.
كمــا عّبــر بن دغــر عن شــكره لدولة 
اإلمــارات العربية المتحدة بقيادة صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، وصاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.
وشدد  أحمد عبيد بن دغر، خالل لقائه 
أمس بقصر المعاشــيق في عدن بقيادات 
عســكرية وأمنية وقيادات مــن المقاومة 
الشــعبية والســلطة المحليــة بالمحافظة، 
على ضرورة كبح جماح االنقالب وهزيمته 

حتــى تطهيــر كل األرضــي اليمنيــة، وأن 
الدفاع بدأ في عدن وسينتهي في مران. 

وقال، في مســتهل اللقاء بمناسبة الذكرى 
األولى لتحرير عدن من ميليشيات الحوثي 
وصالح االنقالبيــة الذي صادف يوم أمس: 
«بعــد مــرور عام من تحريــر مدينة عدن 
الباسلة التي جابهت الميليشيات االنقالبية 
بصمود أبنائها المسنودين بقوات التحالف 
العربــي، يجب علينــا أن نحافظ على هذا 

اإلنجاز العظيم والعمل على توطيد اللحمة 
الوطنية بين القوى السياسية واالجتماعية 

كافة». 
للرئيس  التاريخــي  بالموقــف  وأشــاد 
اليمني وتحركاته الحثيثة إلنقاذ اليمن من 
الغرق في وحل الميليشــيات، واســتعانته 
بالتحالــف العربي بقيادة المملكة العربية 
السعودية وأخيه خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، 
وهــو ما برز في الموقف العروبي القومي 
العام تجاه اليمن، دعماً ألمنها واستقرارها 
واستعادة دولتها المختطفة من ميليشيات 
بالتدخــل  االنقالبيــة  وصالــح  الحوثــي 

العسكري السريع.

وأوضح رئيــس الوزراء أن اليمن لن ينعم 
باســتقرار فعلياً إال إذا عادت الميليشيات 
االنقالبية إلى رشدها، واحترامها والتزامها 
 ،٢٢١٦ الدولــي  األمــن  مجلــس  بقــرار 
التنفيذية  الخليجيــة وآليتهــا  والمبــادرة 
وتنفيــذ مخرجات الحــوار الوطني ووضع 
الجميــع الســالح، وذهبــت بنيــة صادقة 
التفاق ســالم، داعيــاً إلى موقــف وطني 
شــامل إلنقاذ ما يمكن من وطن ومجتمع 

أنهكته الصراعات ودمرته الحروب.
وقــال: «لن نســمح بوجود حــزب الله 
ثــاٍن في اليمــن ليهدد األمن واالســتقرار 

بالمنطقــة. إيــران وراء أي صــراع، وهي 
من دعمت الحوثي والتمرد، ويجب عليها 
الكف عن التدخالت في شؤوننا الداخلية، 
ووقــف ضــخ الصراعــات واألحقــاد إلى 

المجتمع اليمني المسالم والمتسامح».

وعّبر بن دغر عن شــكره لقوات التحالف 
العربــي، وعلى رأســها المملكــة العربية 
السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
األميــر محمد بن نايــف وولي ولي العهد 
األمير محمد بن ســلمان، ودولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة بقيادة صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، وصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة.
كما أشــاد بمواقف باقــي دول مجلس 
التعــاون الخليجــي، وعلــى نحــو خــاص 
أشــاد بــدور األخوة فــي دولــة الكويت 
الســتضافتهم مشاورات الســالم بين وفد 
موجهاً  واالنقالبييــن،  الشــرعية  الحكومة 
تحية حاّرة إلــى أمير دولة الكويت صباح 

الجابر الصباح.

خمسة أشبال تتراوح أعمارهم بين الثالثة 
عشــرة والخامســة عشــرة، من عائالت 
عقالن، البعدانــي، الحيمي، عطيفة، كانوا 
أصغر المعتقلين في ســجون ميليشــيات 
بصنعــاء،  صالــح  والمخلــوع  الحوثــي 

استطاعوا تحديها في عقر دارها. 
في قســم شــرطة العمــري بالعاصمة 
صنعــاء، كان احتجاز األشــبال الخمســة 

وتوجيه التهم لهم.

الشــبل عقالن كان أول مــن تم اتهام 
انخراطه  بالداعشــية، بسبب  أخيه األكبر 
في صفوف المقاومة الشــعبية بمحافظة 
مــأرب، وكذلك هو حــال الطفل عطيفة، 
فــي حين كانت التهــم الموجهة للحيمي 
شــعارات  بتمزيق  قيامهــم  والبعدانــي، 
ميليشــيات الحوثييــن مــن مســجد ذي 

النورين.
غير ذلك، كانت تهمة أخرى من نصيبهم 
ممثلــة بالتواصل مع مدرســهم العامري 
ســعيد، في إحدى المدارس الخاصة التي 

كانوا يتلقون العلم فيها بصنعاء.

الفخر كان بادياً على أستاذهم العامري 
ســعيد، حين تحدث بالقــول: «هؤالء 
طالبــي وأبنــاء حارتي بصنعــاء، أفخر 
بهــم حيــن أرى مواقفهــم الرجولية، 
رغم أنهم لم يغادروا عتبات الطفولة، 
ولكن ما حــدث لهم يدلل على أعمال 
وتصرفات الميليشيات الالأخالقية حتى 

ضد األطفال».
 

على مدى شهرين كان األشبال األربعة 
رهــن االعتقــال فــي مركــز شــرطة 

العمــري، كانوا ضحايا إلرهاب نفســي 
من قبل عناصر الميليشــيات، في حين 
تم ممارسة اإلرهاب النفسي حتى على 
أهاليهــم والذيــن كان يتــم تخويفهم 
بــأن أوالدهــم اعترفوا بــأن إخوتهم 
منتمــون لتنظيــم داعــش اإلرهابــي، 
ويرســلون لهم مبالغ مالية قبل أن يتم 
إخراجهــم بضمانات وتعهــدات، فيما 
تشير صورتهم خالل اعتقالهم إلى عدم 
بل  الميليشيات،  بممارســات  مباالتهم 
ورفعوا إشارات النصر إمعاناً في تحدي 

االنقالبيين.

 تصدت قوات الشــرعية في اليمن من جديد 
لخروقــات االنقالبيين في عــدد من جبهات 
القتــال، حيــث اســتمرت الميليشــيات في 
مهاجمــة مواقع الجيش الوطنــي والمقاومة 
فــي الجوف ونهــم وحجة وتعــز، في وقت 
شــهدت الحدود الســعودية اليمنية هدوءاً 
نسبياً بعد عمليات عسكرية نفذتها مدفعيات 
القوات الســعودية وطيــران التحالف قبالة 
منطقة جازان، على بعض مواقع الميليشيات 
التــي حاولــت إطــالق قذائف إلــى داخل 
المأهولة  الســعودية  الحدودية  المحافظات 
بالســكان. وقالــت مصادر الجيــش الوطني 
والمقاومة الشعبية إن المواجهات كانت أقل 
حدة عن ذي ســابق، حيث شــهدت مديرية 
نهم شرق صنعاء مواجهات محدودة صاحبها 
غارة لطيران التحالف على مواقع لالنقالبيين 
الحوثيين وقــوات الرئيس المخلوع في أكثر 
مــن مكان.   وفي محافظة الجوف   اســتمرت 
الحوثييــن  االنقالبييــن  بيــن  المواجهــات 
وقوات الرئيــس المخلوع من جهة والقوات 

الحكوميــة مــن جهــة أخــرى فــي مديرية 
خب والشــعف. وذكرت القــوات الحكومية 
أنها تصدت لهجوم فاشــل شــنه االنقالبيون 
الحوثيون وقوات الرئيس المخلوع استهدف 
موقــع أبرق وأن جرحى وقتلى ســقطوا في 
تلــك المواجهات، في حين اســتهدف طيران 
التحالــف العربــي مواقــع االنقالبيين ودمر 

سيارتين وقتل جميع من كانوا على متنهما.
أما في محافظة حجة فذكرت المصادر أن 

الجبهة هناك شــهدت مواجهــات عنيفة بين 
قوات الشــرعية واالنقالبيين بعد قيام هؤالء 
باســتهداف مواقــع الجيــش الوطني وخرق 
اتفاق الهدنة الموقع من الطرفين منذ ما قبل 

بدء محادثات السالم في الكويت.

في األثنــاء قصــف االنقالبيــون بالمدفعية 
وصواريــخ الكاتيوشــا مناطــق ســكنية في 

مديرية عســيالن بمحافظة شبوة من مواقع 
تمركزهم في أطراف المديرية ما تسبب في 

مقتل وإصابة ستة مدنيين.
وذكرت مصادر محلية أن إحدى القذائف 
ســقطت في منزل أحمد االغوص، حيث قتل 
أحد أفــراد العائلة في حين أصيب خمســة 

آخرون معظمهم من األطفال والنساء. 
وكان االنقالبيون اســتهدفوا إحدى القرى 
في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء فقتلوا 

سيدتين وأصابوا ثالثة بينهم والد السيدتين.

واندلعــت معــارك عنيفة فــي جبهات عدة 
بمحافظــة تعــز، حيــث دارت معــارك في 
حيفان جنوب المدينة، والشقب في الشرق، 
باإلضافــة إلــى محيط اللــواء 35 مدرع في 

غرب المدينة.
وقــال مصدر ميدانــي إن المعارك دارت 
في منطقة بني علي بمديرية حيفان بعد أن 
هاجم الحوثيون مواقع للمقاومة، كما تحشد 
إلــى حيفان،  الحوثــي مقاتليها  ميليشــيات 
وحذر مصــدر ميداني من هجمــات مكثفة 
للميليشيات من أجل السيطرة على المنطقة.

كذلــك هاجم االنقالبيون بشــكل مكثف 
مواقع قوات الشــرعية في الشــقب، ما أدى 

إلى تدمير بعض المباني السكنية. 
مــن جانبهــا، شــنت مقاتــالت التحالف 

العربي غارتين على مواقع الميليشــيات في 
محيط قرية الشقب في جبل صبر الموادم.

من جهة أخرى شهدت الحدود السعودية 
اليمنيــة هــدوءاً نســبياً بعــد عمليــات 
القــوات  مدفعيــات  نفذتهــا  عســكرية 
صبــاح  التحالــف  وطيــران  الســعودية 
األحــد قبالــة منطقة جــازان، على بعض 
مواقع الميليشــيات التــي حاولت إطالق 
قذائف إلى داخــل المحافظات الحدودية 
الســعودية المأهولــة بالســكان. وكانت 
مدفعيات القوات الســعودية قد قصفت، 
الســبت، مواقع لالنقالبيين قبالة محافظة 
الموّســم في منطقة جازان، واســتطاعت 
تحديــد مواقــع المتمردين واســتهدافها 
بعــد محاوالتهــم االقتراب نحــو الحدود 

السعودية إلطالق قذائفهم.  
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■ بن دغر خالل لقائه قيادات عسكرية وأمنية والسلطة المحلية بعدن  |   سبأنت

■ صورة تظهر األطفال الخمسة بعضهم يرفع عالمة النصر   |  البيان

■ دبابة للشرعية اليمنية خالل االشتباكات في تعز |   تصوير - أحمد الباشا

أعلنت الميليشــيات، أول من أمس، عن تنفيذ عملية تبادل أســرى مع 
جهات لم تسمها، في محافظة مأرب.

وقال مصدر محلي حســب ما نقلت وكالة األنباء اليمنية «سبأ» الواقعة 
فــي قبضة الحوثيين: «نجحت وســاطة قبلية في إتمام عملية تبادل 10 

أسرى».
 وأوضح المصدر أن تلك الوساطة قد نجحت في اإلفراج عن خمسة من 
أسرى الحوثيين مقابل خمسة من األسرى لديهم .   صنعاء - د.ب.أ
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