
AlBayanNewsAlBayanNewsAlBayanNews albayanonline

www.albayan.ae

181918 21
15

 –

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، 
وزير الدولة للشــؤون الخارجية، أن دولة 
اإلمارات مســتمرة في دعمها ومساندتها 
الحل السياسي المســتند إلى المرجعيات 
األساســية في اليمن، وستسعى إلى طرح 
األفــكار اإليجابية والبناءة، مؤكداً ضرورة 
أن يستند الحل السياسي إلى القرار 2216 
وأال يحيد عنه، وأن تكون اآلليات األمنية 
األساسية التي تمهد للحل السياسي واضحة 
ودقيقــة، في وقــت أكد الرئيــس اليمني 
عبدربه منصور هادي أن التمرد لن يجني 
من ممارساته المقيتة سوى السراب، فيما 
وصف وزير الخارجيــة اليمني عبدالملك 
المخالفــي إعــالن االنقالبيين ما يســمى 
بــ«المجلس السياســي» ودعوتهم مجلس 
النواب لالنعقاد مخالفة صريحة للشرعية 
للوحــدة  الدســتورية، وتشــكل تهديــداً 
الوطنية، الفتاً فــي تصريح لـ«البيان» إلى 
أن الشــرعية ســتواصل معركة اســتعادة 

صنعاء. 
واستقبل معالي الدكتور أنور بن محمد 
قرقــاش وزير الدولة للشــؤون الخارجية، 
المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمم 
المتحدة إلى اليمن إســماعيل ولد الشيخ 
أحمد بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتم خالل اللقاء بحث تطورات الوضع 
المســتند  السياســي  الحل  اليمني وآفاق 
إلى المبــادرة الخليجية وآلياتها وقرارات 
مجلــس األمن الدولــي ذات الصلة خاصة 

القرار 2216.
معالــي  األممــي  المبعــوث  وأحــاط 

الوزيــر بمشــاوراته واتصاالته في أعقاب 
اجتماعات األطراف اليمنية في الكويت.

الدولة للشــؤون  وقــال معالي وزيــر 
الخارجيــة: إن دولــة اإلمارات مســتمرة 
فــي دعمها ومســاندتها للجهــود الدولية 
القائمة وتدعم الحل السياســي  المبذولة 
المستند إلى المرجعيات األساسية. وأشار 
معاليــه إلى أنه من الضروري أن يســتند 
الحل السياسي إلى القرار 2216 وأال يحيد 
عنه، وأن تكون اآلليات األمنية األساســية 
التي تمهد للحل السياسي واضحة ودقيقة.

للشــؤون  الدولة  وأكــد معالي وزيــر 
الخارجية أن دولة اإلمارات ستســتمر في 
دعــم جهود المبعوث الدولي وستســعى 

إلى طرح األفكار اإليجابية والبناءة والتي 
تحقــق األمن والســالم لليمن الشــقيق. 
وجــدد معاليــه دعــم اإلمــارات لجهود 
المبعوث األممي إســماعيل ولد الشــيخ 
أحمد ومســاندتها للحل السياسي المبني 

على المرجعيات األساسية.

مــن جهة أخــرى، قــال الرئيــس اليمني 
عبدربه منصور هادي خالل لقائه سفيري 
الواليات المتحدة ماثيــو تولر، والمملكة 
المتحــدة إدمونــد فيتــون، لــدى اليمن، 
إن األعمــال والممارســات المقيتــة التي 
اســتمر فــي اتباعها االنقالبيون لتشــتيت 

البلد وشرخ النسيج االجتماعي بدعواتهم 
الفئويــة والمناطقيــة وغيــر الدســتورية 
في موصلــة أعمالهــم االنقالبية بصورها 
وأشــكالها المختلفة لن يجنــوا من ورائها 
غير السراب بعد أن اســتنكر ممارساتهم 
وأفعالهــم المجتمع الدولي كافة. وأضاف 
أن الجنــوح للســالم هــو طــوق النجــاة 
للمتمرديــن الذيــن دمروا البــالد وعاثوا 

بمقدراته وسفكوا الدماء البريئة.

فــي غضــون ذلــك، أكــد نائــب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك 
اإلجــراءات والخطــوات  أن  المخالفــي 

غيــر  الجانــب  واألحاديــة  االنفراديــة 
القانونية التي أقدمت عليها الميليشيات 
االنقالبيــة من خــالل إعالنها ما ســمي 
بــ«المجلس السياسي» باطلة وال شرعية 
لها مــن كافة النواحي، وتشــكل مخالفة 
الجمهورية  دســتور  لنصــوص  صريحــة 

اليمنية. 
وجــاء في البيان السياســي الصادر عن 
القيادة السياسية للســلطة الشرعية الذي 
تاله المخالفي في مؤتمر صحافي عقد في 
مبنى السفارة اليمنية بالرياض، أن الدعوة 
النعقاد مجلس النــواب في ظروف القوة 
القاهــرة التي تعيشــها العاصمــة صنعاء 
وبعيدا عــن الوفاق الذي يحكم عمله في 

الخليجية  للمبــادرة  المرحلــة وفقاً  هذه 
وآليتهــا التنفيذيــة يعد مخالفــة صريحة 
للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكاً 
صارخــاً لهمــا، وتشــكل تهديــدا للوحدة 
الوطنيــة وللســلم واألمــن االجتماعيين 
وتسهم في تمزيق البالد ومضاعفة أسباب 
الحــرب التي أشــعلها االنقالبيون، محمًال 
مــن دعا إلى هذا االجتماع غير الشــرعي 
ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل 

هذه االنتهاكات والجرائم.
ولفــت إلــى أن مجلس النــواب الذي 
انتهت فترته الدســتورية مدد له بموجب 
وآليتهــا  الخليجيــة  المبــادرة  نصــوص 
التنفيذية الموقعــة في 23 نوفمبر 2011 
التــي تحكم عملــه في الفتــرة االنتقالية 
على أســاس التوافق في كل أعماله، وهي 
نصــوص تشــكل وثيقة دســتورية تحتوي 
علــى أحكام لهــا صفة قطعيــة وال تقبل 

الطعن أمام مؤسسات الدولة.
ورداً على ســؤال لـ«البيان» حول خطة 
الحكومة الشــرعية علــى األرض لمرحلة 
ما بعد انتهــاء مفاوضات الكويت وإصرار 
االنقالبيين على إفشالها، قال المخالفي: إن 
الحكومة ســتعمل على استعادة العاصمة 
صنعــاء، مشــيرا إلى أنه كوزيــر خارجية 
ال يمتلــك معلومات عســكرية حول هذه 
الخطــة، لكن القــوات الحكومية مدفوعة 
للدفاع عن الشــعب اليمنــي وتحرير كل 
المناطــق التــي يســيطر عليهــا االنقالب 

ويعيث فيها فساداً.
وحــول إمكانية إعالن حالــة الطوارئ 
لمنع انعقاد مجلس النواب قال المخالفي: 
إن الحكومة شــكلت لجنة لمتابعة األمر، 
وإن مجلــس النواب نفســه شــكل لجنته 

لدراسة كيفية الرد على هذه الخطوة.

وسعت قوات الشرعية المساحة المحررة 
شــرق صنعــاء بطردهــا االنقالبييــن من 
مواقع جديــدة في نهم، ومالحقة فلولهم 
في بعــض األوكار الجبلية، بمســاندة من 
التحالــف العربــي، الــذي قصــف مواقع 
المليشــيات في 6 محافظــات هي صنعاء 
والجــوف وحجة وصعــدة وعمران وتعز، 
بالتزامــن مــع معارك بريــة تقدمت فيها 
المقاومة على كل الجبهات وصدت العديد 
مــن الهجمــات التــي شــنها المتمردون، 
فــي وقت اعترضت قــوات الدفاع الجوي 
الملكي الســعودي صاروخين باليســتيين 
تم إطالقهما من األراضــي اليمنية باتجاه 
مدينتــي أبهــا وخميــس مشــيط، فيمــا 
استشهد مواطن سعودي نتيجة مقذوفات 

من األراضي اليمنية. 
في تفاصيل المشهد الميداني المحتدم 
بالمعــارك، ذكــر مركــز إعــالم القــوات 
الوطنــي  الجيــش  قــوات  أن  المســلحة 
مســنودة بالمقاومــة الشــعبية وقــوات 
التحالف العربي تمكنت من استعادة عدد 
من المواقع في مديرية نهم شــرق صنعاء 
ضمن العملية المستمرة لتطهير البالد من 

االنقالبيين.
واســتكملت قوات الجيــش والمقاومة 
تحريــر منطقــة الحول بشــكل كامل بعد 
معــارك عنيفة مع المليشــيات االنقالبية. 
كمــا تم تطهير جبل القتب االســتراتيجي 
المطــل علــى خــط إمــداد المليشــيات 
المتمركــزة في جبــل المدفون؛ وتمكنت 
القــوات مــن قطع إحــدى طــرق إمداد 

المليشيات.
وأوضــح المركــز أنــه وبوضــع قوات 
الجيــش الوطني والمقاومــة أقدامها على 
أطراف منطقة المدفــون المحاذية لجبل 
الجبيــل؛ تكون بذلك اقتربــت من طريق 
األســفلت الرئيس الــذي يربط محافظتي 
صنعــاء ومأرب. كما أنهــا تقترب من تبة 
العصيــدة التي تقع في آخــر منطقة بني 
بارق وتكون بذلــك أطبقت الحصار على 
بقايــا اليليشــيات المتمركــزة فــي جبل 

المدفون من جهة الشرق.
وأحكمــت قــوات الجيــش والمقاومة 
الحصــار على قرن نهم بعد فــرار عناصر 

المليشيات االنقالبية من منطقة بني بارق 
باتجاه منطقة المدراج.

هــذا التقدم رافقته نحو 60 غارة لـمقاتالت 
التحالــف اســتهدفت مواقــع االنقالبين في 
مرتفعــات مديرية نهم باتجاه العاصمة، كما 
شنت مقاتالت التحالف سلسلة من الغارات 
علــى مواقع االنقالبين فــي مديريتي حرض 
وميدي بمحافظة حجة غرب اليمن، كما طال 
القصف تجمعات التمرد في محافظة صعدة 
وفي منطقة سفيان بمحافظة عمران، وكذلك 

فلول المتمردين على أطراف الجوف. 
وفي تعز شن التحالف عشر غارات جوية، 
اســتهدفت مواقع وتجمعات وآليات مليشيا 
الحوثــي والمخلــوع، توزعــت إلــى خمس 
غارات في المنطقــة األمنية مدخل المدينة 

السكنية بالجندية شرق تعز، وخمس غارات 
أخرى في معســكر اللواء 22 ميكانيكي في 

الجند شرق المدينة.

علــى الجبهــة البريــة فــي تعــز، تمكنــت 
المقاومــة الشــعبية والجيــش الوطني من 
تحقيــق تقدم في مديرية الصلو بعد معارك 
عنيفة مع المليشيات. وقال مسؤول المركز 
اإلعالمي للمقاومة بحيفان، حسام الخرباش، 
لـ«البيــان» إن قوات الشــرعية تمكنت من 
اســتعادة قريتــي الصيــار وبيــت القاضي، 
إضافــة للســيطرة على كامل منطقة ســوق 
العقبة والجبــال المحيطة. وقتل خالل هذه 

المواجهات ثمانية قتلى من المتمردين. 
وفــي منطقة االحكــوم حيفــان، تمكن 
الجيــش الوطنــي والمقاومة الشــعبية من 

إفشال محاولة تســلل للمليشيات إلى خط 
المصلــى، فيمــا أشــارت مصــادر ميدانية 
لـ«البيــان» إلى محاولة تقــدم أخرى ناحية 
منطقتــي  اتجــاه  مــن  االحكــوم  منطقــة 
الخزجــة والزبيره بقوة 12 عربة عســكرية 

للمليشيات.
وازدادت وتيــرة المعــارك فــي مختلف 
جبهات شــرق المدينة. وقال مصدر ميداني 
لـ«البيــان» إن المقاومــة الشــعبية تمكنت 
من إحراق عربة عســكرية للمليشــيا تحمل 
رشاشــاً ثقيًال في أســفل تبة الســالل شرق 
مدينة تعز. وأفاد بتقدم قوات الشــرعية في 
جبهة ثعبات، وأن الفريق الهندسي المرافق 
تمكــن مــن تفكيــك أكثر مــن 25 لغماً من 
أربعة منازل كانت معدة للتفجير أثناء تقدم 

المقاومة والجيش الوطني.
وقصفت مدفعية التحالف العربي مواقع 

الحوثيين والمخلوع صالح في مناطق شمال 
غربــي كــرش. وأوضح الناطق باســم جبهة 
كــرش، قائد نصر، أنه تــم قصف مواقع في 
المشــجورة وشــمال الجريبة، ما أسفر عن 
تدميــر مســتودع ذخائــر وقذائــف مدافع 
هاون، وعربة كاتيوشــا ومقتل عنصرين من 

المليشيات.

فــي األثنــاء، أعلنت قيــادة تحالــف دعم 
الشــرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي 
الملكــي الســعودي اعترضــت صاروخيــن 
باليستيين تم إطالقهما من األراضي اليمنية 

باتجاه مدينتي أبها وخميس مشيط.
وقالــت القيادة فــي بيان لهــا إن قوات 
الدفــاع الجوي الملكي الســعودي اعترضت 
الصاروخين الساعة السادسة والنصف صباحاً 

دون أي أضــرار. وأكدت أن قوات التحالف 
الجوية بادرت في الحال باســتهداف مواقع 
إطــالق الصاروخيــن في ضواحــي محافظة 

عمران.

في الســياق، أعلن الناطق الرسمي لمديرية 
الدفاع المدنــي بمنطقة جازان الرائد يحيى 
القحطاني استشهاد مواطن سعودي وإصابة 
ســبعة آخرين في منطقة جازان إثر سقوط 

قذيفة من األراضي اليمنية.
وذكــر الناطــق الرســمي فــي تصريــح 
صحافــي أن فــرق الدفاع المدني باشــرت 
بالغاً عن سقوط مقذوف عسكري من داخل 
األراضي اليمنية بمحافظــة صامطة، ما نتج 
عنه استشــهاد مواطن وإصابة سبعة آخرين، 

بينهم طفالن وفتاتان.

 أنور قرقاش مستقبالً إسماعيل ولد الشيخ في أبوظبي  |  وام

تطــرق وزيــر الخارجيــة اليمني 
أثير  عبدالملك المخالفــي إلى ما 
عن رفض النظام السوري التعامل 
مع السفير اليمني المعتمد من قبل 
الحكومة الشــرعية، والتعامل مع 
الطرف االنقالبي، ونفى المخالفي 
ذلــك مؤكــداً أنه ال يوجــد دولة 
باالنقالبيين  تعتــرف  العالــم  في 
بما فيها النظام الســوري. مشــيراً 
إلــى أنه تلقــى اتصاالً مــن وزير 
الخارجية السوري أكد خالله أنهم 
لم يعترفوا بالشــخص المعين من 

االنقالبيين.
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ذكــرت نشــرة أخبار الســاعة أن صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولــي عهد أبوظبــي نائب القائــد األعلى 
للقــوات المســلحة، أعاد خالل اســتقباله 
االثنين الماضي في أبوظبي رئيس الوزراء 
اليمنــي د.أحمــد عبيــد بن دغــر، تأكيد 
وقــوف دولة اإلمــارات بقيــادة صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولــة، حفظه اللــه، إلى جانب 
الشــعب اليمني حتى يتمكــن من تجاوز 
التي يمر  التحديات األمنيــة واالقتصادية 

بها ويحقــق التطلعات الوطنية إلى إعادة 
بناء ما دمره المتمردون.

وتحــت عنــوان «موقــف إماراتــي ثابت 
حتى إعادة الشــرعية» أضافت أن ســموه 
أشــار إلــى أن دولة اإلمــارات مع خطى 
قــوات التحالف العربي بقيــادة المملكة 
العربية السعودية الشقيقة في سعيها إلى 
عودة األمن والشــرعية إلى اليمن، ودحر 
الكيانات المتمردة واالنقالبية التي تسبب 
الدمــار والخــراب وتهدد أمــن المنطقة 
واســتقرارها، والعمــل علــى فتــح آفاق 

التسوية السلمية للوصول إلى حل سياسي 
شامل يضع حداً لمعاناة الشعب اليمني.

عــن  الصــادرة  النشــرة  وأوضحــت 
مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث 
االســتراتيجية، أن تأكيــد صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان على 
اســتمرار الدعم اإلنســاني الذي تقوم به 
الدولــة لربــوع اليمن، يعبــر عن موقف 
إماراتــي ثابت من دعم الشــعب اليمني 
الشــقيق وفيه طمأنة لــكل اليمنيين بعد 
انتهاء مشاورات الكويت من دون التوصل 

إلى حل سياسي، وأن اإلمارات لن تتركهم 
وستواصل جهودها الحثيثة من أجل إعادة 
اليمن إلى أفضل مما كان عليه قبل التمرد 

وبعده بإذن الله.
وأكــدت أن دولة اإلمــارات تضطلع منذ 
البدايــة بدور حيــوي وريــادي في دعم 
الشــعب اليمنــي علــى مختلــف الصعد، 
وهنــاك جهــود كبيــرة تبذلهــا القيــادة 
الرشــيدة من أجــل إنهــاء معاناته وهي 
ملتزمة بدعم الشــرعية بمــا يكفل عودة 
األمــن واالســتقرار إلى اليمن الشــقيق، 

ويصون سيادته ووحدته وعروبته ويحقق 
تطلعــات الشــعب اليمنــي إلــى األمــن 
واالســتقرار والبنــاء والتطــور، موضحــة 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  أن دولــة 
تنطلق في موقفها هــذا من إيمان عميق 
بأهمية التعاون العربي المشــترك لحماية 
المنطقة العربية وتحصينها من التهديدات 
والمخاطر واألطماع والتدخالت الخارجية 
فــي شــؤونها، والتصدي بــكل قوة وحزم 
لكل من تســول له نفســه العبــث بأمنها 

وتهديد استقرارها.

وشددت «أخبار الساعة» في ختام مقالها 
االفتتاحــي علــى أن مــا أكــده صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
يعبــر عن مبادئ إماراتية راســخة تظهر 
بوضوح مسؤولية دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة في محيطها العربي والخليجي 
والدولي، موضحة أن هذا ما رســخ من 
صورتهــا بصفتها قوة فاعلة في إرســاء 
أسس األمن واالستقرار والتنمية والسالم 
أبوظبي- وام في المنطقة.  
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أنهت السلطات المحلية في عدن عملية حصر مناطق 
إعادة اإلعمار والتــي بلغت نحو 11 ألف منزل جراء 
الحرب التي شــنها االنقالبيون على العاصمة المؤقتة 
عدن، فــي وقت بلغت التكلفــة االجمالية 74 مليون 

دوالر. 
وناقش اجتماع عقد بمكتب األشغال العامة والطرق 
برئاســة وكيل محافظة عدن لقطاع المشــاريع غسان 
الزامكي ومدير عام األشــغال المهندس حسين عوض 
عقربي اآللية الخاصة بمراجعة التصاميم والمسوحات 
لعملية اإلعمار للمناطق المتضررة جراء الحرب التي 

شنتها قوات صالح والحوثي على مدينة عدن.
وأوضح وكيل محافظة عدن لشــؤون المشاريع أن 
التكلفــة اإلجماليــة لعملية إعادة اإلعمــار بلغت 74 
مليــون دوالر إلعــادة وتأهيــل 11231 منزال موزعة 
علــى مناطق العاصمة عدن. وأشــار إلــى أن التكلفة 
المالية جاءت من خالل عملية المســح والحصر الذي 
توصل إليــه الفريق الفنــي لمكتب األشــغال العامة 
الخاص بعملية الحصر لألضرار التي تعرضت لها منازل 

المواطنين.

وطالب الزامكــي الحكومة ممثلة بــوزارة التخطيط 
والتعــاون الدولي بمتابعة الجهــات المانحة بتقديم 
المبالغ ومســاعدة الســلطة المحلية في إنجاز هذه 
المهام واإلسراع بعملية البناء وترميم المنازل الخاصة 
بالمواطنيــن الذين ينتظرون العــودة والتخفيف من 
معاناتهــم التي يتعرضون لها، منوهــا بأن الصندوق 
الكويتــي للتنمية قــد قدم مبلغ مليونــي دوالر كما 
وعد بتقديم خمســة مالييــن دوالر في وقت الحق 
وأن التكلفــة هي بحاجة إلــى مزيد من الدعم للبدء 
باإلعمار بشــكل نهائي، على أن يكون العمل شــامًال 
لكل األضرار وتجنب أي إشــكالية أو قصور في إعادة 

اإلعمار.

وأكــد أن محافــظ العاصمة عــدن اللــواء عيدروس 
الزبيــدي يتابــع وبكل حــرص عملية المســح وحصر 
المنــازل المتضررة، وكذلك متابعــة الجهات المانحة 
لعمليــة التمويل إلعادة إعمار عــدن. وأقر االجتماع 
تجهيــز التصاميم وتوزيعها على المديريات والمناطق 
المتضــررة والتنقــل مــن منطقة إلى أخرى حســب 
الترتيــب واألولويــة للمناطق المتضــررة وأن تكون 

عملية البناء للمنازل وفقا للتصاميم السابقة.
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قــال محافظ حضرموت اللــواء الركن أحمد 
سعيد بن بريك، إن قوات خفر السواحل في 
المحافظة ستتسلم تجهيزات عسكرية وفنية 
بدعم مــن قوات التحالــف العربي، لتعزيز 
عملية المراقبة البحريــة ومحاربة التهريب 

والهجرة غير المشروعة.
وأكــد المحافــظ خــالل اجتمــاع اللجنة 
األمنيــة أن الجهــود ماضيــة لتطويــر أداء 
األجهزة األمنية ورفــع الكفاءة، بما يمكنها 
من ترســيخ دعائم األمن وحماية المواطنين 
العامة والخاصة والحفاظ على  والممتلكات 
مــا تحقــق من نجاحــات وانتصــارات على 
صعيد محاربة الجريمة واإلرهاب والتصدي 

للخارجين عن النظام والقانون.

وشدد على أهمية تحمل المسؤولية وتنفيذ 
المهــام واإلجراءات المتخــذة للحفاظ على 
الســكينة العامة فــي المحافظــة وضرورة 

اســتمرار الجهود وتجاوز العثــرات وتعزيز 
الشــراكة المجتمعية لدعم السلطة المدنية 
واألجهــزة األمنيــة فــي تحقيــق عوامــل 
االســتقرار وتطبيــع الحيــاة فــي مختلــف 

المجاالت.
وذكر اللــواء بن بريك أن الســلطة المحلية 
حريصــة علــى تعزيــز منظومــة الســلطة 
القضائيــة فــي الــوادي والصحــراء، والبدء 
باستئناف نشــاط أجهزة القضاء والنيابة في 
ساحل حضرموت، عبر إعادة تجهيز المجمع 
القضائي بالمكال، واســتكمال تأهيل مقرات 
الشــرطة لتــؤدي مهامها ووظائفهــا األمنية 

على أكمل وجه.
وأقرت اللجنة األمنيــة إجراءات وتدابير 
تهــدف لالرتقــاء بمســتوى األداء األمنــي 
وفــرض النظام والقانون بمــا يضمن حماية 
المجتمع وحفــظ األمن واالســتقرار ومنها 
التأكيــد علــى مواصلة منع إطــالق األعيرة 
الناريــة في األعــراس، وتكليف الســلطات 
المديريات  المحليــة وإدارات األمــن فــي 
باتخــاذ المعالجات الالزمــة بما يقضي على 

هذه الظاهرة المقلقة للسكينة العامة.

قدمت دولة اإلمارات خالل الفترة من أبريل 
2015 إلى يوليو 2016 مســاعدات خارجية 
لليمن بلغت في مجملها نحو 4.34 مليارات 
درهــم، أي مــا يعــادل 1.20 مليــار دوالر 
أميركــي، وذلك فــي إطار النهج اإلنســاني 
والتنمــوي للدولــة ووقوفهــا إلــى جانــب 
الشعب اليمني الشقيق، وحرصها على إرساء 
أســس ودعائم التنمية واألمن واالســتقرار 

والسالم في اليمن.
يأتي تقديم هذه المســاعدات الخارجية 
المكثفــة في إطــار االســتجابة اإلنســانية 
والتنمويــة لدولــة اإلمــارات تجــاه األزمة 
الراهنة إلغاثة اليمن ومســاعدته في محنته 
ودعــم اســتقراره والحفــاظ علــى وحدة 
أراضيــه. وقالت معالي ريم بنــت إبراهيم 
الهاشــمي وزيــرة دولــة لشــؤون التعاون 
الدولــي: «كانت دولة اإلمــارات من أوائل 
الدول التي سارعت إلغاثة اليمن ومساعدته 
في محنته، ودعم اســتقراره والحفاظ على 
وحدة أراضيه، والوقوف إلى جانب الشعب 
اليمنــي وتقديم أوجــه الدعم المختلفة من 
أجل تحقيق آماله وطموحاته للبناء والتنمية 
واالســتقرار ضمــن رؤية متكاملــة تتحرك 
على مســارات متوازنــة إنســانية وتنموية 

واجتماعية وسياسية واقتصادية».

وأضافت معاليها أن تقديم هذه المساعدات 
والتنمــوي  اإلنســاني  بشــقيها  الخارجيــة 
ينــدرج ضمن النهج اإلنســاني الــذي يركز 
علــى تقديم الدعم ومد يد العون لألشــقاء 
اليمنييــن، واعتمادها كأســاس وركيزة من 
ركائــز السياســة الخارجيــة للدولة في ظل 
الرشــيدة للدولة ممثلة  القيــادة  توجيهات 
في صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه الله، وأخيه 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبــي، رعاه اللــه، وصاحب 
الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبــي نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة، وانطالقا من نهج الوالد المؤسس 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه.
الخارجيــة  المســاعدات  وتوزعــت فئــات 
اإلماراتيــة لليمن ما بين مســاعدات تنموية 
وإنســانية وخيريــة، حيــث بلغــت قيمــة 
المســاعدات اإلنســانية العاجلــة 1,482.7 
مليار درهم، ما يعادل 403.7 ماليين دوالر 
أميركــي، أي بنســبة 34.2 فــي المئــة من 
لليمن  إجمالي مســاعدات دولة اإلمــارات 
في هذه الفترة. وقد شــملت المســاعدات 
اإلنســانية توفير المعونــات الغذائية، حيث 
تــم إرســال أكثــر مــن 160 ألــف طن من 
المــواد الغذائية وإرســال أكثر من 111 طناً 
من األدويــة والمســتلزمات الطبية وتوفير 

سيارات إسعاف وأجهزة طبية.
وتــم تقديم جزء من هذه المســاعدات 
اإلنســانية إلغاثة المتأثرين بإعصاري «ميغ» 
و«تشــاباال» فــي نوفمبــر 2015 في جزيرة 
ســقطرى والســواحل الجنوبية عبر تســيير 

جســر جــوي لإلغاثــة يحمــل 135 طناً من 
المواد الغذائية وغير الغذائية ومواد اإليواء.

أما المســاعدات التنمويــة التي تم تقديمها 
لليمن خالل هذه الفترة فقد بلغت 2,853.1 
مليار درهــم أي بواقع 776.8 مليون دوالر 
الخارجية  المســاعدات  أميركــي، وتوزعت 
عــدة  علــى  لليمــن  التنمويــة  اإلماراتيــة 

قطاعات، حيث تــم تخصيص 800.7 مليون 
درهم، ما يعادل 218 مليون دوالر أميركي، 
لدعــم قطــاع الطاقة والكهربــاء إذ تكفلت 
دولــة اإلمارات بدفــع النفقات التشــغيلية 
لتوليد الطاقــة الكهربائية وخدمات اإلمداد 
الكهربائــي. كما قامت بتوفير الوقود والغاز 
لمحطــات توليــد الطاقة وتوفيــر مولدات 
كهربائيــة والتعاقــد مــع شــركات محليــة 
لتشــغيلها وصيانتها في كل مــن محافظات 

عــدن وأبيــن والضالع ولحج وتعز وشــبوه 
وحضرموت ومــأرب والمهرة، وتم إنشــاء 
خمــس محطــات لتوليد الطاقــة الكهربائية 
منها محطتان جديدتــان في محافظة عدن، 
وتوفير نفقــات الصيانة وقطــع الغيار. كما 
قامت دولة اإلمارات بتوفير الديزل والوقود 
والغاز لمحطات توليد الطاقة والمستشفيات 
والمــدارس والمباني العامة في المحافظات 

اليمنية.

وقدمت دولة اإلمارات 466.1 مليون درهم، 
ما يعادل 126.9 مليون دوالر أميركي، لدعم 
قطــاع النقــل اليمني، حيث قامــت بتوفير 
آليــات وســيارات مدنية للنقــل ومركبات 
لنقــل الماء والوقــود ودعم قطاع النقل في 
عدن ومــأرب وحضرموت والمهرة وجزيرة 
سقطرى، كما قامت الدولة أيضا بإعادة بناء 
مطار وميناء عدن وبناء مطار وميناء جزيرة 

سقطرى.

وتضمنت المساعدات التنموية اإلماراتية 
تقديــم 210.1 مالييــن درهم، نحــو 57.2 
مليــون دوالر أميركي، لدعــم قطاع الصحة 
في اليمن. واشتملت هذه المساعدات على 
بناء وإعادة اإلعمار للبنية التحتية للمنشآت 
الصحية، حيث قامت دولة اإلمارات بصيانة 
وترميم 17 مركزاً وعيادة منها تســعة مراكز 
صحيــة فــي محافظات حضرمــوت ومأرب 
والمهرة وتعــز ومركز لألطــراف الصناعية 
ومركز لغسل الكلى ومركز الوالدة ومركزان 
لذوي االحتياجات الخاصة والعيادة المتنقلة. 
كمــا قامت دولــة اإلمارات بإعــادة تأهيل 
وترميم وتوفير األجهزة الطبية لمستشــفى 
الجمهوريــة فــي عدن. وبلــغ نصيب قطاع 
التعليم اليمني من إجمالي هذه المساعدات 
160.1 مليون درهم، ما يعادل 43.6 مليون 
دوالر أميركي، حيث تم تخصيصها في توفير 
أدوات مدرسية وحقائب وقرطاسية وتأثيث 
بعض المدارس في مختلف المحافظات. كما 
جرى توظيــف جزء من هذه المســاعدات 
إلعادة بناء وصيانة 212 مدرســة، منها 144 
مدرســة في محافظة عدن، و18 مدرسة في 
لحــج، و18 مدرســة أخرى فــي الضالع، أما 
في جزيرة ســقطرى فتم صيانة 32 مدرسة 

بمختلف أنحاء الجزيرة.

كذلــك تكفلت دولة اإلمــارات بدعم قطاع 
الميــاه والصرف الصحي فــي اليمن، حيث 
تمت االســتفادة من المساعدات في إعادة 
تأهيل شــبكة الصرف الصحي بعدن وصيانة 
شــبكات الصرف الصحي في مديرية الشيخ 
عثمان، كما تم البدء بتنفيذ مشروع الشيخة 
فاطمــة ببنــاء 150 ســداً صغيــراً للســقيا، 
باإلضافــة إلى بــدء عمليــات تجديد ثالث 
محطات مياه، والتي تحتوي على 115 بئراً.

كما قدمت دولة اإلمارات مساعدات في 
مجــال تطبيق القانون، حيــث قامت الدولة 
بدعم الشــرطة اليمنية مــن خالل التدريب 
وتوفير الســيارات للشــرطة المحلية وخفر 
الســواحل وإعادة تأهيل 17 مركزاً للشرطة 
والسجن المركزي في عدن، فضًال عن توفير 
مســتلزمات مكافحة الحرائق ودعم الدفاع 

المدني.
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قدمت دولة اإلمارات مساعدات 
لدعم قطاع الخدمات االجتماعية 
الدولة  اليمن، حيــث قامت  في 
بإعــادة تأهيــل كورنيــش عدن 
من خــالل إعادة صيانة الرصيف 
بالمظالت،  الكورنيش  وتشــجير 
كما تمــت إعادة تأهيــل ثماني 
حدائــق فــي مديريــات عــدن 
المختلفــة وتوزيع كســوة العيد 
فــي عــدن. واهتمــت اإلمارات 
بالمشــاريع االقتصادية الصغيرة 
لزيادة دخل األســر اليمنية مثل 

تشييد محال البقالة وغيرها.

أقر اجتماع موســع بقيادة المنطقة العســكرية الرابعة بعدن، وعدد 
مــن األلوية التابعة لها برئاســة نائب رئيس الــوزراء وزير الداخلية 
اللواء الركن حســين عرب، ســرعة تجنيد أفراد المقاومة وترقيمهم 
وضمهــم إلى الجيش الوطني، واالســتفادة من الخبرات العســكرية 
الموجودة في القوات المســلحة المؤهلة علمياً وعسكرياً، والحفاظ 
علــى الوحدات العســكرية. كمــا ناقش االجتماع عــدداً من القضايا 
المتعلقــة بســير العمليــات القتالية فــي الجبهات القتاليــة التابعة 
للمنطقــة العســكرية الرابعة، والصعوبــات التي تعيــق عمل قادة 
عدن - البيان المنطقة واأللوية.   
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