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أكــد معالي الدكتــور أنور قرقــاش، وزير الدولة 
للشــؤون الخارجية، أن الحوثيين في اســتغاللهم 
ملفات حقوق اإلنســان يقلدون منهجية األحزاب 
الدينيــة المتطرفة وعلى رأســها اإلخــوان، وأن 
الحوثــي اعتمــد علــى العديــد مــن المنظمات 
بإيــران للتغطية  الحقوقيــة الوهميــة المرتبطة 
علــى التمرد، فــي وقت اعتبر الســفير األميركي 
لدى اليمن ماثيــو تولير دعوة االنقالبيين مجلس 

النواب لالنعقاد أنه عمل تقسيمي وغير دستوري، 
وســط رفض الكتل النيابية للدعوة غير الشرعية 

التي أطلقها المتمردون. 
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة 
للشــؤون الخارجيــة، فــي تغريدات علــى تويتر 
إن الربيــع العربــي صاحبــه اســتغالل األحزاب 
اإلســالموية للديمقراطية وحقوق اإلنسان وعبر 
شــبكات تســتغل هذه القضايا وهدفها الحقيقي 

التمكين ألجندة حزبية. 
وأضــاف معاليــه: «ونرى الحوثييــن يتعلمون 
اللعبة عبر منظمات تتيح للتمرد استغالل مشاغل 
اإلنســان، منظمات ولدت  الديمقراطية وحقوق 

من رحم االنقالب تتغطى بهذه الشعارات».
وأوضح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية 
أن «منظمــات مثــل «arwa» والمركــز اليمنــي 
لحقــوق اإلنســان وســبأ للديموقراطية وحقوق 
اإلنســان، ما هي إال غطاء للتمرد الحوثي والذي 

كان فصًال مأساوياً على اليمن».
وأشــار إلى أنــه «بقدرة قادر تحــول موظفو 
التمرد إلــى حقوقييــن ودعــاة ديمقراطية عبر 
شبكة وهمية من المنظمات الحقوقية، ال يستوي 
أن تدمــر اليمــن وتتحدث لغة حقوق اإلنســان. 

وفي ســعيهم هــذا اعتمد الحوثيــون على البنية 
الحقوقيــة المرتبطــة بإيران من خــالل توظيف 
منظمــات مرتبطة تروج لألهــداف اإليرانية في 

البحرين والعراق».
واختتــم معالــي الدكتور أنــور قرقــاش بالقول: 
«الحوثيــون في اســتغاللهم ملفات حقوق اإلنســان 

يقلــدون منهجية األحزاب الدينيــة المتطرفة وعلي 
رأســها اإلخــوان، اســتغالل بشــع لملفــات حقوق 

اإلنسان». 

في األثناء، ناقش رؤساء الكتل البرلمانية اليمنية 
برئاســة نائب رئيس مجلس النــواب محمد علي 
الشدادي أمس مع الســفير األميركي لدى اليمن 
ماثيــو توليــر تبعات مــا أقدمت عليه ميليشــيا 
الحوثي وصالح االنقالبية بتشكيل مجلس سياسي 
مخالف للدســتور ودعوة البرلمــان لالنعقاد في 
خرق فاضح للدســتور وللمبــادرة الخليجية التي 

أكدت على دور المجلس التوافقي.
ونقلــت وكالة األنبــاء اليمنية «ســبأنت» أن 
الســفير األميركي أبــدى تفهماً كبيــراً لما طرح 
خالل اللقاء، وأكد أن ما أقدمت عليه سلطة األمر 
الواقــع في صنعاء من تشــكيل لمجلس سياســي 
وتبعــه دعوة مجلس النــواب لالنعقاد ما هو إال 
عمل تقسيمي ال يعتمد على الدستور وال قرارات 

األمم المتحدة ومجلس األمن.
واعتبر الســفير ما أقدم عليه الحوثي وصالح، 
الغرض منــه عرقلة المســاعي المبذولة لتطبيق 

القــرارات األممية وال يحترم القــرارات الدولية 
التي تقضي باســتعادة مؤسسات الدولة وخروج 

الميليشيا المسلحة من المدن.
وأشــار إلى أنه سيلتقي بســفراء الدول الـ18 
وســيناقش معهم هذه التطورات والمســتجدات 
التــي ارتكبهــا االنقالبيون والتي تهــدف لعرقلة 

مشاورات السالم اليمنية التي يشرفون عليها.

بــدوره، أكد نائــب رئيس الــوزراء اليمني وزير 
الخارجيــة عبدالملك المخالفــي، حرص الحكومة 
اليمنية على خيار السالم، الفتاً خالل لقائه السفير 
األميركــي إلى أن وفد الحكومة في ســبيل ذلك 
شارك في مشاورات الكويت ووافق على مشروع 
االتفــاق الــذي تقدم بــه مبعوث األميــن العام 
لألمم المتحدة الخاص إلى اليمن في حين رفضه 
االنقالبيــون. وأكد أن ما أقــدم عليه االنقالبيون 
مــن إجــراءات انفراديــة وأحاديــة الجانب من 
خالل إعالنهم لما ســمي بــ«المجلس السياسي» 
ومحاولتهــم الدعوة لمجلس النــواب لالنعقاد ال 
تتعدى كونها محاولة فاشــلة تهدف إلى شــرعنة 

االنقالب على السلطة الدستورية بقوة السالح.

 أنور قرقاش 

 –

شنت قوات التحالف العربي غارات عنيفة 
على مواقع االنقالبيين طالت أمس المراكز 
الحيويــة للتمرد داخل مدينة صنعاء، مثل 
المجمع الرئاسي وقاعدة الديلمي الجوية 
وقــوات الحــرس الجمهــوري، بعــد نحو 
ثالثة شــهور من توقف القصف على تلك 
المناطق التزاماً من التحالف بالتهدئة التي 
رافقت مشاورات اليمن في الكويت. كما 
تــم تمديد إغــالق مطار صنعــاء الدولي، 
فيما تواصلت المعارك شرق صنعاء حيث 
قتــل 22 متمــرداً، وكذلك فــي تعز التي 

دارت فيها مواجهات عنيفة. 
وألقــت قوات التحالــف كميات كبيرة 
مــن المنشــورات التحذيريــة فــي أحياء 
العاصمــة اليمنية صنعاء طالبت المدنيين 
االبتعاد عن المواقع العسكرية لالنقالبيين 
الحوثييــن وقوات الرئيــس المخلوع علي 

عبــد اللــه صالــح. وطلبت المنشــورات 
من الســكان االبتعاد عــن مناطق الصراع 
يتــم  ال  حتــى  العســكرية  والعمليــات 
اســتخدامهم من قبل المسلحين الحوثيين 

وقوات الرئيس المخلوع كدروع بشرية.

وشنت طائرات التحالف نحو 15 غارة على 
مواقع عســكرية لالنقالبيــن في العاصمة 
اليمنيــة ومحيطهــا اســتهدفت المجمــع 
الرئاسي ومعســكرات الحرس الجمهوري 
ومنطقــة شــبوة والســواد والحفا جنوب 
المدينة ومعســكر الفرقــة األولى مدرعة 
في شــمالها وقاعدة الديلمي الجوية، كما 
دمرت منزًال لقيادي فــي حزب المخلوع 
في حي نقم شــرق المدينة كان خالياً من 

السكان. 
كما شنت عدة غارات على معسكرات 
الحــرس الجمهوري في أرحب ومعســكر 
العمالقــة فــي مديريــة حــرف ســفيان 
بمحافظة عمران ومعسكر القوات الخاصة 

في الصباحة غرب صنعاء كما اســتهدفت 
معســكراً للدفــاع الجــوي فــي الحديدة 

ومعسكر اللواء 22 في محافظة حجة. 

إلى ذلك قالت مصادر مالحية إن التحالف 
مدد إغــالق مطار صنعاء يوماً إضافياً بعد 
انقضاء األيــام الثالثة التي كان أعلن عنها 
مــن قبل، وأكــد مســافرون أن الخطوط 

الجويــة اليمنيــة التي تنظــم رحالت إلى 
المطــارات اليمنيــة دون بقية الشــركات 
أبلغتهم أنها لن تتمكن من إعادة تشــغيل 
طائراتها إال إذا رفــع التحالف الحظر عن 

الرحالت الجوية األسبوع المقبل. 
ويأتي هذا في الوقت الذي واصلت فيه 
قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
المواليــة للحكومة التقــدم في مواجهاتها 
مــع الحوثيين وقوات صالــح في مديرية 

نهم شرق صنعاء.
وقال الناطق باســم المقاومة بمحافظة 
صنعاء إن 22 مسلحاً انقالبياً لقوا حتفهم، 
على يد القوات الحكومية في مديرية نهم 

شرق العاصمة.
وذكــر عبداللــه الشــندقي، إن القوات 
الحكوميــة ســيطرت علــى عقبــة وقرية 
المدفــون، والجبــال المحيطــة بهــا، بعد 
معــارك عنيفــة، تدخلت فيهــا مقاتالت 
التحالف العربي الذي تقوده الســعودية. 
وأشــار إلــى أن أربعة عربــات للحوثيين 
ُدمرت في منطقــة محلي بفعل الضربات 

الجوية. 

في تعز، شهدت جبهتي ثعبات والجحملية 
شرق مدينة تعز، معارك واشتباكات عنيفة 
ترافقت مع قصف للميليشــيات االنقالبية 
بقذائــف الدبابــات وصواريخ الكاتيوشــا 
علــى األحياء الســكنية إثر تقــدم قوات 
الجيش الوطني. وأوضحت مصادر ميدانية 

لـ«البيان» وصول  الشــعبية  المقاومة  في 
مجاميع مســلحة بكل عتادها العســكري 
ومــن كل ألوية وكتائــب الجيش الوطني 
ومقاومــة تعــز لاللتحــام بمقاومة جبهة 
ثعبات لغرض تحريــر حارة قريش معقل 

متحوثي منطقة الجحملية. 
وســيطرت المقاومة علــى جامع عقبة 
وعمــارة هــراش واللذين كانــت تتمركز 
فيهما عناصر الحوثي والمخلوع، مقتربين 
مــن مدرســة عقبة، مــع تقدم مســتمر 
اعاقه انتشــار األلغام الكثيفة التي زرعتها 
الميليشيات في وقت سابق، فيما تمكنت 
مدفعيــة القــوات الموالية للشــرعية من 
تدمير موقع للميليشــيات في تلة السالل 

القريب من الجبهة.
قصفاً  االنقالبية  الميليشــيات  وشــنت 
مدفعياً وصاروخيــاً عنيفاً عقب ذلك على 
األحياء السكنية القريبة، كما طال القصف 
قلعة القاهرة األثرية بصاروخي كاتيوشــا. 
كمــا تعرضت األحيــاء الشــرقية لقصف 

عنيف بقذائف دبابة الميليشيات.

صرح الناطق الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية 
الرائد يحيى بن عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت بالغاً 
عن ســقوط مقذوفات عســكرية من داخل األراضــي اليمنية بمحافظة 
صامطــة مما نتج عنها استشــهاد مواطنة، وإصابة ســبعة آخرين بينهم 
مواطنــة وأربعــة مقيميــن، حيث تم إســعاف المصابيــن ونقلهم إلى 
جيزان- واس المستشفى.  
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استأنف اليمن إنتاج وتصدير النفط الخام 
من حقول المســيلة فــي حضرموت بعد 
انقطاع دام أكثر من ســنة وســتة أشــهر 
جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا 
الحوثــي وصالح االنقالبيــة على عدد من 
المحافظــات وتســببت فــي شــل عملية 
اإلنتاج في أغلــب حقول النفط ومغادرة 

عدد من الشركات النفطية من اليمن. 
وقــال وزير النفــط والمعــادن المهندس 
سيف محسن الشريف في تصريح صحافي 
انه باستئناف عملية اإلنتاج والتصدير من 

حوض المســيلة يكون االقتصــاد الوطني 
استعاد جزءاً من عافيته.

وعبر عــن أمل الحكومة في التمكن قريباً 
من اســتعادة اإلنتاج من حقول محافظتي 
مأرب وشبوه وإعادة تصدير النفط والغاز 

عبر ميناءي رأس عيسى وبلحاف.
وأشــار إلــى توجيهــات الرئاســة اليمنية 
بتخصيــص جزء مــن عائدات بيــع النفط 
الخــام الحالــي مــن ميناء الضبــه لصالح 
مشاريع التنمية بمحافظة حضرموت على 
أن تكــون باكورة تلك المشــاريع شــراء 

محطــة كهربائية بقدرة 25 ميغاوات تليها 
مشاريع أخرى الحقا.

ولفــت وزير النفط إلى توجيهات بتصدير 
مليون برميل من النفط الخام إلى مصافي 
عدن لتكريرهــا وتزويد محطات الكهرباء 
بالمــازوت والديــزل فــي كل مــن عدن 

وحضرموت.
النفــط  وزارة  كــوادر  بجهــود  ونــوه 
والشــركات  المؤسســات  وكل  والمعادن 
النفطية التابعة لها في اســتئناف وتفعيل 
دور القطــاع النفطي الــذي يعد المحرك 

األساسي لعملية التنمية.
فــي األثنــاء، طالــب المكتــب التنفيذي 
العســكرية  الوحدات  مــأرب  بمحافظــة 
بتشــديد اإلجراءات األمنية لمنع تهريب 
المشــتقات النفطيــة وحماية المنشــآت 

النفطية من أي تهديدات.
وأكد المكتب في اجتماعه برئاســة وكيل 
دور  علــى  الفاطمــي،  علــي  المحافظــة 
المنطقــة العســكرية الثالثــة وقواتها في 
صافر، مشــدداً علــى تحمل مســؤولياتها 
في حمايــة آبار النفط مــن العبث ومنع 

عمليات شفط النفط الخام إلى مقطورات 
وتهريبه.

وأقر االجتماع تشــكيل لجنــة من مدراء 
فــرع هيئــة األراضــي واإلشــغال العامة 
وشــرطة المحافظــة ومدير عــام مديرية 
المدينة لمنع البســط على أراضي الدولة 
من حدائق ومتنفســات وشوارع ومجاري 
ســيول ومنع البناء فيهــا وإيقاف مفاعيل 
تراخيص البناء الممنوحة بشــكل مخالف 
في مدينة مأرب لما تســببه من تشــويه 
للمخطط الحضري للمدينة وعرقلة ايصال 

الخدمات العامة في عاصمة المحافظة.
وأشاد المجتمعون بجهود الجيش الوطني 
واألمن في مواجهة ومالحقة قطاع الطرق 
وطالبوهــم بالمزيد مــن الحزم تجاه تلك 
العناصــر ومالحقة المطلوبيــن ومكافحة 
واالســتقرار  األمــن  وتعزيــز  الجريمــة 
حضرموت، مأرب ـ سبأنت بالمحافظة. 
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بدأت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي حملة 
لتوزيع 40 ألف سلة غذائية ضمن مشروع 
إغاثة أهالي حضرموت المقدمة من دولة 
اإلمــارات فــي إطــار حملتها اإلنســانية 

العاجلة إلغاثة أهل اليمن.
وتأتــي الحملة فــي مرحلتهــا الرابعة 
اســتكماال لسلســلة حمالت نفذتها هيئة 
الهــالل األحمــر اإلماراتــي فــي عمــوم 

مناطــق حضرموت وتواصــال لجهود دولة 
اإلمارات العربية المتحدة لتخفيف معاناة 
الشــعب اليمني بكافة المجاالت الخدمية 
التي  المتردية نتيجة لألحداث  واإلنسانية 
تشهدها البالد والمرحلة الصعبة التي تمر 

بها.

وأكد وفد الهالل األحمر اســتمرار تقديم 
الدعــم بتوجيهــات من القيادة الرشــيدة 
للدولــة ألبناء حضرمــوت واليمن عموماً 

بكافــة المجــاالت اإلغاثيــة واإلنســانية 
والطبيــة والكهربــاء ومشــاريع تنمويــة 

اخرى.
وأعرب مشرف المشاريع بهيئة الهالل 
حضرمــوت  بــوادي  اإلماراتــي  األحمــر 
المهندس حسن حيمد باقميش عن عظيم 
شــكره لدولة اإلمــارات العربية المتحدة 
لما تقدمه مــن دعم وما تبذله من جهود 
وتبديــه مــن اهتمــام كبيــر بحضرموت 
وأبنائها من خالل المشاريع التنموية التي 

تنفذها في المحافظة.

وقــال إّن المرحلة الرابعة من مشــروع 
إغاثة أهالــي حضرموت يســتهدف في 
مرحلتــه األول - مربــع تريــم وســاه - 
بواقع 9923 سلة غذائية وصوال إلى كافة 
مناطــق وادي حضرموت بداية بمســيلة 
االحــرار ووصوال لمنطقــة وادي العين.. 
مشــيدا بالجهــود الكبيــرة التــي يبذلها 
وفــد الهــالل األحمر اإلماراتــي في تلك 

المناطق.
وتحتوي السلة الغذائية على كيس أرز 

20 كيلوغراماً وكيس سكر 25 كيلوغراماً 
وزيت كرتون عدد ست عبوات، 1.8 لتر 

لكل عبوة، وكيس دقيق 25 كيلوغراماً.
وعبــر اليمنيــون فــي حضرموت عن 
تقديرهــم لما تقدمه لهم دولة اإلمارات 
مــن دعــم وما تقــوم به مــن دور كبير 
ممثلــة بهيئــة الهــالل األحمــر وجهود 
ملموســة للتخفيف على الشعب اليمني 
أعباء وأثقــال المرحلة الصعبة التي تمر 
بها البالد من ارتفاع شــديد في األسعار 

وندرة األعمال.
إعداد ـ حسني الجمو
غرافيك: حازم عبيد

1.48
مليار درهم مساعدات عاجلة

160
ألف طن مواد غذائية

111
طن أدوية ومواد طبية

135
طن مساعدات إىل سقطرى

2.85
مليار درهم مساعدات تنموية

800
مليون درهم لدعم الطاقة

466.1
مليون درهم لدعم النقل

210
ماليني درهم لدعم الصحة

160
مليون درهم لدعم التعليم 

4.34
مليارات درهم إجاميل املساعدات

■ المساعدات اإلماراتية تواصل تغطية كافة القطاعات في اليمن  |  أرشيفية 

تســتمر األجهزة األمنية في المحافظات 
المحــررة، بتحقيق إنجازات متواصلة في 
مكافحــة اإلرهاب، والقبــض على خاليا 
إرهابيــة ارتكبــت جرائــم االغتيــاالت 
والتفجيرات في هذه المحافظات، حيث 
تمكنت قوات األمن في العاصمة المؤقتة 
عدن من إلقاء القبض على أخطر شــبكة 
اغتياالت عاثت فســاداً، كمــا تم القبض 
علــى قيادي في تنظيم القاعدة اإلرهابي 

بمحافظــة لحج ضمن حملــة مداهمات 
ألوكار اإلرهابيين. 

وبحسب مصدر أمني فإن قوات األمن 
تمكنت من اعتقال خلية اغتياالت متهمة 
بتنفيذ عدد من جرائــم االغتياالت بحق 
مســؤولين ورجــال علــم وقيــادات في 
المقاومة. وفي بيــان صادر عن المكتب 
اإلعالمــي لشــرطة عدن قــال إن قوات 
مكافحة اإلرهاب التابعة إلدارة أمن عدن 
القت القبض على خليــة إرهابية مكونة 
من ثمانية أشخاص، اعترفوا بمسؤوليتهم 
اغتيــال وتصفية  الكاملــة عن عمليــات 

طالــت قيادات وكوادر أمنية وعســكرية 
ورموز في المقاومة في محافظة عدن.

وبحســب المصدر فــإن المتهمين أقروا 
بمسؤوليتهم عن اغتيال وتصفية عدد من 
القيادات والمســؤولين، من بينهم جنود 
وضبــاط فــي التحالف العربــي، والقائد 
الميداني في المقاومة أحمد اإلدريســي 
ورفاقــه باإلضافة إلى اعترافهــم بتنفيذ 
عدد مــن االغتيــاالت والتفجيــرات في 

العاصمة المؤقتة.

 وأعلنت قــوات مكافحة اإلرهاب في 
عــدن عن اعتقال أميــر تنظيم القاعدة 
فــي محافظة لحج، بعــد حصولها على 
معلومات استخباراتية دقيقة عن مكان 
توجــده، إذ تــم اعتقاله بعــد مداهمة 
منــزل يختبئ فيه في ضواحي الحوطة، 
وبحسب المصدر األمني فإنه تم العثور 
فــي المنزل علــى كميــات كبيرة من 
المتفجرات والعبوات الناسفة، باإلضافة 
إلى خرائط لشوارع ومداخل محافظتي 

عدن ولحج.

■ مدنيون وقوات أمن يمنية قرب نقطة عسكرية في يافع  |  أ.ف.ب 

أكــد رئيس الــوزراء اليمني أحمــد عبيد بن دغــر أن الجيش الوطني 
استطاع بمساندة قوات التحالف العربي تحرير معظم المحافظات من 
المعتدين، وتخليص الشــعب اليمني من عبث ميليشيا الحوثي وصالح 
االنقالبية التي ال ترقب في مؤمن إّالً وال ذمة، مشيراً إلى أن هذا الدعم 
أســهم في محاصرة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية لالنقالبيين في 
صنعــاء التي اقترب موعد تحريرها. ونقلــت وكالة األنباء اليمنية عن 
ابــن دغر، خالل اتصال هاتفي مع وزير الثقافة واإلعالم الســعودي د. 
عادل بن زيد الطريفي، ليلة أول من أمس، تثمينه دور التحالف بقيادة 
المملكة العربية الســعودية في دعم ومســاندة الحكومة اليمنية على 
مختلف الصعد السياسية والعســكرية واإلعالمية واإلغاثية واإلنسانية 
في ســبيل إعادة الشــرعية، كي تمارس دورها في إدارة الدولة ودحر 
احتالل االنقالبيين للســلطة وللمؤسســات العامة. وأشار إلى أن الفئة 

االنقالبية عاثت فساداً وطغياناً ودمرت البالد وقتلت األبرياء.

ووجه رئيس الوزراء اليمني شــكر وتقدير حكومته إلى وزير الثقافة 
واإلعالم الســعودي علــى الرعاية التــي حظيت بها وســائل اإلعالم 
اليمنية الرســمية، ما كان له بالغ األثر في إيصال الخطاب السياســي 
واإلعالمــي للقيــادة اليمنية وللمســؤولين في الدولة إلى الشــعب 
اليمنــي، إلــى جانب صوت الشــرعية إلى الشــارع اليمني بمختلف 
الرياض - البيان ووام مكوناته. 

قــال رئيس مجلــس إدارة ورئيس تحريــر وكالة األنباء اليمنية (ســبأ) 
عبد الله أحمد حزام إن وزارة اإلعالم الســعودية تقدم الرعاية الكاملة 
واإلعاشــة واالســتضافة الكريمة لقرابة الـ 200 إعالمي وصحافي يمني 
يقيمون في المملكة، مشــيراً في تصريــح لـ«البيان» إلى أن الصحافيين 
واإلعالميين اليمنيين جاؤوا إلى الســعودية ولم يكن بحوزتهم أي شــي 

غير أقالمهم وأحالمهم في عودة االستقرار إلى وطنهم.
وأضاف حزام لـ«البيان»: «لم نكن نمتلك أي وســيلة نتواصل بها مع 
الشــعب اليمني في الداخل أو الخارج، واآلن وبفضل الدعم الســعودي 
أصبحنــا نمتلك قنوات فضائية مثــل الفضائية اليمنية األولى وقناة عدن 
وإذاعة صنعاء ووكالة األنباء اليمنية – سبأ، حيث اصبح بمقدورنا إيصال 

رسالتنا اإلعالمية إلى الشعب اليمني في الداخل والى العالم أجمع».

وأوضــح عبد الله حزام، أن وزارة اإلعالم الســعودية تقدم دعمها أيضاً 
لقنــوات أهليــة يمنية أخــرى تتبع خــط الحكومة الشــرعية مثل قناة 
الشــرعية وقناة صنعاء وقناة سهيل، مشيراً كذلك إلى الموقف المساند 
لوســائل اإلعالم الســعودية المرئية والمســموعة والمقروءة للشــعب 
اليمني وحكومته الشــرعية، فضــًال عن حرص الرياض على وجود تمثيل 

دائم لوسائل اإلعالم اليمنية الشرعية في المحافل العربية والدولية.
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