
قتل 308 مدنيين من أبناء محافظة البيضاء 
بينهم 31 طفــًال و12 امرأة، وأصيب 465 
آخرون بينهم 83 طفًال و52 امرأة برصاص 
ميليشــيا الحوثــي وصالــح االنقالبية منذ 
محاولتهــا اقتحــام المحافظــة نهاية عام 

2014 وحتى يونيو الماضي.
لرصــد  اليمنــي  التحالــف  وأوضــح 
انتهاكات حقوق اإلنســان فــي اليمن في 

بيــان أن 453 مدنيــاً تعرضــوا لالحتجاز 
القســري بينهم 260 من السياسيين، وتم 
احتجاز سبعة إعالميين و94 من الناشطين 
و13 طفــًال و79 آخريــن، ووصــل عــدد 
المخفيين قســراً 132 مدنياً، و 64 آخرين 
تعرضــوا للتعذيــب منذ اقتحام ميليشــيا 
الحوثي وصالح االنقالبية مركز المحافظة 

في فبراير 2015.

وأكد البيــان ان الممتلــكات العامة التي 

تضررت بفعل القصف العشوائي من قبل 
الميليشــيا بلغت نحو 245 مرفقاً تنوعت 
بيــن تضرر كلــي وجزئــي وتدمير طالت 
72مرفقاً تعليمياً و 13 مرفقاً صحياً و109 
مرفقيــن حكومييــن و16 مرفقــاً خدمياً 
وثالثة مواقع اثريــة و32 داراً. ولفت الى 
ان الممتلــكات الخاصــة المتضررة بلغت 
نحــو 523 مبنى خاصــاً طالها ضرر جزئي 
وكلي وتدميــر واقتحام واســتيالء ونهب 
محتوياتها، كما بلغ عدد المنازل المتضررة 
446 منزًال ومجمعين ســكنيين و12 مقراً 

خاصاً ومصنعاً واحداً 27 محًال تجارياً.
وكان التحالــف اليمني لرصد انتهاكات 
حقــوق اإلنســان قــد كشــف عــن قتل 
الميليشــيا االنقالبية لـ 21 مدنياً من أبناء 
البيضــاء خــالل النصف األول مــن العام 
الجــاري 2016م بينهــم امــرأة وســبعة 
أطفــال، وإصابــة 71 مدنيــاً بينهم خمس 

نساء و25 طفًال.
وذكر التحالــف اليمني لرصد انتهاكات 
حقوق اإلنسان انه بلغ عدد ضحايا األلغام 
التي زرعتها الميليشيات في المواقع التي 

انسحبت منها بعد سيطرتها عليها 18 مدنياً 
بينهم امرأة وعشرة أطفال، وخطفت 223 
شخصاً بينهم 31 سياسياً و25 ناشطاً و 117 
عامًال وعشــرة أشخاص من النخب وثالثة 

أطفال و40 شخصاً آخرين.
واكد التحالــف اليمني لرصد انتهاكات 
حقوق اإلنســان في اليمن ان هذا التقرير 
هو أول تقرير حقوقي شامل على مستوى 
المحافظــة يوثــق جرائم الميليشــيا منذ 
اجتياحهــا للبيضاء وحتــى منتصف العام 

الجاري.
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حاولــت الميليشــيات اإلنقالبيــة أمــس 
تحريك قطعها العسكرية لكسر حالة الشلل 
التي فرضتها غارات التحالف العربي على 
لالنقالبيين،  العســكرية  التعزيزات  حركة 
وباشــرت عمليات تســلل إلــى األراضي 
الســعودية صدتهــا قوات الدفــاع الجوي 
وحرس الحــدود في المملكــة وأحبطت 
كل المحــاوالت على طول مناطق نشــاط 
الحوثيين على الشــريط الحــدودي، فيما 
طــردت قــوات الشــرعية االنقالبيين من 
مناطــق عديدة فــي محافظة الجوف، في 
وقــت اندلعت معارك عنيفة على جبهات 

تعز. 
وتمكنت قوات حرس الحدود السعودي 
وبإســناد من مقاتــالت التحالف من قتل 
العشرات من مسلحي ميليشيات االنقالب 
الحوثي والرئيس المخلوع حاولوا التسلل 
الــى داخــل األراضــي الســعودية كمــا 
استهدفت طائرات التحالف قادة حوثيين 
فــي أودية مقابلــة لحدود نجــران، أثناء 
إشرافهم على شّن هجمات أو اإلعداد لها.

المدفعيــة  ان  المصــادر  وذكــرت 
الســعودية اســتهدفت مناطــق حدودية 
عدة، على رأسها محافظتا الطوال والخوبة 
ومنطقة نجران، وقصفت مخابئ أســلحة 
ومواقــع حوثيــة متنقلــة علــى الحدود 
حيث تحاول الميليشــيات تحقيق مكسب 
عسكري بعد سلسلة الخسائر الفادحة التي 

تعرضت لها مؤخراً.

مروحيــات  قامــت  المصــادر  وحســب 
األباتشي بتمشيط واستطالع على مناطق 
الشــريط الحــدودي خاصة قبالــة نجران 
تحســباً لنصــب الميليشــيات االنقالبيــة 
منصــات إطالق قذائــف أو صواريخ، بعد 
فشل عدة عمليات تســلل خالل األسابيع 
القليلــة الماضيــة، كمــا امتــدت عمليــة 
التمشــيط الى محافظــة الخوبة في قطاع 

الُحّرث بسبب تضاريسها الوعرة.

أن  ســعودي  أمنــي  مصــدر  وأعلــن 
المتمرديــن الحوثيين قامــوا بإطالق عدد 
من القذائف ســقطت على منازل سكنية 
فــي محافظــة صامطــة جنوب جــازان، 
تســببت في إصابة خمسة وافدين، بينهم 

مصري، بإصابات مختلفة.
الســعودية  القــوات  أن  وأضــاف 
ردت بــكل حــزم على مصــادر إطالق 
المقذوفات، ما أسفر عن توقف القصف 
في الحال، فيما تباشــر الفرق اإلسعافية 

مواقع سقوط المقذوفات. 

وفي الجوف قتل ســبعة من ميليشيات 
الحوثــي وصالــح االنقالبيــة في هجوم 
شنه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
علــى مواقع الميليشــيا في منطقة خب 
والشعف شمال شــرق المحافظة. وأكد 
أن الجيش الوطني تمكن من الســيطرة 
على عدد من المواقع في جبهة صبرين 

بمديرية خب والشعف.
وقــال الناطــق باســم جبهــة الجوف 
عبداللــه األشــرف لـ«البيــان» إن الجيش 
الوطني تصدى لهجوم شــنته ميليشــيات 
الحوثي والمخلــوع صالح على مواقع في 
جبهــة صبريــن بمديرية خب والشــعف. 
وأفاد بســقوط ســبعة قتلى مــن التمرد 

واغتنام عدد من األسلحة الرشاشة.
وفــي محافظــة حجــة شــن طيــران 
التحالــف العربــي أربــع غــارات جوية 

علــى مواقــع ميليشــيا الحوثــي وصالح 
اســتهدفت محطة رادار ومدفع عيار 23 
في جبل المشــعر. كما اســتهدفت عربة 
كاتيوشــا تابعة لالنقالبييــن جنوب غرب 
حرض والنيران تتصاعد من مخزن ســالح 
لصواريــخ الكاتيوشــا بعد اســتهدافه من 
الطيران. واســتهدفت غارات اخرى ثالثة 
أطقم محملة بتعزيزات بشــرية في خط 
المالحيــظ الرابط بيــن المجبر والمزرق 

كانت في طريقها إلى حرض.

فــي تعــز، شــهدت الجبهة الشــرقية من 
المدينة مواجهات عنيفة، وبمختلف أنواع 
األســلحة الثقيلة والخفيفة، وســط تقدم 

لقوات الشرعية والمقاومة.
ودارت اشتباكات شرسة بين المقاومة 
الشــعبية مســنودين بقــّوات الشــرعية، 
الحوثي والقوات  وبين قوات وميليشيات 
المتحالفــة معها، عقب هجوم لالنقالبيين 
اســتهدف منطقــة مــدرات ووادي حنش 
غــرب وجنــوب اللــواء 35 مــدرع. وفي 
منطقــة االعبــوس، جنوب تعــز، اندلعت 
اشــتباكات بيــن المقاومة والميليشــيات 

المتمركزة بجبل الممشاح بالمشاوز.
كما شــنت مقاتالت التحالــف غارتين 
على مواقع تمركز الميليشيا االنقالبية في 
منطقة الممشــاج بعزلة االحكوم مديرية 

حيفان.
وقال ســهيل الخرباش مســئول المركز 
االعالمي للمقاومة بحيفان، لـ«البيان» أن 
الغارتين اســتهدفتا تعزيزات للميليشيات 
تمركــز  ومواقــع  الدمــى،  مفــرق  فــي 

للميليشيات في موقع الممشاج.  

فــي غضــون ذلــك، أعلــن المئــات من 
العســكريين انضمامهــم الى معســكرات 
الجيش الوطني في محافظة مأرب قادمين 
من الوحدات التي ما زالت تحت ســيطرة 
االنقالبييــن. وينتمي الضباط والجنود الى 
اللواء 29 ميكا (عمالقة) بمحافظة عمران، 
اللــواء 33 مــدرع (الضالع)، اللــواء 101 
بمحافظة شبوة، اللواء الثالث مشاه جبلي 

(شمال العاصمة).
وقال المركز اإلعالمي للقوات المسلحة 
أن رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن 
محمد علي المقدشــي وجــه قيادة اللواء 
81 مشاة باستقبال المنضمين واستيعابهم 
تمهيداً لدمجهم في الوحدات العســكرية 
القائمــة. وكان رئيــس األركان وجه قبل 
أيــام، دعــوة الى قــادة وضبــاط الجيش 
الــى االلتحــاق بزمالئهم فــي الدفاع عن 
الشــرعية والدولــة، ألن أيــام االنقالبيين 

باتت معدودة.

■ عناصر من الشرعية قرب خط القتال في تعز  |  البيان 

تمكنــت قوات الجيش الوطني وبدعم 
ومســاندة قوات التحالف العربي، من 
تحقيــق إنجازات متواصلــة في مجال 
مكافحــة اإلرهــاب فــي المحافظات 
الجنوبيــة المحــررة، فبعــد أن ظــل 
عدد مــن المحافظات الجنوبية يخضع 
لســيطرة الجماعات المســلحة، خالل 
حكــم الرئيس المخلوع صالح، تمكنت 
قوات الجيش واألمن بعد إعادة تأهيلها 
مــن قبل قــوات التحالف مــن تطهير 
هذه المحافظات خالل وقت قياســي، 
حيث تم تطهير مديرية المنصورة في 
العاصمــة المؤقتة عــدن، ثم محافظة 
لحج، ومدينــة المكال عاصمة محافظة 
حضرمــوت، لتنعم هــذه المحافظات 
باألمــن واالســتقرار ألول مــرة منــذ 

سنوات. 
منــُذ العــام 2007 ظــل األمــن فــي 
محافظة لحــج هاجــس المواطنين ال 

ســيما بعد تزايد عمليــات االغتياالت 
الجماعــات  وانتشــار  والتفجيــرات، 
المســلحة. وكانت العناصــر اإلرهابية 
تنفذ عمليــات االغتياالت بحق ضباط 
األمــن واالســتخبارات وســط مدينة 

الحوطة.
دون أن يتــم القبــض علــى مرتكبي 
هذه الجرائــم على الرغم من تعددها 
واستهدافها شخصيات مهمة مثل قضية 
مقتــل الطيارين الثالثة وســط مدينة 
الحوطة في شــهر مايو 2013، وهو ما 
دفع الســكان في المحافظة إلى اتهام 
الســلطات األمنية وقتها بتشجيع هذه 

الجماعات.
اســتغلت هذه الجماعــات الحرب 
التي شــنتها عناصر ميليشيات الحوثي 
الجنــوب، وتوســعت  وصالــح علــى 
وأصبحــت تشــكل خطــراً مضاعفــاً، 
ومصــدر رعــب للمواطنيــن، قبل أن 
تتدخــل قــوات الحــزام األمنــي في 
شــهر مارس من العام الجــاري وتغير 

المعادلة.

تمكنت قــوات الحزام األمني التي تم 
تدريبها ودعمها من قبل قوات التحالف 
العربــي، مــن الدخــول إلــى مدينــة 
الحوطــة، واعتقال أخطــر المطلوبين 
أمنيــاً، ومداهمــة مواقــع الجماعات 
المســلحة والعثور على كميات ضخمة 
الناســفة،  والعبوات  المتفجــرات  من 
وهو األمر الذي أدى الى تفكيك خاليا 
القاعدة فــي المحافظة وأعلن العديد 
منهــم عن تســليم نفســه للســلطات 
المحلية في المحافظــة بينهم قيادات 
بارزة متهمة بتنفيذ عمليات اغتياالت.

اإلعــالم  مكتــب  مديــر  وقــال 
والعالقات العامة بمحافظة لحج اديب 
السيد لـ«البيان» ان المحافظة شهدت 
استقراراً كبيراً منذ انتشار قوات األمن 
فيهــا، وانخفضــت فيهــا الجريمة الى 
حدودها الدنيــا، وهذا لم يحدث منذ 

سنوات طويلة.
وأضاف ان جهــود التحالف العربي 
فــي دعمهــا لألمــن واالســتقرار منذ 

تحريــر المحافظة أســفرت عن وجود 
جهــاز أمني يعتمــد عليــه، حيث تم 
تفكيك الخاليــا اإلرهابية القبض على 
العناصر الخطرة باإلضافة الى تســليم 
عــدد كبير من عناصر القاعدة وداعش 

أنفسهم للسلطات األمنية.
وقــال الســيد لـ«البيــان» إنه ألول 
مــرة فــي المحافظــة يتــم وخــالل 
ســاعات القبض على منفذي العمليات 
اإلرهابية ومداهمــة أوكارهم، عكس 
ما كان يحدث خالل نظام علي عبدالله 
صالح، وهذا هو الســبب الرئيسي في 
االنهيارات المتسارعة لهذه الجماعات 

في لحج.

 ينتظــر أهالــي محافظــة أبين دخول 
قــوات الجيش واألمن الــى مناطقهم 
بفارق الصبر، بعد أن عبثت الجماعات 
المسلحة بأمن استقرار هذه المحافظة 
طوال الســنوات الماضية، وهو ما أثر 
ســلباً على التنمية فــي كل مديريات 

التنموية،  المشاريع  المحافظة وتعطل 
باإلضافة الى الدمار الكبير الذي خلفه 
حــروب القاعــدة في مدينتــي جعار 
وزنجبار. وتجري قوات الجيش الوطني 
وبدعم من قبل قوات التحالف العربي، 
استعدادات واســعة لتطهير المحافظة 

من العناصر اإلرهابية.
وقــال مصدر أمنــي فــي المنطقة 
العسكرية الرابعة لـ«البيان» إن قوات 

االســتعدادات  أكملت  واألمن  الجيش 
النهائيــة لتحرير محافظة أبين، بعد ان 
تســلمت معدات وآليات عسكرية من 
التحالف. وأضــاف أن المعركة  قوات 
ستكون حاسمة وسيتم مالحقة العناصر 
اإلرهابية الى كل المناطق ولن يسمح 
لها بالتجمع من جديد، او الهروب الى 
األرياف. وقال ان الجماعات اإلرهابية 
فــي ابيــن، اســتغلت الفــراغ األمني 
وانشــغال قوات الجيــش خالل الفترة 
الماضية بالحرب، لتمارس توسعها في 
المحافظة، وإرسال السيارات المفخخة 
الــى عدن، لكن لن نســمح لهم بذلك 
هــذه المــرة هــي المعركــة الفاصلة 

بفضل دعم التحالف العربي.
وبتحريــر محافظة ابين تكون قوات 
الجيش الوطنــي المدعومة من قوات 
التحالف العربي حققــت إنجازاً كبيراً 
في مجــال محاربة اإلرهــاب، وخالل 
وقت قياســي، وهو ما ينعكس بشكل 
المحافظات،  مباشــر على تأمين هذه 

وبدء عملية البناء والتنمية.
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دشــنت قوات الحزام األمني في 
عســكرية  حواجز  يافع  منطقــة 
علــى الطرق الرئيســية في ظل 
حملــة ضــد أوكار اإلرهابييــن. 
وتأتــي عملية التدشــين لتأمين 
جميع مداخل ومخارج المديرية.
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قال وزيــر اإلدارة المحلية اليمني، رئيس 
العليــا لإلغاثــة، عبدالرقيب فتح،  اللجنة 
إن الكويــت خصصــت مبلــغ 24 مليون 
دوالر مســاعدات إنسانية لبالدنا، وتشمل 
والتعليــم،  والصحــة  الغــذاء  قطاعــات 

واإليواء، في 11 محافظة. 
وأضــاف الوزير فتــح أن الكويــت وعبر 
ممثلهــا في مكتب تنســيق المســاعدات 
اإلغاثيــة واإلنســانية الخليجــي، أكــدت 
وقوفهــا مــع الشــعب اليمنــي وتقديــم 
المساعدات اإلغاثية، ضمن حملة الكويت 

إلى جانبكم. 
وذكر الوزير أن المساعدات ستغطي عدة 
قطاعــات، حيــث تم تخصيــص مبلغ 4,5 
ماليين دوالر لتمويل 45 ألف سلة غذائية 
فــي 11 محافظة، وخصص مبلغ 450 ألف 
دوالر لمجال التعليم، في تسع محافظات، 
فيمــا خصص لقطــاع الصحة، مبلغ ســتة 
مالييــن دوالر، ويغطي عشــر محافظات، 
وخصــص مبلغ 4,5 مالييــن دوالر لقطاع 
اإليــواء، فيمــا خصص لقطــاع المياه 4,5 
الرياض - سبأنت ماليين دوالر.  

ذكــرت وزارة الداخليــة الكويتيــة أمس، 
ان اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات 
تمكنــت من ضبــط نحــو 20 مليون حبة 
مــن المــواد المخــدرة، و420 كيلوغراماً 
من مادة الحشــيش، وكميــات كبيرة من 
المؤثــرات العقليــة في األشــهر الثمانية 

الماضية.
وأوضح وكيل الوزارة المســاعد لشــؤون 
األمن الجنائي، اللواء عبدالحميد العوضي، 
فــي تصريح صحافي، ان عدد القضايا التي 
تم تســجيلها خالل تلك الفترة بلغ 1031 

قضيــة، في حين تم تحويــل 1374 متهماً 
الى الجهات المختصــة التخاذ اإلجراءات 
القانونيــة بحقهــم، فضًال عــن ابعاد 235 

متهماً.
وأضاف: ان األوضاع التي تشهدها المنطقة 
وانعدام األمن في بعض المناطق، ساهما 
بشــكل كبير في زيــادة محاوالت تهريب 
المخــدرات باتجاه دولــة الكويت ودول 
الخليج العربــي، مبيناً ان منطقتنا ال تزال 
مســتهدفة وتشــهد المزيد من محاوالت 
االختراقات والتدفقات وعمليات التهريب 

من قبل عصابات المخدرات الدولية. 
وذكــر العوضي ان رجــال األمن يتصدون 
لهؤالء المهربين فــي اوكارهم ومنابعهم 
بالداخــل والخارج، بالتعــاون مع مكاتب 
والتنســيق  الخارجية  المخدرات  مكافحة 
مــع اجهزة مكافحة المخــدرات في دول 
مجلس التعاون لمالحقة هؤالء المجرمين 
الكويت - كونا امنياً وجنائياً.  

فشــل الرئيس اليمني المخلوع في إضفاء 
الشــرعية علــى مجلس الحكــم االنقالبي 
الذي شــكله مــع الحوثيين عبــر مجلس 
النواب. الفشل كان نصيبه سواء من خالل 
الدعوة غير القانونية النعقاد الجلســة أو 
من خالل عدم جمع نصاب قانوني النعقاد 
جلســة البرلمان أو من خــالل إيجاد نص 
دستوري يجيز تشكيل مثل هذا المجلس. 
مســرحية انعقــاد الجلســة البرلمانية 
خلــت مــن الحبكة الدراميــة رغم حرص 
االنقالبيين على حشد أنصارهم أمام بوابة 
المجلس إلظهار تأييد شعبي للخطوة التي 
أقدمــوا عليهــا حيث وقــف قياديون في 
حــزب المخلوع على منصة الرئاســة في 
غيــاب اثنين مــن نواب رئيــس المجلس 
هما النائبان محمد الشدادي عن محافظة 
ابين والنائب حْمَيــر االحمر عن محافظة 
عمران. وبعــد دقائق مــن االفتتاح اعلن 
رئيس المجلس يحيى الراعي انتهاء جدول 
األعمال الــذي اقتصر على المصادقة على 

آخر جلســة عقدها المجلــس قبل عامين 
وإعــالن المقاعد الشــاغرة بســبب وفاة 
األعضــاء ليفتــح بذلك البــاب أمام طلب 
نواب حــزب المخلــوع للتصويت لصالح 
االتفاق على تشكيل مجلس رئاسي إلدارة 

المناطق الخاضعة لسيطرة االنقالبيين.

تقــدم 74 نائباً عن حــزب المخلوع بطلب 
مباركة المجلس التفاق االنقالبين، وبطريقة 
رديئة ومفضوحة وقف نائب رئيس الكتلة 
البرلمانية لحزب المخلوع يقرأ نص االتفاق، 
ومــا أن أكمــل حتى صرخ رئيس الجلســة 
بالمباركــة، ولما وجــد أن النواب الحضور 
لــم يصوتــوا نــادى عليهــم بأنــه يتحدث 
باســمهم وطلب منهم الصــراخ بالموافقة 
ورفع الجلســة خالل دقيقــة ونصف، حتى 
النواب المرضى جرى إحضارهم محمولين 
علــى األكتاف إلى قاعة المجلس التي بدت 
فارغة، ما اضطر المنظمين إلى االســتعانة 

بالموظفين اإلداريين لملء الفراغات.
وإلى جانب أنه ال يوجد نص في الدستور 
أو في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

لمســمى «مجلــس سياســي» أو غيره فإن 
االنقالبيين فشلوا في جمع العدد المطلوب 
النعقــاد جلســة قانونيــة للمجلــس حيث 
أوضحت المصادر أن عــدد األعضاء الذين 
حضروا لم يتجــاوز 120 عضواً، في الوقت 
الذي يتطلب النصاب القانوني، حضور ما ال 
يقل عن 151 عضواً «النصف زائد واحد». 

وأشارت المصادر إلى أن رئاسة المجلس 
أعلنــت عن حضــور 21 نائبــاً من تعز، 

فــي الوقت الذي يتواجدون حالياً خارج 
البــالد، بينهم عبدالحميــد فرحان حيث 
يتواجــد بالرياض وشــوقي عبدالســالم 
الموجــود فــي األردن واحمــد عبــاس 
َوَعبد الســالم والدهبلي إضافة  البرطي 
إلى النائب ســلطان الســامعي الموجود 
برفقــة وفــد االنقالبيين فــي العاصمة 
العمانية مسقط، كما تغيب معظم نواب 
الجنوبيــة باســتثناء ثالثة  المحافظــات 
نــواب مــن أصــل 55 نائباً إلــى جانب 
نصــف نواب محافظة اب البالغ عددهم 

30 نائباً. 
وعقدت الجلســة وســط حشــد كبير 
للمســلحين الحوثيين ومسلحين قبليين 
يؤيدون المخلوع حيث استمر هؤالء في 
أداء الرقصات الشــعبية خارج المجلس 
وغيــاب ألعضاء مــا يســمى «المجلس 
السياســي» الذي كان يخطط االنقالبيون 
أن يتحدث رئيســهم في الجلسة وربما 
أداء يميــن دســتورية ال يعرف على أي 
نص في الدســتور ســيتم إقرارها، لكن 
الجلســة شــهدت حضوراً الفتاً لوســائل 

اإلعالم اإليرانية والموالية لها. 

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه 
رسالة إلى أعضاء البرلمان ذكرهم فيها 
بنص المادة الثامنة من اآللية التنفيذية 
للمبــادرة الخليجية التــي ألغت نصاب 
التصويت باألغلبية بمختلف أشكالها في 
مجلس النواب وصار التصويت محكوما 
بالتوافــق الجمعي لــكل أعضاء مجلس 
النواب, وليس حتى التوافق النســبي ما 
يجعل ذلك منســحباً على اجتماع هيئة 

رئاســة مجلس النــواب التــي ال يجوز 
طرح موضوع علــى المجلس أو دعوته 
لالنعقاد إال بدعوة من رئيس الجمهورية 
أو هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها 

األربعة.
رئيــس  أبلغــت  الرئاســية  الرســالة 
مجلس النواب يحيى الراعي انه كرئيس 
للمجلس وعضو هيئة الرئاسة أكرم عطية 
اجتمعا في غياب عضوي هيئة الرئاســة 
وقــررا بعيداً عــن اإلرادة الجمعية التي 
تحكــم عمــل المجلس وهيئتــه ودعوة 
المجلــس لالنعقاد وأعلنــا تأييدهما لما 
السياســي  بالمجلس  االنقالبيون  ســماه 
عــالوة  العمــل  وهــو  الدولــة،  إلدارة 
انتهــاك للدســتور والمبادرة  أنــه  على 
الخليجية وآليتها التنفيذية، معدوم األثر 
الدســتوري بالضرورة، ويشــكل جريمة 

توجب عقاب فاعلها.
رسالة الرئيس الشرعي لليمن أوضحت 
أن الدعوة النعقاد مجلس النواب باطلة 
وهــي محاولة إللبــاس االنقالب كطرف 
سياسي يمثله رئيس البرلمان واحد نوابه 

وليس تمثيًال للشعب شيئاً من شرعية.
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دشــن وكيل محافظة حضرموت للشــؤون 
الفنيــة المهندس محمــد العمودي، أمس، 
االمتحانــات النهائيــة للمعاهــد المهنيــة 
الدراسي  للعام  والفنية بساحل حضرموت 
الجاري.ويــؤدي االمتحانــات 724 طالبــاً 
وطالبــة من المعهد الصناعــي في منطقة 
خلف، والمعهــد التقني التجاري في فوه، 
والمعهــد التقني الصناعي بشــارع البلدة 
والمعهــد الصناعــي فــي جــول مســحة، 

والمعهد الوطني البريطاني بالمكال.
المكال ـ سبأنت

أكــدت الحكومــة اليمنية أمــس أن بيان 
منسق الشؤون اإلنســانية لألمم المتحدة 
في اليمــن جيمي ماكغولدريــك لم يكن 
منصفــاً، ولم يتحر الدقــة في المعلومات 
التي تضمنها خاصة منها المتعلقة بالوضع 
اإلنساني واالقتصادي واالحتياطي النقدي 

لليمن.
وأعربــت الحكومة اليمنية عن أســفها 
للبيان الصادر عن ماكغولدريك وما تضمنه 
مــن معلومــات غيــر دقيقة عــن حقيقة 

الوضع اإلنساني في اليمن.
وذكــرت الحكومة في بيان لها نشــرته 
وكالة األنباء اليمنية الرســيمة إن كان من 
اإلنصــاف على البيان وهــو يبدي حرصه 
على الشــعب اليمنــي أن يؤكد حقيقة أن 
العنــف - في اليمن- جــاء نتيجة النقالب 
دامي واعتداءات مستمرة من المتمردين 
وانتهاكات جســيمة وممنهجة من ميليشيا 
الحوثــي والمخلوع ضد الشــعب اليمني 
في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية ومنها 
الحصــار القاتــل لتعز والمعــارك الدامية 
التي تشنها هذه الميليشيات على مختلف 
المدن اليمنيــة وقيامها بعمليات إجرامية 
اليمني  الثقيــل ضــد الشــعب  بالســالح 
ونســبها للتحالف الذي جاء داعما بطلب 

من الشرعية الستعادة الدولة ومؤسساتها.

وأضافت: «ومن المثير للدهشــة أن يذكر 
البيــان نضــوب االحتياطــي النقــدي من 
العملة األجنبية وال يشير بوضوح إلى من 
قام بذلــك حيث قامت ميليشــيا الحوثي 
والمخلــوع بعمــل ممنهج خالل األشــهر 

الماضية في نهب واالســتيالء على أموال 
الحكومة والشعب اليمني بالبنك المركزي 
اليمني وتعريــض الخزانة العامة لإلفالس 
الوخيمــة  بالعواقــب  اكتــراث  أي  دون 
علــى اقتصاد البلد وحيــاة المدنيين رغم 
مناشــدات الحكومة وتحذيرها المســتمر 
لذلــك، وان يتــرك البيان اإلشــارة لهذه 
الجريمــة التــي تضــرب مســتقبل بالدنا 
فإنه يساهم بشــكل أو بآخر في استمرار 
الميليشيات في ممارسة العنف وارتكاب 
الجرائم ضد الشعب ويشجعهم على رفض 

الحلول السياسية».

وأعربــت الحكومة اليمنيــة في بيانها عن 
أملها في قيــام المنظمات الدولية بتحري 
الحقيقة في تفاصيل ما ينشر باسمها وعدم 
االعتماد كما جاء فــي مقدمة البيان على 
تقارير إعالميــة محلية وتلقي المعلومات 
من الجهات الحكومية الرسمية التي تعمل 
مع المنظمات الدولية بكل صدق وشفافية 

وستقدم كل العون من أجل الحقيقة.
وأكدت التزامها بقواعد القانون الدولي 
اإلنساني وحقوق اإلنســان وحرصها على 
إنهــاء العنــف باليمــن والــذي قالت إنه 
ســيتوقف مع انتهاء الســبب الحقيقي له 
وهو االنقالب على الشرعية والتمرد على 

القوانين من قبل الميليشيات المتمردة.
■ مجموعة من قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة في عملية إعادة األمل في اليمن ضمن قوات 

التحالف العربي في قاعدة عيسى الجوية في البحرين في إطار تنظيم دفعات القوات المشاركة في الحملة  |  بنا

أكدت الحكومة اليمنية في بيانها 
رداً على تقرير منســق الشؤون 
وجديتهــا  حرصهــا  االنســانية 
للتوصــل إلى حل سياســي ينهي 
الحوثــي  ميليشــيات  انقــالب 
والمخلوع على الحكومة الشرعية 
ومؤسسات الدولة بقوة السالح، 
مشيرًة في هذا الشأن إلى قبول 
المبعــوث  بمقتــرح  الحكومــة 
الخــاص لألميــن العــام لألمــم 
المتحــدة بهدف إحالل الســالم 
واألمن وعودة االســتقرار لليمن 

وهو ما رفضته الميليشيات.
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أكدت كتل البرلمانية بمجلس النواب بطالن الدعوى المشرعنة لالنقالب 
والتــي تضاف إلى جرائم االنقالبيين، وأن مجلس النواب أصبح محكوماً 
بالتوافق وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بين الكتل السياسية. 
وذكــرت كتل األحــزاب في بيان أن الميليشــيات ســتقدم على تزوير 
أصــوات أعضاء المجلس كمــا اعتادت عليه لتظلل الــرأي العام بانها ال 

زالت تمتلك أغلبية عددية.
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