
تواصل هيئــة الهالل األحمر اإلماراتي 
إعــادة تأهيل مــدارس محافظة لحج 
قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك 
ضمــن مســاعيها لتطبيــع الحياة في 
المحافظات المحررة، ودعم القطاعات 
الخدميــة فيها، حيــث افتتحت هيئة 
الهالل األحمــر اإلماراتي في محافظة 
لحج مدرسة ســعيد حيدرة األساسية 
ومدرســة إقبــال للتعليــم األساســي 
والثانــوي للبنــات وذوي االحتياجات 
الخاصة، وســلمت مكتب التربية 200 

لوحة كتابية في مدينة الوهط.
وأشــاد وكيل محافــظ لحج، وضاح 
الحالمــي، بجهود الهيئــة في محافظة 
لحج منــُذ تحريرها، وآخرها تســليم 

مدرستين في الوهط.
وعبر عن شــكره للجهود المبذولة 
مــن قبــل الهيئة فــي إعــادة تأهيل 
المــدارس، والذي ســيكون لهــا األثر 

الكبير على الطالب.
بــدوره، قال مدير تربية تبن، أحمد 
الجعدي، إن المدرســتين ضمن تســع 
مــدارس بــدأت هيئة الهــالل األحمر 
اإلماراتــي بترميمهــا وصيانتهــا فــي 
المرحلــة األولى، حيث تجــري حالياً 

عملية إعادة تأهيل عدد من المدارس 
في مختلف مديريات المحافظة.

مــن جهتهــا، أكــدت مديرة مدرســة 
إقبال، فائزة أحمد السقاف، أن مدرسة 
الشهيدة إقبال تعرضت للتدمير مرتين 
في حرب 94 وحرب 2015، حيث لم 
ترمم في المــرة األولى، وتم ترميمها 
من قبــل الهالل األحمر هــذه المرة. 
وتســتوعب هذه المدرســة 850 من 
البنات وطالب مــن ذوي االحتياجات 
الخاصة. وثمنت الســقاف دور الهالل 
األحمــر اإلماراتي وكل ما يقوم به في 
ســبيل ترميم وإعادة بناء المؤسسات 

التعليمية.

في السياق، قال مدير مدرسة سعيد 
حيــدرة، رؤوف حداد، إن افتتاح هذه 
المدرســة التــي تأتي ضمن مشــاريع 
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي الخيرية 
في تطويــر التعليم فــي المحافظات 
المحــررة ليس بغريــب على أصحاب 
األيادي البيضاء، مشــيراً إلى أن هيئة 
الهــالل األحمــر اإلماراتــي حرصــت 
على إنشــاء مظلة شمســية في ساحة 
المدرســة في خطــوة من شــأنها أن 
تمكن الطالب من ممارســة أنشطتهم 
في أجواء مناســبة. وتوجهت بالشكر 
لهيئة الهــالل األحمــر اإلماراتي على 
الــدور الــذي تقوم بــه وجهودها في 
الحيــاة  إلعــادة  النواحــي  مختلــف 

الطبيعية للشعب اليمني.

وشــهد افتتاح كلتا المدرســتين حفًال 
تكريمياً لهيئــة الهالل األحمر بفقرات 
غنائيــة أظهــر فيها طــالب المدارس 
شــكرهم وامتنانهــم لــدور اإلمارات 
العربيــة المتحــدة علــى كل ما تقوم 
به في ســبيل إعــادة البنيــة التحتية 
وتخلل  المحــررة.  للمدن  والخدميــة 
الثورية عبرت  الحفل ترديد األغانــي 
عن العرفان والشــكر لقوات التحالف 
والمقاومة التي سطرت مالحم بطولية 

تكللت بالنصر والتحرير.
كما تم تكريــم هيئة الهالل األحمر 
اإلماراتــي من قبل إدارة المدرســتين 
علــى الجهود الجبــارة التي قامت بها 
في تعزيز وتطوير المؤسسة التعليمية.
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حــرر الجيش الوطنــي والمقاومة الشــعبية 
اليمنية، أمس، بإســناد قوات التحالف العربي 
مناطــق زنجبــار وجعــار والكــود والمخزن 
والجول مــن العناصر اإلرهابية، لتكون بذلك 
محافظة أبين محررة بالكامل من التنظيمات 
اإلرهابية وسط إشادة الرئيس اليمني عبدربه 
منصــور هادي بدور التحالــف العربي وعلى 
رأســها المملكــة العربية الســعودية ودولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عمليات 
التحريــر، فيما وســعت المقاومــة المناطق 
المحــررة في تعز وطردت الميليشــيات من 
عدد من المواقع على جبهات تعز بالتنســيق 
مع التحالف العربي الذي شــن غارات جوية 

دقيقة على مواقع المتمردين. 
وأعلن مصدر في الجيش اليمني أن قوات 
الجيش والمقاومة نفذا أمس عملية عسكرية 
نوعية وواسعة على مواقع العناصر اإلرهابية 
فــي زنجبــار وجعــار وتمكنت مــن دحرها 

وتلقينهم  العناصر  لتلك 
وضربات  قاسياً  درساً 

موجعــة.  وأضــاف أن العمليــة العســكرية 
التي نفذها الجيش والمقاومة بإســناد قوات 
التحالــف العربي، خلفت أكثــر من 40 قتيًال 
وعشــرات الجرحى مــن العناصــر اإلرهابية 

وفرار العشرات منهم الى جبل حسان.

وأعلــن قائد عمليــات تحرير أبيــن، العميد 
عبدالله الفضلي، أن عاصمة المحافظة زنجبار 
مدينة محررة بالكامل. وأضاف في تصريحات 
صحافية أن قوات الجيش انتشرت في مداخل 
ومخــارج زنجبــار، باإلضافة الــى قيام قوات 
مكافحة اإلرهاب في تمشيط شوارع المدينة 
بهدف تعقب العناصر اإلرهابية. وأكد مصدر 
مســؤول في المنطقة الرابعــة لـ«البيان» ان 
قوات الجيش، ســتبقى في أبين بشكل دائم، 
حيث ســيتم توزيع وحدات الجيش المدربة 
حديثاً، فــي مدن المحافظــة، وعلى الطريق 
الرابــط بيــن أبين وشــبوة، بهــدف مالحقة 
العناصر اإلرهابية وعدم الســماح لها بإعادة 
التجمــع. وقــال المصــدر ان قــوات الجيش 

المعززة بأســلحة 

ثقيلــة مقدمة مــن قوات التحالــف العربي، 
ستعيد بناء المعسكرات السابقة في المدينة 
وستقيم فيها، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف 
إلــى انتشــار قوات الجيش فــي كل المناطق 

المحررة، لحمايتها من العناصر اإلرهابية.

فــي األثنــاء، أشــاد الرئيس اليمنــي عبدربه 
منصــور هادي بدور قــوات التحالف العربي 
وعلــى رأســها المملكــة العربية الســعودية 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الذين 
يقدمــون تضحياتهم ودماءهــم مع إخوانهم 
وأشــقائهم اليمنييــن فــي مختلــف المواقع 
والجبهــات فــي معركــة الدفاع عــن األرض 

والعرض والهوية والقومية الواحدة.
وذكــرت وكالة األنبــاء اليمنية أن الرئيس 
هــادي هنأ خالل اتصاليــن هاتفيين أجراهما 
أمــس مع محافظ أبين د. الخضر الســعيدي، 

العســكرية  المنطقة  وقائــد 
الركن  واللــواء  الرابعــة 

ســيف  أحمــد 

اليافعي، القيادات الميدانية والجيش الوطني 
والمقاومة الذين استطاعوا تسطير النجاحات 

والبطوالت على قوى التمرد واإلرهاب.
وقــال إن تلك االنتصــارات المتوالية على 
قوى البغــي والعدوان االنقالبية واإلرهابية 
التي هي في األصل تتبع أجندة 
واحــدة وتعمــل على قتل 
واســتباحت  األبريــاء 

المــدن ودمرت الممتلــكات والبنى التحتية، 
فــي تناوب وتنســيق واضح فيمــا بينها عبر 
أجنــدة خفيــة الســتهداف الشــعب اليمني 
والمواطنيــن األبريــاء. وتفاعل الســكان مع 
االنتصار االســتراتيجي لقوات الجيش الوطني 
والتحالــف، حيــث خرج المئات مــن أهالي 
مدينتــي زنجبــار وجعــار للترحيــب بقوات 

الجيش الوطني، التي دخلت مدنهم. 
علــى جبهــة الحــرب ضــد الميليشــيات 
االنقالبيــة، تواصلت االشــتباكات في منطقة 
األحكــوم التابعة لمديرية حيفان جنوب تعز، 
إثر محاولة التمرد التســلل إلى مواقع قريبة 

من مديريتي المقاطرة والشمايتين.
وأفــادت مصــادر ميدانيــة لـ«البيان» أن 
قــوات المقاومة اســتعادت مواقع مهمة في 
عزلة األكبوش مع تقهقر للميليشيا إلى مواقع 
خلفية لهم. ودكــت مدفعية القوات الموالية 
للشــرعية، مواقع الميليشــيات في المنطقة 
مع تمشــيط واســع بهدف منع أي محاوالت 
لتسللها. وأوضحت مصادر إعالمية لـ«البيان» 
نصب الميليشــيات لمنصــة صواريخ وقصها 
قــرى المرابــدة والغفــرة والســقاية، بقصد 
التخفيــف من الضغط علــى عناصرهم في 

أماكن االشتباكات. 

وشــنت مقاتــالت التحالف العربي ســت 
الحوثــي  مليشــيات  مواقــع  علــى  غــارات 
والمخلــوع صالح في مدينــة المخا ومديرية 

موزع غرب محافظة تعز.
إن  لـ«البيــان»  وقالــت مصــادر محليــة 
المقاتالت شــنت أربع غارات على معســكر 
القطاع الســاحلي والكورنيش بمدينة المخا، 
إضافة لغارتين اســتهدفتا جسر جبل النار في 

مديرية موزع.

في غضون ذلك، كشفت مصادر محلية في 
محافظة صعدة أن االنقالبيين مســتمرون 
فــي تجنيد صغار الســن والــزج بهم في 

المعارك وتعريض حياتهم للخطر.
ونفــى الناطــق باســم التحالــف العربي 
العميــد أحمد عســيري، ان تكــون طائرات 
التحالف قصفت مدرســة في منطقة يسيطر 
عليها ميليشــيات الحوثي االنقالبية في شمال 
اليمــن، موضحاً أن القصف اســتهدف مركزاً 
للتدريــب تابعــاً للمتمردين الذيــن اتهمهم 

بتجنيد أطفال للقتال.
فــي األثناء، ندد البرلمــان العربي بدعوة 
مليشيات الحوثي االنقالبية إلى انعقاد مجلس 
النواب اليمني وتشكيل مجلس سياسي خارج 
نطــاق الشــرعية اليمنيــة، واصفاً ذلك 

بـ«المسرحية االنقالبية».

أعلن مصدر أمنى سعودي أمس 
إصابة ستة عمال أجانب يعملون 
فــي أحــد المصانع فــي منطقة 
نجــران، جنوب غــرب المملكة، 
الحوثيين  المتمردين  نتيجة قيام 
بإطالق قذيفة سقطت على أحد 
المصانــع الواقعة علــى الحدود 

مع اليمن.
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