
تعز - صالح قعشة 

نال��ت حمل��ة »ارفعوا الحص��ار عن تعز« 
اهتماماً واس��عاً في جميع وسائل التواصل 
االجتماعي م��ن قبل متابعين وناش��طين 
ومنظم��ات عربي��ة ودولي��ة. وحص��دت 
الحملة التي تأت��ي ضمن حملة إلكترونية 
عالمي��ة لرفع الحصار عن مدينة تعز، أكثر 
من 19 مليون مشاهدة مع تفاعل أكثر من 
13 ملي��ون مغرد في »تويت��ر« بعد ثالث 
س��اعات من إطالق الوس��م خالل ساعاتها 

األولى.
وغرد الناش��طون في الوسم الذي نشر 
على »تويتر«، بالعديد من الصور ومقاطع 
الفيدي��و لواق��ع الحص��ار الوحش��ي على 
المدينة منذ تس��عة أش��هر، كم��ا أظهرت 
متابع��ات إيرانيين ف��ي باريس يتضامنون 
مع تعز ويطالبون بفك الحصار المفروض 
عليها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح.

وتفاعل عدد كبير من ناش��طي »تويتر« 
مع الوس��م وتطرقوا ف��ي تغريداتهم إلى 
أوض��اع اليمنيين في ظل ارتفاع األس��عار 
وانع��دام المش��تقات النفطي��ة والغازية، 
ومن��ع دخ��ول الس��لع والم��واد الغذائية 
والوق��ود، مطالبي��ن بفك الحصار بش��كل 
عاج��ل ع��ن أكثر من ثالثة ماليين نس��مة 

في تعز.
وش��ارك ف��ي الحمل��ة ع��دد كبير من 
اإلعالميين والش��خصيات المعروفة. وقال 
ناش��طون في اللجنة الداعي��ة للفعالية إن 
الحملة تهدف لكس��ر الحص��ار المفروض 
على المدينة منذ تس��عة أش��هر، وإيصال 
رسالة المدنيين فيها ومعاناتهم إلى العالم 

بجميع اللغات.

حراك
كم��ا ته��دف الحمل��ة إل��ى خل��ق حراك 
مجتمعي من ش��أنه الضغ��ط على القوى 
اإلقليمية والدولية والمنظمات اإلنس��انية 

للقيام بواجبها اإلنساني أمام هذه المدينة 
المحاصرة، والتي تعيش أوضاعاً إنس��انية 
مأساوية وحصاراً خانقاً من جميع المنافذ.

وتصدرت وس��وم الحملة التي دش��نها 
الناش��طون بلغات عدة منه��ا: اإلنجليزية 
والروسية  والصينية  واأللمانية  والفرنسية 
والتركية واإليرانية، قائمة الترند العالمية 

في موقع تويتر.

ضغط
وتهدف الحملة إلى إبراز الكارثة اإلنسانية 
والواق��ع الحقيق��ي الذي تعيش��ه مدينة 
تع��ز وس��كانها، في محاول��ة لصنع حراك 
مجتمع��ي عب��ر حمل��ة إلكترونية ضخمة 
ومؤث��رة تهدف إلى الضغ��ط على القوى 
اإلقليمية والدولية والمنظمات اإلنس��انية 
من أجل التح��رك واتخاذ إجراءات عملية 
في س��بيل فك الحصار ع��ن المدينة التي 
تعيش أوضاعاً إنس��انية مأساوية وحصاراً 

خانقاً من جميع المنافذ.
وتعاني تعز منذ تس��عة أش��هر حصاراً 
خانقاً فرضته ميليش��يا الحوثيين والرئيس 
المخلوع صالح، وصل وفقاً لألمم المتحدة، 

حد الكارثة اإلنسانية.
وك��ان الصليب األحمر أعلن عن فش��ل 
جهوده بعد ش��هرين م��ن المفاوضات مع 
ميليش��يا الحوثيي��ن بإدخ��ال اإلم��دادات 
الطبية إلى مستش��فى الث��ورة، فيما اتهم 
مكتب الشؤون اإلنسانية األممي الحوثيين 
بمن��ع إدخال المس��اعدات، إضافة ألطباء 
بال ح��دود، التي أعلنت عدم اس��تطاعتها 
إيصال مس��اعدات طبية إلى مستش��فيين 

هما الثورة والروضة. 
ويقود ذلك لنتيج��ة واحدة مفادها أن 
تعز س��تظل إح��دى المحافظ��ات اليمنية 
المعانية م��ن انعدام األمن الغذائي، الذي 
وصل إلى درجة الطوارئ، وهو المس��توى 
الس��ابق للمجاعة، وذلك حس��ب مقياس 
خماس��ي النقاط في التصني��ف المتكامل 

لحالة األمن الغذائي.

صنعاء، تعز ـ البيان والوكاالت

القوات الس��عودية في  قصفت مدفعي��ات 
محافظ��ة الُح��رث الحدودي��ة م��ع اليم��ن 
مواقع تابعة لميليش��يات الحوثي والمخلوع 
صالح قرب جبل المدبع، بعد أن اس��تغلتها 
اله��اون  قذائ��ف  إلط��الق  الميليش��يات 
والكاتيوش��ا، كما تصدت لمحاوالت تس��لل 
وقتلت عددا كبي��را من الحوثيين، في حين 
قصفت طائ��رات التحال��ف العربي، مواقع 
بي��ن محافظت��ي تع��ز ولحج  للمتمردي��ن 
الجنوبيتين،  كما دكت مواقع ومخازن سالح 
لهم بصنعاء، بينما أسفر الحصار الذي يفرضه 
المتمردون على مدينة تعز ورفضهم السماح 
بدخول المساعدات الطبية تحديدا إلى وفاة 
17 مريض��ا هذا عل��ى مدار أس��بوع نتيجة 
انعدام غاز األوكس��جين في المستشفيات. 
ورصدت دوريات حرس الحدود الس��عودي 
أثناء القيام بمهامها اليومية لمسح الشريط 
الح��دودي م��ع اليم��ن، تحرك��ات بع��ض 
الت��ي كانت تح��اول اختراق  الميليش��يات 

الح��رم الح��دودي بين الس��عودية واليمن، 
م��ا نتج عنه تبادل إلط��الق النار وقتل عدد 
منهم أثن��اء محاولتهم االجتياز. كما قصفت 
مدفعي��ات القوات الس��عودية في محافظة 
الُح��رث مواقع محدودة تابعة لميليش��يات 
الحوثي والمخلوع صالح قرب جبل المدبع، 
بعد أن استغلتها الميليشيات إلطالق قذائف 

الهاون والكاتيوشا.

غارات التحالف
من جه��ة أخرى قصفت طائ��رات التحالف 
العرب��ي، الذي تق��وده الس��عودية، مواقع 
بي��ن محافظت��ي تع��ز ولحج  للمتمردي��ن 
الجنوبيتين. وأفادت مصادر حس��ب ما نقل 
موقع »س��كاي ني��وز عربية« ب��أن طائرات 
التحالف العربي شنت غارات على تجمعات 
لميليش��يات الحوثي وعلي عب��د الله صالح 
في منطقة الشريجة الواصلة بين تعز ولحج. 
وأغ��ارت طائرات التحال��ف العربي كذلك، 
أم��س، على مواق��ع المتمردي��ن الحوثيين 
وميليش��يات صال��ح ف��ي صنعاء، وش��مل 
القص��ف قاعدة الديلم��ي الجوية، باإلضافة 

إل��ى أه��داف ف��ي منطقة الصباح��ة غربي 
صنعاء وأه��داف في منطقة جدر ش��مالي 
المحافظ��ة. كما ش��نت مقات��الت التحالف 

غارة على  معس��كر االس��تقبال في محافظة 
صنعاء مس��تهدفة ميليشيات صالح الداعمة 

للمتمردين الحوثيين.

60 جثة
في األثناء أعلنت هيئة الهالل األحمر اليمني 
ف��ي جبال الصلب ش��مال ش��رقي محافظة 
صنعاء، عن انتشال 60 جثة للحوثيين الذين 
لق��وا  مصرعهم ف��ي مواجه��ات مع قوات 

الشرعية خالل األيام الماضية.

قاعدة العند
إلى ذل��ك نفي الناطق الرس��مي لجبهات 
العن��د قائ��د نصر، س��قوط مدين��ة كرش 
الجنوبية بيد ميليشيات الحوثيين وصالح، 
أو أن يكون هناك تهديد على قاعدة العند 
الجوي��ة م��ن الجبال التي س��يطرت عليها 
الميليش��يا ش��مال غرب مديرية القبيطة. 
وق��ال نصر ل�»البي��ان« إن مقاتلي جبهات 
المقاومة الشعبية يخوضون معارك بطولية 
ف��ي جبه��ات القتال ش��مال مدينة كرش، 
مؤك��داً مقت��ل 35 من أفراد الميليش��يات 
في مناطق الش��ريجة والحويمي وهروب 
عدد كبير منهم، وتدمير مقاتالت التحالف 
العربي لعدد كبير من اآلليات العس��كرية 

للميليشيا.

اشتباكات عنيفة
ف��ي هذه األثن��اء، دارت اش��تباكات عنيفة 
بين المقاومة الش��عبية وميليش��يات صالح 
والحوث��ي ف��ي جبه��ة الضب��اب والمناطق 

المحاذية لجبل حبشي غربي مدينة تعز.
تب��اداًل كثيفا إلطالق  المدينة  وش��هدت 
الن��ار بين المقاومة الش��عبية وميليش��يات 
صال��ح والحوثي المتمرك��زة بجبل الريامي 
والخراص، باألعبوس بمديرية حيفان جنوب 

شرق تعز.

أزمة طبية
وعلى صعيد األزمة الطبية التي تشهدها 
تعز، ارتف��ع عدد الوفيات ج��راء انعدام 
األوكسجين في مستشفيات المدنية ليصل 
إل��ى 17 ش��خصا. كما توف��ي ثالثة رضع 
نتيجة انعدام األوكسجين في مستشفيات 
المدينة ج��راء حص��ار الحوثيين وقوات 
صال��ح لها. ونظم العش��رات ف��ي مدينة 
تع��ز وقفة احتجاجي��ة لمطالبة المجتمع 
الدول��ي واألمم المتحدة برف��ع الحصار 

عن المدينة.
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التحالف يالحق الحوثيين بين تعز ولحج ويدك مواقع في صنعاء

القوات السعودية تقصف منصات صواريخ لالنقالبيين

■ مقاتل من المقاومة الشعبية يحمل آر بي جي في تعز  |   رويترز■ أعضاء من الهالل األحمر اليمني ينقلون جثة حوثي قتل في اشتباكات بصنعاء  |   إي.بي.إيه  

أكد الناطق باس��م قوات التحالف العربي العميد ركن أحمد عسيري أنه 
ال يمكن ترك الميليشيات االنقالبية تحكم حصارها على تعز، وقال »إما 
تطبي��ق القرار 2216 وإما انتظار الحس��م العس��كري«، وأوضح أنه »لن 
نقبل بهدنة لم تلتزم بها الميليش��يات«، الفتاً إلى أن التحالف رصد أكثر 
م��ن 1000 محاولة للتقدم صوب الحدود الس��عودية من الميليش��يات.  
وذكر العس��يري باس��م قوات التحالف في تصريحات نش��رت أول من 
أم��س، أن قي��ادة التحالف تدرس األوضاع في مدينة تعز وتدرس جميع 
الوسائل للتخفيف عن المحاصرين، متهماً المنظمات اإلنسانية بالتقاعس 
عن عملياتها في اليمن، مضيفاً أن عدد سفن اإلغاثة التي تصل الحديدة 
تفوق الس��فن التي تصل عدن، ولفت إلى أن ميليش��يات الحوثي تسرق 
المواد اإلغاثية وتبيعها. وأفاد أن قوات التحالف الداعمة للش��رعية في 

اليمن لديها خطة عسكرية لجميع العمليات. الرياض � الوكاالت

عسيري: تطبيق 2216 أو  الحسم 

المخالفي: ممارسات الحوثيين 
خرق واضح للقانون الدولي

بح��ث نائب رئيس ال��وزراء وزير الخارجية 
اليمن��ي عب��د المل��ك المخالف��ي أمس مع 
القائم بأعمال الس��فير األميركي لدى اليمن 
ريتش��ارد رايل��ي تط��ورات األح��داث على 
الس��احة اليمنية واالنتهاكات والممارس��ات 
الت��ي ترتكبه��ا ميليش��يا الحوث��ي وصال��ح 
ف��ي مختل��ف  المدنيي��ن  االنقالبي��ة ض��د 
المحافظات وخاصة عمليات الحصار المطبق 
على محافظة تعز منذ أكثر من ثمانية أشهر 
ومنعها وصول المساعدات اإلغاثية والدواء 

والماء إلى السكان.
وقال المخالفي إن تلك الممارس��ات التي 
تتعمد الميليشيا فرضها على المدنيين تعتبر 
خرقاً واضحاً لقانون اإلنسان الدولي وانتهاكاً 
صارخ��اً لق��رارات مجل��س األم��ن واألم��م 
المتح��دة والمعاه��دات الدولي��ة المتعلقة 
بحقوق اإلنسان. وأكد على ضرورة أن تلعب 
الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة دوراً فاعاًل 
بالضغط على الميليش��يا االنقالبية في تنفيذ 
م��ا تم االتفاق عليه خالل المش��اورات التي 
عقدت مؤخراً في مدينة »بيل« السويس��رية 
والرامي��ة إل��ى اإلف��راج الفوري ع��ن كافة 
المعتقلين وفتح ممرات آمنه لضمان وصول 
والدواء  والغذائي��ة  اإلغاثي��ة  المس��اعدات 
إلى كافة المحافظ��ات وخاصة محافظة تعز 
الت��ي تعاني من أوضاع صعبة جراء عمليات 
الحص��ار. ودعا  كاف��ة المنظم��ات الدولية 
المعنية بحقوق اإلنس��ان إلى مراقبة الوضع 
ف��ي اليمن عن كثب وإدان��ة تلك التصرفات 
الهمجية التي تقوم بها الميليش��يا االنقالبية 
ضد المدنيين لفرض سياس��ة وأجندة دخيلة 
عل��ى مجتمعن��ا اليمني بقوة الس��الح.  من 
جانبه دان القائم بأعمال الس��فير األميركي 
م��ا تق��وم به ميليش��يا الحوث��ي وصالح من 
أعم��ال حص��ار وفرض سياس��ة تجويع بحق 
أبن��اء الش��عب اليمني.. مؤك��داً دعم بالده 
ألم��ن واس��تقرار ووحدة اليمن وش��رعيته 
الدس��تورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور 

هادي. 
وج��دد موقف بالده الثابت ووقوفها إلى 
جانب اليمن في مختلف المراحل والظروف 
وتقديم الدعم والمساندة حتى يعود اليمن 
إلى وضع��ه الطبيعي وينعم ش��عبه باألمن 
الرياض - وام  واالستقرار.  

دّشنت بـ7 لغات ونالت 19 مليون مشاهدة بعد إطالقها

حملة عالمية عبر «تويتر» لرفع الحصار عن تعز

اₓ‶℁⁅ₜ‶ت ₚ⁅ₙة
إعداد: أكرم أبوالهنود - غرافك: حسام الحورا�

تكشفت أخ�اً حقائق جديدة تب� مدى امعان مليشيات االنقالب يف اليمن بانتهاك حقوق اإلنسان وارتكابها جرائم ترقى إىل 
جرائم ضد اإلنسانية، حيث تحدثت مصادر حقوقية عن مئات القتىل وآالف الجرحى سقطوا ضحايا جرائم املليشيات يف تعز. 

املصدر: التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان

الجرحى املدنيونالقتىل املدنيون
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 مبادرتها وفرت الدعم لـ 15 مشروعًا في عدن ومحيطها 

الشيخة فاطمة تهدي اليمن مشروعًا إلنشاء 50 سدًا

أبوظبي - البيان

دش��نت هيئة الهالل األحم��ر اإلماراتي 
المشروع السادس لسمو الشيخة فاطمة 
بنت مب��ارك رئيس��ة االتحاد النس��ائي 
العام الرئيس��ة األعلى لمؤسسة التنمية 
األسرية رئيسة المجلس األعلى لألمومة 
والطفولة الرئيسة الفخرية لهيئة الهالل 
األحمر، والذي تضمن إنش��اء 50 س��داً 
في مديرية رص��د لتجميع مياه األمطار 
واالس��تفادة منه��ا خ��الل أيام الس��نة، 
وذلك ضمن توجيهات س��موها بتحسين 
أوضاع المتأثرين من األحداث في اليمن 

وتخفيف معاناتهم. 

وتبع��د مديرية رص��د 200 كيلومتر من 
محافظة عدن، وتش��تهر تل��ك المناطق 
بش��ح األمطار وطول موس��م الجفاف، 
ما تس��بب ف��ي نزوح أع��داد كبيرة من 
الس��كان المحليين هن��اك إلى المناطق 

األخرى، ويس��تفيد من المشروع آالف 
األسر التي تواجه معاناة كبيرة في سبيل 
الحص��ول عل��ى احتياجاتها م��ن المياه 
الصالحة، وتبلغ الطاقة االستيعابية لكل 

سد 20 متراً مكعباً من مياه األمطار.

على قدم وساق
وأك��دت هيئ��ة الهالل األحم��ر في بيان 
صحاف��ي أن العمل في المش��اريع التي 
وجه��ت بها س��مو الش��يخة فاطمة بنت 
مبارك يس��ير على قدم وس��اق، مشيرة 

إل��ى أن تلك المش��اريع درس��ت بعناية 
وتلبي احتياجات الساحة اليمنية في عدد 
م��ن المحاور المهم��ة والحيوية، وقالت 
الهيئ��ة إن توفير مصادر المياه في اليمن 
في الوقت الراه��ن يعتبر من األولويات 

لتيس��ير حياة س��كان الق��رى والمناطق 
النائية الت��ي تواجه الكثير من التحديات 

وفي مقدمتها مياه الشرب.
يذك��ر أن مبادرة س��مو الش��يخة فاطمة 
بن��ت مب��ارك في اليم��ن تضمنت توفير 
الدع��م ال��الزم ل��� )15( مش��روعاً ف��ي 
ع��دن والمحافظات المج��اورة في عدد 
من المحاور المهم��ة، كالصحة والتعليم 
وتعزي��ز قدرات الم��رأة اليمنية وتأهيل 
المي��اه  المعاقي��ن وتحس��ين خدم��ات 
والكهرباء وبرامج اإليواء ودعم استقرار 
األس��ر والبدو الرحل خاصة في المناطق 

الساحلية.

شكر وتقدير
وأع��رب عدد من األهالي في تلك القرى 
اليمنية عن ش��كرهم وتقديرهم لس��مو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك على مبادرتها 
بتأهيل الس��دود لتجميع مي��اه األمطار 
واالستفادة منها خالل أيام السنة وحفظها 
م��ن اله��در، مؤكدين أن تل��ك المبادرة 
تمث��ل نقلة نوعية وخط��وة متقدمة في 
جهود الهالل األحم��ر اإلماراتي التنموية 
على الس��احة اليمنية في الوقت الراهن، 
والتي لم تغفل جوانب الحياة الضرورية 
في الصحة والتعليم والخدمات األساسية، 
مشيرين إلى أن المبادرة تسهم أيضاً في 
اس��تقرار األسر في مناطقها األصلية بداًل 
عن الهجرة والن��زوح إلى مناطق أخرى 

بحثاً عن المياه التي هي أساس الحياة.

■ خالل تدشين مشروع السدود في اليمن  |  البيان

■ اللقاء اليمني األميركي  |  البيان

 »الهالل األحمر«: 
توفير مصادر المياه 

في اليمن من األولويات 
لتيسير الحياة 

بالمناطق النائية

الهالل األحمر ساهم في إنعاش القطاع الصحي 

اإلمارات تزود عدن بـ11 سيارة إسعاف

أمن عدن يتصدى لعناصر خارجة على القانون 

البيان – ياسر اليافعي

الس��لطات  الهالل األحم��ر اإلماراتي  س��لم 
المحلية في عدن 11 س��يارة إس��عاف توزع 
على عدد م��ن المستش��فيات والمجمعات 
الصحي��ة ف��ي ع��دن، وذلك ضم��ن الجهود 
والمس��اعي الت��ي يبذله��ا اله��الل األحم��ر 
الصحية في  الخدم��ات  اإلماراتي لتحس��ين 
العاصم��ة المؤقت��ة ع��دن، ضمن مس��اعيه 
لتطبي��ع الحي��اة ف��ي المدين��ة ومس��اعدة 
اليمنيي��ن عل��ى تج��اوز تداعي��ات الحرب 
التي شنتها ميليش��يات الحوثي وصالح على 
محافظته��م.  وأش��اد مدير مكت��ب الصحة 
الخضر األصور أثناء تسلمه سيارات اإلسعاف 
م��ن قبل مندوبي اله��الل األحمر اإلماراتي، 
بما قدمه الهالل األحمر من دعم ومس��اندة 

للقطاع الصحي في عدن، وأضاف إنه أنعش 
القطاع الصحي من خالل دعمه المتواصل.

تحسن ملحوظ 
وش��هد القط��اع الصح��ي في عدن تحس��ناً 
ملحوظاً خالل األس��ابيع األخيرة، بعد إعادة 
الجمهوري��ة والمراك��ز  تأهي��ل مستش��فى 
الصحي��ة وتزوي��د مراكز غس��يل الكلى بما 
تحتاج��ه م��ن أجهزة ومواد تس��اعدها على 
إعادة استقبال المرضى، حيث ساهم الهالل 
األحم��ر اإلمارات��ي بإعادة تأهي��ل 9 مراكز 

صحية منتشرة في مديريات عدن.
كما تكفل بإعادة تأهيل وصيانة مستشفى 
الجمهورية أكبر مستش��فى في عدن والذي 
يس��تفيد من خدمات��ه 4 محافظات جنوبية، 
حيث ت��م االنتهاء من المرحل��ة األولى من 
إعادة تأهيل المستشفى والتي بلغت كلفتها 

مليوناً و700 ألف درهم، وش��ملت توس��عة 
وتأهيل خمس��ة عنابر رئيس��ة، سعة الواحد 
منها 20 س��ريراً، إضافة إل��ى عنبر الطوارئ 
بس��عة 26 س��ريراً، ومجمع العمليات الذي 
يضم س��ت غرف، إلى جانب غرف التعقيم، 
وس��ت غرف للمختبر، و10 مكاتب إدارية، 

و38 مرفقاً صحياً.

أولويات الهيئة
وقال��ت هيئ��ة اله��الل األحمر إن تحس��ن 
الخدم��ات الصحية في اليمن ف��ي المرحلة 
الراهن��ة يع��د من ضم��ن أولوي��ات الهيئة 
إلعادة الحياة إل��ى طبيعتها وما كانت عليه 
قبل األزمة. وعّبر مس��ؤولو القطاع الصحي 
في عدن ع��ن تقديرهم لجهود هيئة الهالل 
األحمر اإلماراتي المس��تمرة والتي ساهمت 

في تخفيف المعاناة عن اليمنيين.

صنعاء - البيان

 تص��دت وح��دات م��ن الش��رطة والجيش 
الوطني لعناصر خارجة على القانون أطلقت 

النار على مبنى محافظة عدن. 
وق��ال العميد عي��دروس الزبيدي محافظ 
المحافظ��ة ف��ي تصريح صحاف��ي، إن القوى 
األمني��ة تص��دت لهج��وم نف��ذه مس��لحون 
اس��تهدف مبنى المحافظة وأجزاء من ميناء 
ع��دن. وأض��اف أن ق��وات األم��ن تص��دت 
للمسلحين وأجبرتهم على التراجع وجرحت 

واعتقل��ت ع��دداً منه��م، مؤك��داً أن قوات 
األم��ن لن تته��اون في التص��دي ألي أعمال 
خارجة عن القانون، وأن قوات األمن دفعت 
بتعزي��زات كبي��رة صوب المع��ال، مؤكداً أن 

الوضع تحت السيطرة.

دعوة للوحدة
 ودعا المحافظ س��كان المدينة إلى الوقوف 
صف��اً واحداً ف��ي مواجه��ة أي أعمال هدفها 
اإلض��رار بالصال��ح العام، مؤك��داً أن الميناء 
وجميع المؤسس��ات الحكومية ملك للجميع 
وللصال��ح العام ول��ن تكون تحت س��يطرة 
أي ط��رف من األطراف. وأعلن��ت القيادات 
الميداني��ة في المقاومة الش��عبية في عدن، 
األعضاء المؤسسون لمجلس قيادة المقاومة، 
تأكيده��ا لبيان حل المجل��س والذي أصدره 
القائدان هاني بن بريك نائب رئيس المجلس، 

والشيخ هاشم الجنيدي القائد الميداني العام 
للمقاومة الشعبية الجنوبية عدن.

التزام باالتفاق
ورداً عل��ى بيان القي��ادي في حزب اإلصالح 
ووزي��ر الش��باب والرياضة ناي��ف البحري، 
ال��ذي رف��ض القرار، أك��د الموقع��ون على 
البي��ان التزامهم الت��ام بما اتف��ق عليه منذ 
التأس��يس في بيان اإلشهار، وأنهم سيعملون 
تحت قي��ادة رئي��س الجمهورية والس��لطة 
المحلية للمحافظة ممثلة بالمحافظ، وأكدوا 
»س��نحافظ جميعاً على حقوق المقاومة من 

شهداء وجرحى وأحياء في الميدان«.
وأك��د الموقع��ون أن��ه »لي��س ألحد أن 
يتكلم باس��م المجلس وال قادته الميدانيين، 
فالمجلس قد حل وقيادته مباشرة من رئاسة 

الجمهورية والسلطة المحلية للمحافظة«.

قادة المقاومة يؤكدون 
حل مجلسهم

■ سيارات اإلسعاف بعد وصولها إلى عدن  |  البيان

مباحثات يمنية أميركية بشأن مستجدات  األوضاع السياسية ونتائج »جنيف 2«
لقاء

ناقش نائب رئيس ال��وزراء وزير الخدمة 
المدني��ة والتأمين��ات عبدالعزي��ز جباري 
أمس في الرياض مع القائم بأعمال السفير 
األميركي لدى اليمن ريتشارد إتش رايلي، 
مستجدات األوضاع السياسية على الساحة 
اليمني��ة ونتائ��ج مفاوض��ات »جنيف 2« 

ومستقبل العملية التفاوضية.
وأكد نائ��ب رئيس ال��وزراء على ضرورة 
قي��ام المجتمع الدولي بدوره في الضغط 
على ميليش��يا الحوثي وصال��ح االنقالبية 
لتطبي��ق الق��رار 2216 من أج��ل تحقيق 

سالم دائم في اليمن.
م��ن جهته أك��د القائ��م بأعمال الس��فير 
األميرك��ي دع��م حكوم��ة ب��الده لجهود 
الس��لطة الش��رعية ف��ي تحقيق الس��الم، 
وتطبيق قرار مجلس األمن الدولي 2216، 
وحرصها على أمن وسالمة ووحدة اليمن.
حضر اللقاء نائب مدير الشؤون السياسية 
إل  كارن  الس��فارة  ف��ي  واالقتصادي��ة 
الرياض � سبأنت برونسن.   

مناقشة تنموية 
وخدمية لسقطرى

اجتماع

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة أرخبيل 
س��قطرى أمس برئاس��ة المحافظة سعيد 
باحقيب��ة ع��دداً م��ن القضاي��ا التنموي��ة 

والخدمية.
وتط��رق االجتم��اع إلى مج��ال الكهرباء 

والمياه واالتصاالت والصحة والتعليم.
كما ناقش االجتماع المش��اكل التي تواجه 
ف��روع المؤسس��ات والهيئ��ات واألجهزة 
المركزي��ة الت��ي ت��م إيق��اف مخصصاتها 
عدن - سبأنت المالية من صنعاء. 
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