
تعزية 

أعرب معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي عن 
خالص التعازي وصادق المواس��اة لمملكة البحرين حكومة وشعباً 
باستش��هاد الرقيب أول عيسى عبدالله بدر عيد، أحد أبطال قوات 

التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
ون��وه الج��روان في بي��ان له إلى تقدي��ر الش��عب العربي لرجال 
التحال��ف العرب��ي على جهودهم الوطني��ة ودورهم األخوي تجاه 
األشقاء في الدفاع عن الحق، وما يتحلون به من روح معنوية عالية 

وانضباط ألداء رسالتهم السامية.
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عمليات مكثفة لليوم الثاني.. والتحرير يقترب

الشرعية تكتسح دفاعات االنقالبيين في تعز
تعز - صالح صالح ـ  عدن، صنعاء - 

البيان والوكاالت

 وسعت قوات الشرعية اليمنية مكاسبها 
في تعز وح��ررت مواق��ع إضافية لليوم 
الثان��ي على التوال��ي لتقترب ليس فقط 
من كس��ر الحص��ار عل��ى المدين��ة، بل 
تحريره��ا كامل��ة من قبض��ة االنقالبيين 
الذين تقلصت مس��احة نفوذهم بش��كل 
كبي��ر، وبات طريق المقاوم��ة آمناً لفتح 
معركة تحرير القصر الجمهوري ومعسكر 
القوات الخاصة شرق المدينة، وهما من 
أكثر المواقع تحصيناً، وبسقوطهما تكون 

تعز في حكم المدينة المحررة. 
وواصل الجيش اليمني هجومه الكاسح 
على مواقع الميليشيات في تعز وكبدت 
الميليش��يات نح��و 60 قتي��اًل. وأوض��ح 
العس��كري  للمجلس  الرس��مي  الناط��ق 
بمحافظ��ة تع��ز العقي��د الرك��ن منصور 
الحس��اني ل�»البي��ان« أن ق��وات الجيش 
والمقاوم��ة، تمكنت م��ن تحرير مواقع 
جديدة، وأحرزت تقدماً جديداً في محور 

عصيفرة وجبهة الزنوج.

معارك عنيفة 
وأطبق��ت المقاوم��ة والجي��ش الوطني، 
الحصار على جبل الوعش ش��مال مدينة 
تعز والذي يتوقع تحريره خالل الساعات 
المقبل��ة. وأك��د مص��در ف��ي المقاومة 
ق��وات  س��يطرة  ل�»البي��ان«  الش��عبية 
الش��رعية على عم��ارة الصومع��ة وتلة 
مجاورة لها، تش��رف على منطقة وجبهة 
الزنوج ش��مال المدينة، إضافة لمدرس��ة 
أب��و عبيدة، ومحطه الكهرب��اء والعمارة 
المج��اورة لها في حي عصيفرة ش��مال 

المدينة.
المدينة،  الش��رقي م��ن  وفي المحور 
تمكنت المقاوم��ة والجيش الوطني من 
تطهير موقع المكلكل االستراتيجي، الذي 
كانت تتمركز فيه الميليش��يات وتقصف 
من خالل��ه مواقع المقاوم��ة في ثعبات 
وحس��نات والجحملية واألحياء السكنية، 
فيم��ا ت��م تحري��ر قص��ر صال��ة، وحارة 
قريش شرقاً. ويعد قصر صالة أحد رموز 
الحك��م اإلمامي في اليمن الذي يس��عى 

االنقالبيون إلى استنساخه. 

هروب المتحوثين
وأفادت مصادر محلية ل�»البيان« بهروب 
جماع��ي للمتحوثي��ن القاطنين في حي 
صالة ش��رق المدينة مع عوائلهم، باتجاه 
الحوب��ان، بالتزام��ن مع التق��دم الكبير 

الذي تحقق��ه المقاومة والجيش الوطني 
باتجاه مناطق تمركز ميليش��يات الحوثي 

والمخلوع في المنطقة. 
وف��ي عملي��ة نوعي��ة تمكن��ت المقاومة 
من اس��تهداف ثالثة أطقم م��ن تعزيزات 
الميليش��يا االنقالبية في ش��ارع الس��تين 
وقت��ل كل م��ن عليها. وف��ي جبهة ثعبات 
ش��ن الجيش والمقاومة الش��عبية هجوماً 
كبي��راً على مواق��ع الميليش��يات وتحرير 
بيوت الدكاترة وحارة العميري والمهادين 
وس��يطرت على موقع المكلكل العسكري 
ال��ذي كان يقصف أحياء ثعبات والمجلية 
والقاه��رة وتكب��د االنقالبيون ع��دداً من 

القتلى والجرحى.

مصرع قيادي
وأعلن��ت ميليش��يا الحوث��ي بذمار، عن 
مصرع أحد قياداتها، المدعو عبدالس��الم 
محمد اليوس��في والمكن��ى »ابو كوثر« 
أثناء عمليات تعز.  وذكرت مصادر خاصة 
أن القيادي الحوث��ي توجه إلى محافظة 
تع��ز كقائد ألحد المواق��ع وكان برفقته 
مجاميع مسلحة من أبناء مديرية الحداء 
يبل��غ عدده��م 200 ف��رد. ول��م يعرف 
مصي��ر المجموعة المرافق��ة له واكتفى 

الحوثيون بإعالن مصرع اليوسفي.

أطباء بال حدود
ف��ي غض��ون ذل��ك، أع��رب تحال��ف دعم 
الشرعية في اليمن عن أسفه الشديد لقرار 
منظمة »أطباء بال ح��دود« إجالء موظفيها 
من س��تة مس��توصفات في ش��مال اليمن، 
مؤكداً تقديره للعمل الذي تقوم به المنظمة 
مع الش��عب اليمني في ظل هذه الظروف 
الصعبة. ونقلت وكالة األنباء السعودية عن 
التحال��ف في بيان له، أنه يس��عى إلى عقد 
اجتماع��ات عاجل��ة مع منظم��ة »أطباء بال 
حدود« لبحث سبل إيجاد حل لهذا الوضع، 
مؤك��داً احترامه الكامل للقانون اإلنس��اني 

الدولي في عملياته كافة في اليمن.

■ دبابة للمقاومة ترابط قبالة موقع لالنقالبيين في تعز خالل معارك التحرير  |  تصوير: أحمد الباشا 

أبين- وام

واصلت هيئ��ة الهالل األحم��ر اإلماراتي، 
تقدي��م مس��اعداتها اإلنس��انية واإلغاثية 
العاجلة لس��كان محافظ��ة أبين، في إطار 
جهودها اإلنسانية المتواصلة على الساحة 

اليمنية.
وفي هذا اإلطار، أرس��لت الهيئة شحنة 
عاجلة من المواد الطبية واألدوية و2500 
س��لة غذائية لس��كان المحافظة، تش��مل 
الحاجات األساس��ية من الم��واد التموينية 
الضروري��ة. وأع��رب س��كان محليون من 
امتنانه��م لدولة اإلمارات،  المحافظة عن 
ولقيادته��ا الحكيم��ة على م��ا تقدمه من 
مس��اعدات ضروري��ة، ترفع ع��ن كاهلهم 

أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة. 
وأك��دوا أن م��ا تقدم��ه اإلم��ارات من 
مس��اعدات إغاثية وإيوائية، تسهم بشكل 
أساس��ي في تعزيز صمودهم في مواجهة 
الظ��روف الصعب��ة التي يعيش��ونها، نظراً 

للظ��روف الت��ي يتعرض له��ا اليمن بوجه 
عام. كما عبر مسؤولون محليون في أبين، 
عن تقديرهم الكبير لهيئة الهالل األحمر، 
التي تش��مل مس��اعداتها جمي��ع مناحي 

الحياة من صح��ة وتعليم وإيواء، وغيرها 
م��ن الحاجات اإلنس��انية األساس��ية التي 

يحتاجها السكان.
وكانت س��فينة شحن أفرغت شحنة كبيرة 

تحمل مس��اعدات إماراتي��ة عاجلة لقطاع 
الكهرب��اء بس��احل حضرموت ف��ي ميناء 
المكالء، محملة ب� 163 برميالً من الزيوت 

الخاصة بتشغيل المولدات الكهربائية.

■ شحنة مساعدات إماراتية تحمل وقود تشغيل المولدات الكهربائية  |  وام 

مواد طبية وغذائية عاجلة من الهالل األحمر 
اإلماراتي لسكان أبين

عدن – البيان 

حقق��ت الق��وات األمني��ة اليمني��ة في 
المحافظات المحررة، إنجازات متالحقة 
ومس��تمرة، بدع��م م��ن قب��ل ق��وات 
التحالف، في مالحقة وتعقب الجماعات 

اإلرهابية في المحافظات المحررة.
وبعد أن كان��ت الجماعات اإلرهابية 
ُتسيطر على أجزاء كبيرة من المحافظات 
الجنوبية المحررة خالل الفترة الماضية، 
مستغلة غياب سلطات الدولة، وانشغال 
ق��وات الش��رعية باس��تكمال تحرير ما 
تبقى م��ن محافظات تخضع لس��يطرة 
االنقالبيي��ن، بات��ت اليوم مط��اردة في 

المناطق الجبلية والبعيدة عن المدن.

استراتيجية ناجحة 
من��ُذ تحرير المحافظ��ات الجنوبية قبل 
أكثر من عام، لم تغفل قيادة الش��رعية 
وق��وات التحال��ف ع��ن تأمي��ن ه��ذه 
المحافظات، التي تعرض الجهاز األمني 

والعس��كري للتدمي��ر الكام��ل فيها من 
قبل المخلوع صالح، حيث أعدت قوات 
التحال��ف، خطة ش��املة إلع��ادة دمج 
وتأهيل المقاومة وضمها لقوات الجيش 
واألمن، وهو المشروع الذي استمر أكثر 
من عام، وبدأ يؤتي ثماره مؤخراً، حيث 
تم تش��كيل خمسة ألوية تابعة للجيش، 
وعدد من الوحدات األمنية، ليتم نشرها 
في ه��ذه المحافظات، به��دف تأمينها 

ومالحقة عناصر »القاعدة«.

ضربات موجعة
كانت أولى الضربات التي تلقاها تنظيم 
القاع��دة ف��ي محافظتي ع��دن ولحج، 
وذلك بعد نش��ر قوات الح��زام األمني 
في ش��هر م��ارس الماض��ي، والذي تم 
تش��كيله من عناصر المقاومة، وتشرف 
عليه ق��وات التحالف العربي. وتمكنت 
ق��وات الحزام األمني م��ن طرد عناصر 
المنص��ورة في  القاع��دة م��ن مديرية 
العاصمة المؤقتة عدن، ومدينة الحوطة 

في محافظة لحج.
ثم قامت قوات الحزام األمني بتنفيذ 
حمل��ة اعتقاالت ومداهم��ات للعناصر 
المش��تبه بها في المحافظتين، وتمكنت 
من اعتق��ال أخطر الخالي��ا التي نفذت 
اغتي��االت وتفجي��رات خ��الل الفت��رة 

الماضي��ة، وعثرت على كمي��ات كبيرة 
والعبوات  والمتفج��رات  األس��لحة  من 
الناسفة، وهو ما أضعف هذه الجماعات 
في ع��دن ولح��ج، وانخفض��ت جرائم 
االغتي��االت والتفجي��رات إلى حدودها 

الدنيا، بعد أن كانت شبه يومية.

تحرير المكال
تحري��ر المكال كان��ت الضرب��ة الثانية 
التي قصمت ظه��ر تنظيم القاعدة في 
محافظ��ة حضرم��وت، حي��ث تمكنت 
قوات الجيش الوطني، مدعومة بقوات 
التحال��ف، ف��ي أبري��ل الماض��ي، من 
الس��يطرة عل��ى مدينة الم��كال، وطرد 
عناص��ر القاع��دة منه��ا ومالحقته��م، 
ليخس��ر أهم المناطق التي كان يسيطر 
عليها، ويس��تفيد من عائداتها النفطية، 

وموارد الميناء.

أبين.. معركة فاصلة
الوطن��ي،  الجي��ش  ق��وات  وح��ررت 
العربي،  التحال��ف  بق��وات  مدعوم��ة 
أح��د أه��م معاق��ل تنظي��م القاعدة، 
وه��ي محافظة أبين، الت��ي ظلت وكراً 
للتنظي��م خ��الل الس��نوات الماضي��ة، 
بس��بب تساهل الرئيس المخلوع صالح 
مع ه��ذه الجماعات. وبخس��ارة هذه 
المحافظ��ة، يك��ون التنظيم خس��ر كل 

المحافظ��ات التي كان يس��يطر عليها، 
في ظل اس��تمرار مالحقة عناصره إلى 
األرياف، وفقدانه للموارد المالية التي 

كان يحصل عليها.

بعد االنتصارات
ويرى متابع��ون أن عناص��ر »القاعدة«، 
كل  خس��ارتها  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
المحافظ��ات، وفقدت عدداً من قياداتها، 
إال أنه��ا س��تحاول تنفيذ عملي��ات بين 
الفينة واألخرى، بهدف إيصال رسائل أنها 
ما زالت موجودة، حيث ستحاول لملمة 
صفوفها ف��ي المناطق الجبلية بعيداً عن 
قوات الجيش. وتحس��باً له��ذه الخطوة، 
أك��د مصدر في قي��ادة المنطقة الرابعة، 
أن قوات الجيش س��وف تنتش��ر وتصل 
إلى كاف��ة المناطق الجبلية، وذلك لعدم 
ترك فرصة لهذه العناصر تجميع قواتهم، 
وأضاف أن قوات الجيش سوف تستعين 
بطائرات األباتشي التابعة لقوات الحالف 

في مطاردة هذه العناصر.

تطهير جذري  

يقول المحلل االس��تراتيجي، العميد ثابت حس��ين صال��ح ل� »البيان«، 
إن الجه��ود التي بذلت في الحرب علی اإلرهاب في الجنوب، أثمرت 
عن توجي��ه ضربات موجعة وقوية لجماع��ات اإلرهاب، وأدت قوات 
التحال��ف، وخاصة دولة اإلمارات العربي��ة المتحدة، دوراً محورياً في 
هذه الح��رب. وأضاف: »ينبغي أن يكون تطهي��ر محافظة أبين نهائياً 
وجذري��اً وحاس��ماً، مع اس��تكمال مالحقة هذه الجماع��ات والعناصر 
ف��ي المناطق المجاورة، واتخاذ التدابير اإلدارية واألمنية والسياس��ية 
للحيلول��ة دون عودتها من جديد، كما كان يحصل بعد انتهاء الحمالت 

األمنية خالل السنوات الماضية«. 

حصيلة مظفرة لحرب الشرعية والتحالف على اإلرهاب

بن دغر: لن نتعامل مع إدارة 
«البنك المركزي» الجديدة

الرياض ـ سبأنت 

أكد رئيس ال��وزراء اليمني د. أحمد عبيد 
بن دغر، أن الحكومة الشرعية لن تتعامل 
م��ع البنك المركزي، بع��د إقالة الحوثيين 

أعضاء مجلس اإلدارة. 
وأكد رئيس الوزراء اليمني في تصريح 
صحافي، أن الس��لطة الشرعية لن تتعامل 
منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي 
بتركيبت��ه الجدي��دة، وأنه��ا تدعو محافظ 
البن��ك المرك��زي إل��ى ع��دم التعامل مع 
التغيي��ر في مجل��س إدارة البنك وإدارته 
التنفيذي��ة لعدم قانونيت��ه، وتعارضه مع 
التنفيذية،  وآليته��ا  الخليجي��ة  المب��ادرة 
ومخرجات الح��وار الوطني وقرار مجلس 
األم��ن رق��م 2216. وأك��د أن اإلجراءات 
المتخذة م��ن قبل الحوثيين بش��أن إقالة 
أعض��اء في مجل��س إدارة البنك المركزي 
اليمني وتعيين آخري��ن، وتغيير تركيبته، 
يعد عماًل مخالفاً للدستور والقوانين التي 
تعطي رئيس الجمهورية وحده حق تعيين 

أو تغيير مجلس اإلدارة والمحافظ.

إجراء غير مسؤول 
وق��ال ان ما أق��دم عليه الحوثي��ون يعد 
إج��راء سياس��ياً غي��ر مس��ؤول يزيد من 
حدة االنقس��امات الوطني��ة في المجتمع 
والدولة، ويضفي إلى مزيد من الس��يطرة 
الحوثي��ة االنقالبية على مفاصل المنظومة 

المالية والمصرفية في البالد.

تسييس المجلس
وأضاف أن هذا اإلجراء يؤدي الى تس��ييس 
تمهي��داً  لالنقالبيي��ن  وتبعيت��ه  المجل��س 
لالس��تيالء على ما تبقى من م��وارد الدولة 
ف��ي الداخل والخ��ارج والعبث به��ا لصالح 
ما يس��مى المجهود الحرب��ي.  وكان رئيس 
الحكومة اليمني دع��ا المجتمع الدولي إلى 
وق��ف التعام��ل مع البنك المركزي بس��بب 
تدخل الحوثيين في تسييره، ووضعه أموال 
الدولة اليمنية ف��ي خدمة المجهود الحربي 

لالنقالبيين ونهب ثروات الشعب اليمني.


