
AlBayanNewsAlBayanNewsAlBayanNews albayanonline

األربعاء
العدد 13209

14 ذو القعدة 1437 هـ

17 أغسطس 2016م www.albayan.ae

نفط القيارة 
خارج 

سيطرة »داعش«

الهدوء يعود 
إلى ميلووكي 

األميركية

هزيمة آخر 
جيوب داعش 

في سرت

181619 20

عالم واحد
15

شهيد وعشرات 
الجرحى في 

الخليل 

سّير القافلة اإلنسانية الثانية إلى أبين

»الهالل« اإلماراتي يفتتح مركزًا صحيًا في حضرموت

حضرموت، أبين ــ وام 

أع��ادت هيئة اله��ال األحم��ر اإلماراتية، 
افتت��اح مركز صح��ي في منطق��ة العيون 
التابع��ة لمديرية غي��ل باوزير في محافظة 
حضرموت اليمنية، ضمن سلسلة المشاريع 
التنموي��ة الت��ي تنفذه��ا ف��ي المحافظة، 
لتحسين األوضاع اإلنسانية لسكانها وتلبية 
متطلباته��م وتوفي��ر الحي��اة الكريمة لهم، 
كما س��ّيرت الهيئة القافلة اإلنسانية الثانية 

إلى أبين.
وافتتح فري��ق الهيئة، أمس، المركز بعد 
اس��تكمال أعمال صيانته وتزوي��ده بكافة 
األدوات والتجهي��زات الصحية الازمة، في 
مرحلت��ه األول��ى، بهدف تقدي��م خدمات 
صحي��ة أفضل ألهالي العي��ون الذين تبعد 
مناطقه��م عن مرك��ز المديري��ة، ويعانون 
مش��قة االنتقال إلى المستشفيات في قلب 

المدينة. 

نهوض
وأع��رب مدي��ر المرك��ز الصح��ي بمنطقة 
العيون جويد عبدالله باس��لوم، عن شكره 
وتقدي��ره ل��كل الجهود الت��ي تبذلها هيئة 
اله��ال األحم��ر اإلماراتي في إع��ادة بناء 
البني��ة التحتي��ة ف��ي حضرم��وت، وإعادة 
افتت��اح المرك��ز الصحي بمنطق��ة العيون 

التابعة لمديرية غيل باوزير. 
وأوض��ح أن منطقة العي��ون تعد إحدى 
القرى المعزولة، والتي تربط مدينة المكا 
بمناط��ق وادي حضرم��وت، ويبل��غ ع��دد 
سكانها نحو خمسة آالف نسمة، وتبعد عن 

المكا نحو 250 كيلومتراً.
وق��ال إن »المنطق��ة تعان��ي من تردي 
األوضاع الخدمية وتفشي األمراض وانتشار 
التلوث من جراء المصانع ومعامل المحاجر 
والكس��ارات المنتش��رة بها«. وش��دد على 
ض��رورة اعتم��اد كادر تمريض��ي من قبل 
مكت��ب وزارة الصح��ة العام��ة والس��كان 
بس��احل حضرم��وت، وذل��ك م��ن أج��ل 
استمرارية تقديم الخدمات الصحية بجودة 

عالية بحيث تنال رضى متلقي الخدمة.

تدشين عيادة
إلى ذلك، دّش��نت هيئ��ة الهال األحمر 
اإلماراتي��ة عيادة متنقلة ف��ي منطقة طور 
الباح��ة بمحافظ��ة لح��ج اليمني��ة ضم��ن 
تنفذها  التي  اإلنس��انية واإلغاثية  جهودها 

في اليمن.
وأك��دت الهيئة أن دعم قطاع الخدمات 
الصحي��ة في اليمن يعتبر ضم��ن أولوياتها 
إلعادة الحي��اة إلى طبيعتها، مش��يرة إلى 
أّن جهوده��ا تتضم��ن عدداً م��ن المحاور 
منه��ا أواًل الجانب اإلنش��ائي وإعادة إعمار 
البنية التحتية، والذي يشمل تأهيل وصيانة 

المستش��فيات والمؤسس��ات الصحية التي 
تأث��رت باألح��داث، وجعلها مكان��اً مائماً 
لتقديم الخدمات الطبية الازمة إلى جانب 
توفي��ر الخدم��ات اللوجس��تية األخرى من 
سيارات إسعاف ومولدات كهرباء وخدمات 
المي��اه والص��رف الصحي وم��ن ثم تجهيز 

المستشفيات باألجهزة والمعدات الطبية.
في س��ياق متصل، س��يرت هيئة الهال 
قافلته��ا الثانية للمس��اعدات إلى محافظة 
أبين، وذل��ك ضمن قوافلها اإلنس��انية إلى 

مختلف المدن والقرى.
وأع��رب س��كان م��ن أبين ع��ن خالص 
اإلم��ارات  لدول��ة  وتقديره��م  ش��كرهم 
وقيادته��ا الحكيم��ة، عل��ى م��ا تقدمه من 
مس��اعدات ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة 

المعيشية اليومية.

شكر وتقدير
وعب��ر مس��ؤولون محليون ف��ي أبين، عن 
تقديره��م الكبير لهيئة الهال األحمر التي 
تمتد مس��اعداتها لتش��مل جمي��ع مناحي 
الحياة من صحة وتعليم وإيواء وغيرها من 
التي يحتاجها  الحاجات اإلنسانية األساسية 
اس��تجابة  المس��ؤولون  وثم��ن  الس��كان. 
»اله��ال« الس��ريعة للنداءات اإلنس��انية، 
مؤكدي��ن أن ذل��ك ليس غريباً عل��ى أبناء 
دولة اإلمارات الذين يبذلون جهوداً مقدرة 

في إطار مسيرة العطاء اإلماراتي.

■ أثناء إعادة افتتاح المركز الصحي  |  وام

هادي يثمن دعم اإلمارات ويؤكد مواصلة االنتصارات

الرياض - وام 

أع��رب الرئي��س اليمني عبدرب��ه منصور 
هادي عن شكره وتقديره لدولة اإلمارات 
على موقفها المش��رف تجاه اليمن وشعبه 
في هذه المرحلة االستثنائية التي يمر بها 
إث��ر عمليات االنقاب ودعمها الا محدود 
في الدف��اع عن الش��عب اليمني وتقديم 
المس��اعدات اإلغاثية واإلنس��انية وإعادة 
تأهي��ل عدد م��ن المراف��ق الحكومية في 

المحافظات المحررة.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية عن هادي 

شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية 
ودول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة ودول 
التحال��ف العرب��ي ومواقفه��م العروبي��ة 
األصيلة التي ستظل حيًة لن تنسى وسيظل 

الشعب اليمني يتذكرها على مر السنين.
الجس��يمة  بالتضحي��ات  وأش��اد 
واالنتصارات الكبي��رة التي يحققها أبطال 
الجي��ش الوطني والمقاومة الش��عبية في 
مختل��ف المواق��ع والجبه��ات وس��عيهم 
الحثيث الستعادة الدولة واستتباب األمن 
واالس��تقرار ودح��ر وتخلي��ص الوطن من 
شرور العصابات االنقابية التي عاثت في 
األرض فساداً وقتلت األبرياء من المدنيين 

بينهم نس��اء وأطفال وشردت اآلالف من 
منازله��م ودمرت البن��ى التحتية بطريقة 
همجي��ة ال تم��ت بصلة للقي��م واألخاق 

اإلنسانية.
ووقف هادي خ��ال اتصال هاتفي مع 
اللواء الركن محمد علي المقدش��ي رئيس 
هيئة األركان العامة على آخر المستجدات 

الميدانية في مختلف الجبهات.
وأكد الرئي��س اليمني تقديم كل أوجه 
الدع��م م��ن أج��ل مواصل��ة االنتصارات 
وتطهي��ر كل الم��دن والمحافظ��ات م��ن 
التي تحاول  العناصر اإلرهابية واالنقابية 
ج��ر البل��د إل��ى أت��ون صراع��ات عرقية 

ومذهبي��ة وديني��ة خدمًة منه��ا ألطراف 
خارجية ال تريد لليمن األمن واالس��تقرار 
والعي��ش بس��ام م��ع محيط��ه العرب��ي 

واإلقليمي والدولي.
وق��ال: »نحن حريصون عل��ى الحفاظ 
عل��ى دم��اء اليمنيي��ن وتفادين��ا الحرب 
وحاولنا جاهدين وس��عينا بكل الوس��ائل 
والط��رق إلخ��راج بادنا من ه��ذا النفق 
المظلم من خال الحوارات والمشاورات 
الع��ادل والدائ��م لكن  إلح��ال الس��ام 
الميليش��يا تحاول مراراً التعنت من خال 
وضعه��ا العراقي��ل أمام الجه��ود المحلية 
والعربية والدولية وتحاول في استمرارها 

قت��ل المدنيي��ن وتدمي��ر الوط��ن أرض��اً 
وإنساناً«.

وأض��اف أن »الحكوم��ة لم تذهب إلى 
الحرب كخيار وحيد لها لكنها رأت نفسها 
مجب��رة للوق��وف أم��ام تل��ك االنتهاكات 
الجس��يمة والممارس��ات الخاطئ��ة الت��ي 
ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح االنقابية 
ليل نه��ار ضد أبناء الش��عب اليمني دون 
مراع��اة ألبس��ط الحق��وق الت��ي كفلته��ا 
القوانين واألع��راف الدولية ومضت تقتل 
النف��س المحرمة وتحاص��ر المدن وتمنع 
من وص��ول الم��اء والغذاء وال��دواء إلى 
المحتاجين من أجل الوصول إلى الس��لطة 

وحكم الشعب بقوة الساح«.
وش��دد هادي عل��ى ض��رورة التكاتف 
والوق��وف جنب��اً إلى جنب ف��ي مواجهة 
التي  واالنتهاكات  والخروق��ات  التحديات 
تقوم بها الميليش��يا االنقابي��ة دفاعاً عن 
النفس والعرض والدي��ن والكرامة مؤكداً 
أن الحق س��ينتصر على الباطل وأهله ولو 

بعد حين.
من جهته، أكد اللواء الركن المقدش��ي 
أن الجي��ش الوطني س��يتصدى بقوة لكل 
الخروق��ات الت��ي تق��وم به��ا الميليش��يا 
االنقابي��ة ومواصلة االنتص��ارات وتحرير 

الوطن من العناصر االنقابية.

العثور على مخزن أسلحة في عدن

عدن - البيان

عث��رت أجه��زت األمن اليمني��ة في عدن 
أمس، على مخزن أسلحة ومتفجرات تابع 
لتنظي��م داعش، وذلك خال حملة تفتيش 
ومداهمة قبض��ت فيها أجهزة األمن على 
أحد المش��تبهين وبحوزته ألغام وعبوات 
مع��دة للتفجي��ر، في وق��ت زار وفد من 
الش��رعية محافظ��ات الجن��وب المحررة 
وأش��اد ب��دور التحالف العرب��ي في طرد 

تنظيم القاعدة من محافظات الجنوب.
وأوضح مصدر أمني أن األس��لحة التي 
ت��م العث��ور عليها كانت مخزن��ة في أحد 
المنازل بمنطقة جعولة شمال عدن، وتضم 

ألغاماً ومواد متفجرة واسطوانات مجهزة 
للتفجير، كما تم ضبط سيارتين مفخختين 

كانتا مجهزتين للتفجير في عدن.
تأت��ي ه��ذا العملية بعد س��اعات على 
مقتل العقي��د عبدالعزيز الصبيحي ضابط 
في الجي��ش اليمني على أيدي مس��لحين 
مجهولين، كانا يس��تقان دراجة نارية في 
منطق��ة الوه��ط التابع��ة لمحافظة لحج 

شمال عدن.
أبي��ن يواص��ل الجيش  وف��ي محافظة 
القاعدة.  العس��كرية ض��د  اليمني حملته 
وب��دأت ق��وات الجيش والح��زام األمني 
تنفي��ذ عملية ماحق��ة لعناص��ر التنظيم 
وذلك ضمن خطة أمنية س��يتم من خالها 
تأمي��ن مدينتي جعار وزنجب��ار وماحقة 

عناصر القاعدة. 

»التحالف« يحقق في غارة 

جدة - وام والوكاالت

أعل��ن التحال��ف العرب��ي ال��ذي تقوده 
المملكة العربية الس��عودية فتح تحقيق 
بش��أن مزاعم ح��ول قصف مستش��فى 
في اليمن. وفتح فري��ق تقييم الحوادث 
العرب��ي  للتحال��ف  التاب��ع  المش��تركة 
تحقيقاً مس��تقا في المزاعم التي تش��ير 
إلى وق��وع غارة جوية على مستش��فى 
ف��ي مدينة عبس بمحافظة حجة ش��مال 

اليم��ن. وق��ال »فريق تقيي��م الحوادث 
المش��تركة« إنه »اطلع على تقارير تشير 
بوقوع غ��ارة جوية على مستش��فى في 
محافظة حجة ش��مال اليمن. وبادر بفتح 
تحقيق مستقل في هذه التقارير وبشكل 
عاجل«.  وأضاف في بيان نش��رته وكالة 
األنباء السعودية، انه »سيقوم وكجزء من 
التحقيق بالحصول على معلومات إضافية 
من منظمة أطباء با حدود وسوف يعلن 
الفري��ق النتائج التي توصل إليها بش��كل 

علني«. 

اليمن.. تدمير قصر لصالح ومخابئ صواريخ

الجيش يحرر مناطق في الجوف ومقتل انقالبيين

صنعاء ــ البيان ـ تعز ــ صالح صالح

حّق��ق الجي��ش الوطني اليمني وبإس��ناد 
م��ن التحال��ف العربي انتص��ارات كبيرة 
إذ تمّكن من تحري��ر مناطق في الجوف، 
م��ا أس��فر مقت��ل عش��رات االنقابيين، 
دّم��رت مقاتات التحال��ف العربي قصراً 
للرئي��س المخل��وع علي عبدالل��ه صالح، 
كم��ا اس��تهدفت مواق��ع عس��كرية ف��ي 
العاصمة صنعاء ومحيطه��ا وفي مديرية 
نه��م المدخل الش��رقي للمدينة، وس��ط 
اشتباكات وقصف وقتلى في تعز.وحّررت 
قوات الجي��ش الوطني اليمن��ي والمقاومة 
الش��عبية أم��س، ع��ددا م��ن المناطق في 
الج��وف بينه��ا ضب��ع ومعس��كر األجاش��ر 
واستعادت أس��لحة وذخائر متعددة موقعة 

العشرات من المليشيا بين قتيل وجريح.
ونقل��ت وكال��ة األنباء اليمني��ة عن مصدر 
عس��كري قوله، إن »ق��وات الجيش اليمني 
والمقاومة الشعبية أحرزت تقدما كبيرا في 
خب الشعف، إثر معارك مع ميليشا الحوثي 
الجي��ش  أّن »أبط��ال  وصال��ح«، موضح��ة 

والمقاومة حرروا عدداً من المواقع«.
وأضاف أّن قوات الجيش والمقاومة تمكنت 
م��ن اس��تعادة المواقع التي كانت تس��يطر 
عليها المليشيا وذلك في الحملة  التي قادها 

محافظ الجوف العميد أمين العكيمي.
وأب��ان المصدر أّن الجيش الوطني اس��تعاد 
اسلحة وذخائر خلفتها المليشيا في معسكر 
األجاشر، فضًا مواقع ضبع في جبهة صبرين 

جنوب الشعف.
تدمي��ر قصر مخلوع إل��ى ذلك، وقالت 
مصادر محلية، إن مقاتات التحالف دمرت 
قصر المخلوع في مس��قط رأس��ه بمديرية 
س��نحان جن��وب صنع��اء، كما اس��تهدفت 
مواقع عس��كرية ومخازن أسلحة في محيط 
العاصم��ة، حيث قصفت معس��كرات ألوية 
الصواريخ الباليس��تية في جبل عطان بأكثر 
م��ن 12 غارة، وجب��ل النهدين المطل على 
المجمع الرئاسي الذي يحوي مخازن أسلحة 

لقوات الحرس الجمهوري.
وأغارت مقات��ات التحالف على مخازن 
األس��لحة ف��ي جب��ل نق��م ش��رق صنعاء، 

ومعس��كر الحفا ودائرة األشغال العسكرية 
وساح المهندسين والشرطة العسكرية، كما 
قصفت مواقع جبلية في بني حارث التابعة 
للعاصمة، والتي تح��وي مواقع للجيش في 
الحزام األمني للمدينة، وشنت غارات على 
مواقع االنقابيين في نهم وخب والشعف. 
وأكد مصدر أمني مقتل القيادي الميداني 

ميليش��يات  الحوثي، ف��ي 
صاح  مطرود 
الصوفي، وعدد 

آخر من الحوثيين 
في محافظة حجة.

اشتباكات وقصف
في تعز، صدت قوات الشرعية هجوماً 

لمليش��يات الحوثي والمخلوع صالح  عنيفاً 
عل��ى مواق��ع المقاومة في تب��ة الصالحين 
والمواقع التي طهرتها المقاومة مؤّخراً في 

جبهة الشقب صبر الموادم.

وق��ال مص��در ف��ي المقاومة الش��عبية 
ل�»البي��ان«، إن عناصر المليش��يات تحاول 
وللي��وم الثالث الهجوم واس��تعادة المواقع 
الت��ي خس��رتها، إال أن��ه يتم التص��دي لها 
م��ن أبطال المقاوم��ة والجيش ويكبدونهم 

خسائر فادحة. 
وأف��ادت مصادر ف��ي المقاومة بمقتل 
17 من الحوثيين والق��وات الموالية لهم 
وجرح العش��رات، في معارك تعز. وشن 
طيران التحالف تس��ع غ��ارات على مواقع 
وتجمعات المليش��يا االنقابي��ة في المخاء 
وس��امع، غرب وجنوب تعز. وأوضح 

مصدر عس��كري ل�»البيان«، أن أربع غارات 
لطيران التحالف اس��تهدفت مواقع مليشيا 
الحوث��ي والمخل��وع ف��ي موق��ع المحجر 
بالمخاء، إضافة لخمس غ��ارات على إدارة 
أمن سامع، والتي استهدفت أسلحة وذخيرة 

ومنصة إطاق صواريخ كاتيوشا.
وأعلنت قيادة مح��ور تعز وقيادة اللواء 

35 م��درع، حال��ة الطوارئ ف��ي التربة 

جنوب تعز والمناطق المجاورة حتى إشعار 
آخر.

في غضون ذلك، اتهم الناطق باسم التحالف 
بقي��ادة الس��عودية الل��واء الرك��ن أحم��د 
عس��يري، المتمردين باس��تغال مشاورات 
الس��ام إلعادة التزود بالساح، مع تصاعد 

العنف إثر تعليقها قبل أيام.
وق��ال عس��يري في اتصال م��ع »فرانس 
ب��رس«، أمس: »كان��وا يخدع��ون الناس 
من خال ه��ذا التفاوض، إلعادة تنظيم 
قواته��م  تزوي��د  إع��ادة  صفوفه��م، 
)بالس��اح( والع��ودة إل��ى القتال. 
ليست لديهم أي أجندة سياسية«.

وأك��د عس��يري أن عمليات 
التحالف هي »من أجل األمن 
الوطن��ي، من أجل اس��تقرار 
المنطق��ة، ليتطلب األمر ما 

يتطلبه«.
وقتل سبعة مدنيين بعد 
س��قوط مقذوفات أطلقها 
الحوثي��ون  االنقابي��ون 
عل��ى مدينة نج��ران في 

جنوب المملكة.
إل��ى ذل��ك، أف��اد مدير 
مطار صنعاء خالد الش��ايف، 
ب��أن ثاث طائ��رات هبطت 
روس��ية  إحداها  المطار،  في 
تنق��ل مس��اعدات إنس��انية، 
واثنتان عل��ى متنهما عاملون 

في برنامج األغذية العالمي.

عسيري: االنقالبيون 
استغلوا مشاورات 

الكويت للتسلح


