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دكت مقاتالت التحالف، بقيادة السعودية، 
للمرة األولى منذ بدء مشــاورات الكويت 
أواخــر أبريــل الماضــي، الحــزام األمني 
والمعســكرات  صنعاء  اليمنية  للعاصمــة 
التابعــة لالنقالبيين في المدينة ومداخلها 
في خطــوة تمهد لتقــدم الجيش الوطني 
والمقاومــة، كما اســتهدفت مواقع هذه 

القوات في الحديدة وتعز وإب. 
وجــاءت الغــارات في محيــط صنعاء 
للمــرة األولى منذ أكثر من ثالثة أشــهر، 
بحســب مــا أفــاد الناطــق باســم قوات 
التحالــف، الــذي أكد وقــف المالحة في 

مطار العاصمة اليمنية.
وقــال اللواء الركن أحمد عســيري، إن 
التحالــف «يقــدم إســناداً جويــاً للجيش 
اليمنــي الشــرعي» من خالل اســتهداف 
«مواقع وتجمعات للميليشيات في محيط 

صنعاء».
وأكد عسيري أنه خالل «األشهر الثالثة 
الماضيــة، كان ثمة هدنة مشــوبة بالحذر 
مــن الجميع احترمهــا التحالــف إلنجاح 
المشــاورات في الكويت»، مضيفاً أنه في 

ظل «تزايــد الخروقات» مــن المتمردين 
وبعد انتهاء المشاورات «طبيعي أن تعود 
عمليــة إعــادة األمل الســتهداف» مواقع 

المتمردين.

إلى ذلــك، أكد عســيري وقــف المالحة 
الجويــة في مطــار صنعــاء «حفاظاً على 
ســالمة الطائرات»، وذلك لمدة 72 ساعة 
علــى األقل حتــى «يعاد تنظيــم» حركة 

الطائــرات القادمــة والمغــادرة، علماً أن 
اســتخدام المطــار يقتصر علــى الخطوط 
الجوية اليمنية، إضافة إلى األمم المتحدة.

وتركــزت غارات مقاتــالت التحالف على 
معســكرات قــوات الحــرس الجمهــوري 
المواليــة للرئيــس المخلوع فــي مناطق 
الفريجة والصمع بمديرية ارحب المجاورة 
لمطــار صنعــاء الدولي، كما اســتهدفت 

مقاتالت التحالف معســكر العرقوب على 
الطريــق الــذي يربط العاصمــة بمديرية 
خوالن وصــوًال إلى محافظــة مأرب، كما 
شــنت سلســلة من الغارات على معسكر 
القــوات الخاصــة فــي منطقــة الصباحة 
على المدخل الغربي للعاصمة ومعســكر 

االستقبال شمال غرب المدينة.
وفي ظل رفــض االنقالبيين تنفيذ قرار 
مجلس األمن الدولي وعدم القبول بخطة 
الســالم المقترحة من المبعــوث الخاص 

باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، شنت 
مقاتالت التحالف غارات أخرى استهدفت 
النهديــن  ومعســكر  الرئاســي  المجمــع 
جنوب العاصمة، ومعسكر الحفا في شرق 
المدينة، ومعسكر الصيانة في شمالها قرب 
مبنى التلفزيون، كما اســتهدفت معســكر 
العمالقــة الذي اســتولى عليه االنقالبيون 

في محافظة عمران.
وامتــدت الغــارات إلى المعســكرات 
المواليــة لالنقالبيين في محافظتي صعده 

والحديــدة ومبنى المخابــرات في مدينة 
الحمزة ومعســكر  الحديــدة، ومعســكر 
قــوات األمن المركــزي فــي مدينة إب، 
ومنــزل مديــر األمــن المعين مــن قبل 
االنقالبييــن وتجمع لهؤالء فــي المدخل 

الشمالي للمدينة.

ووفقــاً للمصــادر فإن طائــرات التحالف 
شــنت أكثر من 50 غارة على معسكرات 
الحوثييــن وقوات  لالنقالبييــن  ومواقــع 
المخلــوع فــي صنعــاء ومديريــات نهم 
وأرحــب وخــوالن وهمــدان وبني مطر 
بهــدف ضرب الحزام األمني والعســكري 
للمدينة ما يســهل لقوات الجيش الوطني 

التقدم نحوها.
كما تواصلت المواجهــات العنيفة بين 
الميليشيات من جهة والجيش الوطني في 

جبهة نهم شمال شرق العاصمة.
أمــس غارات  التحالف صبــاح  وشــن 
على أهداف عســكرية في الكلية الحربية 
بمنطقــة الروضة وفي ضاحيــة الحتارش 
ومعســكرات الصمع وبيت دهرة في بني 

حشيش وفريحة في منطقة أرحب.
وقصفــت طائــرات التحالــف مواقــع 
وتجمعــات للميليشــيات فــي محافظــة 
صعــدة الحدودية، وتحديــداً في منطقة 

ضحيان، وفي منطقة آل الصيفي.

وذكر سكان أن االنقالبيين شرعوا في بناء 
متاريــس ضخمة في الطريــق الذي يربط 
مديرية ارحب بمطار صنعاء الدولي، كما 
حفــروا خنــادق خوفاً من وصــول قوات 

الجيش الوطني إلى هناك.

■ الدخان يتصاعد من مواقع المتمردين في منطقة الحزام األمني  |  إي.بي.أيه

شــدد الرئيــس اليمنــي، عبدربــه منصور 
هادي، على مواجهة الميليشيات االنقالبية 
بكل حــزم وقوة حتى يتخلــص اليمن من 
الشــرذمة االنقالبية التي دمرت مؤسسات 
الدولة وقتلــت وجرحت واختطفت آالف 
األبريــاء في ســبيل العــودة الــى العهود 
اإلماميــة الكهنوتيــة؛ وذلك خــالل اتصال 
هاتفــي أجــراه مــع رئيس هيئــة األركان 
العامــة اللواء محمد المقدشــي، الذي زار 
جبهــة نهم أمس، وأكد أن مرحلة الحســم 
قــد بدأت، داعياً أبنــاء صنعاء لالبتعاد عن 

مصادر نيران العدو.
واطلع هادي على مســتجدات األوضاع 
العســكرية في ضوء االنتصارات المتالحقة 
التي يحققهــا الجيش الوطنــي والمقاومة 
الشــعبية وخاصــة فــي جبهة نهــم وبقية 

الجبهات.
وأكد هادي «أن اليمن ســينتصر برجاله 
األوفيــاء والشــرفاء، وقــد حانــت لحظة 
تأســيس يمن العدالة والمســاواة والحكم 
الرشــيد يتســع لكل أبنائه وفق مخرجات 
الحــوار الوطنــي الشــامل الــذي اجمعت 
عليه كل اطياف الشــعب في تأسيس يمن 

اتحادي».
وقال الرئيس هادي «إن النصر بات قاب 
قوســين أو أدنى، وبشجاعة وبسالة ابطال 
الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية، سيتم 
مطاردة عناصر الميليشــيات الى جحورها 

وسيتخلص اليمن من الميليشيات الهمجية 
الى األبد».

ومن جهته، أكد اللواء المقدشي أن مرحلة 
الحســم قد بــدأت وأن القوات المســلحة 

والمقاومــة الشــعبية تحققــان انتصارات 
كبيرة وتؤديان دورهمــا على أكمل وجه، 
ومــا زالت قــوات كبيرة جداً فــي مأرب 
على أهبة االســتعداد والجاهزية لاللتحاق 

بالقوات المرابطة في الجبهات.
وقــال اللــواء المقدشــي خــالل زيارة 

تفقدية للوحدات العســكرية المرابطة في 
مديريــة نهم شــرقي صنعــاء، إن العملية 
العســكرية الجاريــة فــي نهــم «التحرير 
موعدنــا»، تهدف إلــى تطهيــر البالد من 
الشــرعية  واســتعاده  االنقالبية  العناصــر 
وإعادة الحقوق المغتصبة، وهي مســتمرة 

فــي كل االتجاهات، وقريباً ستشــمل عدة 
مناطــق أخرى فــي اتجاه البيضــاء وذمار 

وصعدة وفي كل االتجاهات.
القــوات  أن  إلــى  المقدشــي  وأشــار 
ولكــن  بالهدنــة،  التزمــت  المســلحة 
الميليشــيات االنقالبيــة لم تلتــزم بها مع 

أننــا حاولنا الوصــول إلى مخــرج لليمن، 
لكن الميليشيات ليسوا حريصين على دماء 
اليمنييــن وممتلكات الشــعب وعلى أمن 
واستقرار اليمن، مما دفع القيادة السياسية 
إلــى تحريك الجبهات بشــكل عام في كل 

االتجاهات.

وجدد اللواء المقدشي الدعوة ألبناء صنعاء 
لالبتعاد عن مصادر نيران العدو، مؤكداً أن 
القوات المســلحة وقوات التحالف ســترد 
بقــوة على أي مصادر للنيران. وأثنى اللواء 
المقدشــي على الــدور الكبيــر الذي تقوم 
بــه قوات التحالف العربــي، وفي مقدمتها 
المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات.

ولفت رئيــس األركان الى ان معنويات 
الجيــش الوطنــي مرتفعــة، وان الجاهزية 
القتاليــة عالية واالنتصــارات متتالية، وان 
الشرذمة االنقالبية سيهزمون، وان العاصمة 
صنعاء باتت قريبة من التحرير واســتعادة 

الوطن.

إلى ذلك، أقر اجتماع أمني موســع برئاسة 
نائب رئيس الوزراء وزيــر الداخلية اللواء 
الركن حســين محمد عرب، استدعاء كافة 
ضبــاط الداخليــة لممارســة مهامهــم في 

الوزارة وادارة أمن عدن. 
وأكــد االجتماع عدم احتجــاز حرية أي 
شــخص اال وفــق النظــام والقانــون وفي 

السجون التابعة للدولة.

■ محمد المقدشي متحدثاً على الهاتف مع عبدربه هادي خالل الزيارة التفقدية  |  البيان

انسحب عناصر تنظيم القاعدة من منطقة 
عزان، ثاني أكبر مدن محافظة شبوة، فجر 
أمس، على وقع ضربات التحالف العربي، 

بقيادة السعودية.
وبحســب مصادر محلية فــي المنطقة 
فإن غارات جوية عنيفة لطائرات التحالف 
العربي، اســتهدفت مواقع تنظيم القاعدة 

فــي عدد من المناطق، التي كان يســيطر 
عليهــا عناصر في مديرية عــزان، وهو ما 
دفعهم لالنســحاب مع أســلحتهم الثقيلة 

إلى جهولة مجهولة.
وأفاد شهود عيان باختفاء تواجد عناصر 
القاعدة فــي المدينة، فيما توزعت أعداد 
منهــم في مــدن أخــرى فــي المحافظة، 

وخاصة في المناطق الجبلية.
ومــن جانبهــم أفاد شــهود عيــان أن 
مركبــات تقــل المقاتليــن مع أســلحتهم 

وأمتعتهم الشــخصية شوهدت تخرج من 
عزان، وبعضها اتجــه نحو محافظة مأرب 
شــرق صنعاء وجبال الكــور الواقعة بين 
شــبوة وأبيــن، وبعضها اآلخــر اتجه نحو 

محافظة حضرموت شرقاً. 
يأتي ذلــك التطور الهــام ضمن عملية 
نوعيــة تقودها قــوات التحالف والجيش 
المحــررة،  المحافظــات  فــي  الوطنــي 
بهــدف تطهيرهــا مــن عناصــر اإلرهاب 
التي اســتغلت غياب الدولة خالل الفترة 

الماضيــة، لتفعيل نشــاطها فــي عدد من 
المحافظات المحررة.

وعلــى الصعيد نفســه وصلــت قوات 
الحــزام األمني إلــى منطقة جبل العر في 
يافــع، وســط ترحيب شــعبي وتعهد من 
القبائــل في المنطقــة بالوقوف مع قوات 
الحزام األمني لمحاربــة عناصر اإلرهاب، 
والوقوف صفــاً واحداً مع قــوات الحزام 
األمني لطرد العناصر المتطرفة ومحاربتها،

حيث أكد بيان صحافي صادر عن قبائل 

يافــع وقوفهــم ودعمهم لقــوات الحزام 
األمنــي، واســتنكارهم للعمليــات التــي 
ترتكبها العناصر اإلرهابية بحق المواطنين 
وجنــود الحــزام مــن خــالل العمليــات 

المفخخة.
تأتي التطــورات األخيرة في محافظتي 
شــبوة ولحج، ضمن الجهــود التي تبذلها 
قــوات التحالف العربــي، بقيادة المملكة 
العربيــة الســعودية، لتطهيــر المناطــق 

المحررة من عناصر اإلرهاب.
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ذكــر المركــز اإلعالمــي للقوات 
المسلحة اليمنية إن مدينة صنعاء 
أصبحت في مرمى نيران مدفعية 
الجيش الوطني التي يمكنها ضرب 
أي هدف بسهولة بعد أن سيطرت 
االستراتيجية في  المرتفعات  على 
مديريــة نهــم، إال أنها لــن تقدم 
علــى هذه الخطــوة إال بعد تلقي 

توجيهات القيادة السياسية.

أكد رئيس دائرة التوجيه المعنوي 
في وزارة الدفاع العميد محسن 
«التحرير  أن عمليــة  خصــروف 
موعدنا» الجارية في منطقة نهم 
شــرق صنعــاء عملية مســتمرة 
حتى اســتعادة الدولة واستعادة 
الشــرعية. وأضاف خصروف في 
تصريحــات صحافية أن المعركة 
الحالية لن تتوقــف حتى تحقق 

أهدافها المرسومة لها.
وأشــار الــى أن االيــام القليلــة 
القادمــة ستشــهد مفاجأة هامه 
ســتعمل علــى قلــب الموازين 
وتغيير الواقع نحو عودة األوضاع 

الى نصابها الطبيعية.



جندت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح 
بمديرية جبل الشــرق التابعــة لمحافظة 
ذمــار أكثر من 174 طفًال خالل األســبوع 

الماضي.
ونقلت تقاريــر إعالمية يمنية عن مصادر 
مطلعة أن ميليشــيات الحوثــي االنقالبية 
جنــدت 174 طفــًال ال تتجــاوز أعمارهم 
الرابعة عشر، بينهم 12 طفًال تم تجنيدهم 

إجبارياً.
وأضافــت المصــادر أن األطفال الذين تم 
تجنيدهم إجبارياً ينتمون إلى أســرة بيت 

راجح بمنطقة الشرق بالمديرية.
وذكــرت المصــادر أنه تم إرســال جميع 
األطفال المجندين أواخر األسبوع الماضي 
إلى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، التي 
تشــهد معارك طاحنة مع قــوات الجيش 

الوطني والمقاومة الشعبية.
ونشــر مركــز ذمــار اإلعالمــي إحصائية 
حــول عدد األطفال المجندين في صفوف 
جماعة الحوثي خالل الحرب األخيرة أكثر 
مــن 760 طفــًال أغلبهــم لقــي حتفه في 

المعارك السابقة.

ويذكــر أن تقريــراً لألمــم المتحدة وثق 
زيادة بمقدار خمســة أضعاف في حاالت 
تجنيــد األطفــال واســتخدامهم من قبل 
الحوثيين والميليشيات الموالية للمخلوع.

وذكر التقرير: «من أصل 762 حالة تجنيد 
مؤكدة لألطفــال، جميعهم مــن الفتيان، 
عزيــت غالبيتها إلى الحوثيين بنســبة 72 
في المئــة»، وتنظيــم القاعدة في شــبه 

الجزيرة العربية 9 في المئة.
ولوحــظ تحــول المتمردين مــن التجنيد 
الطوعي إلى حد كبير إلى التجنيد القسري 

أو غير الطوعي عن طريق اإلكراه، بســبل 
منها توفير الحوافز أو المعلومات المضللة، 

وفقاً للتقرير.
الحكومــة  وقعــت   ،2014 مايــو  وفــي 
خطــة عمل لوضــع حد لتجنيــد األطفال 
واســتخدامهم ومنع ذلك، بيــد أن تنفيذ 
هــذه الخطة لم يتحقق فــي ضوء تصاعد 
عدن - البيان والوكاالت النزاع.   

أطاحــت لجنــة تابعــة للحوثييــن بـــ42 
من القيادات العســكرية العليــا الموالية 
لحليفهــم المخلوع صالح، وكانت تشــغل 
مناصــب عليــا فــي وزارة الداخلية التي 

يسيطرون عليها في صنعاء.
وأصدر ما يســمى برئيس اللجنة الثورية، 
المدعــو محمد الحوثي، «قــراراً» بتعيين 
42 قياديــاً آخر من المواليــن للمتمردين 
الحوثيين فــي تلك المناصب التي تنوعت 
بين مستشارين في الوزارة ونواب ووكالء 
ومديــري عمــوم فــي الــوزارة وفروعها 

األمنيــة في المحافظات التي يســيطرون 
عليها.

«القرار» يأتي ليعطي مثاًال على التقاســم 
بالقــوة، والذي  على أســاس االســتحواذ 
الحوثي والمخلوع، في  الحليفان،  يمارسه 
ما يتعلق بمؤسسات الدولة المنهوبة، كل 

حيثما استطاع.
كما كشــف النقاب عــن أن رئيس اللجنة 
الحوثيــة المذكــورة كان أصــدر «قراراً» 
بتعييــن 17 وكيــًال لمحافظة صنعاء دفعة 
واحدة.    صنعاء ــ البيان
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تواصــل دولــة اإلمــارات دعمهــا لكافة 
القطاعات في العاصمة المؤقتة عدن، وال 
ســيما القطاعات الخدميــة وقطاع األمن، 
وذلــك ضمــن عمليــة تطبيــع الحياة في 

المناطق المحررة، وتعزيز األمن فيها.
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وعــززت 
والعســكري  اللوجســتي  المتحدة دعمها 
القطاعــات في عدن  المســتمر لمختلف 

حيث ســلمت أمــس إدارة أمــن عدن 7 
ســيارات ضمن سلسلة الدعم الذي تقدمه 
الدولة، بهدف تفعيل دور عملية وأجهزة 

الشرطة واألمن بمحافظة عدن.
ومــن جهتــه، جدد مدير شــرطة عدن 
اللواء شــالل علي شائع شــكره للتحالف 
العربي وخاصــة دولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة، التــي مــا زالت تقــدم الدعم 
المســتمر لمختلــف القطاعــات األمنيــة 

والخدمية وغيرها.
وقال اللواء شالل علي شائع «نحن اليوم 

نســتقبل الدعم من إمــارات الخير ألمن 
عدن. هذه الســيارات الجديدة ســتعمل 
علــى تذليل العقبــات والصعوبات  حتماً 
أمام رجال األمن للقيام بواجبهم في حفظ 

األمن واالستقرار».
وأضــاف «إن دول التحالــف العربــي 
معنــا، ونحن جميعا نعمل يــداً بيد بعون 
الله، ونهدف إلى اجتثاث المد المجوســي 
الحوثي العفاشي، الذي يهدف إلى تقويض 

أمن واستقرار المنطقة». 
وأكد شايع أن العملية األمنية في عدن 

واالجراءات  الخطوات  بمختلف  مستمرة، 
التي تهدف إلى تأمين واســتقرار المدينة 
الباسلة عدن التي ضحت بخيرة رجالها في 

الدفاع عن أمنها. 
بــدوره قال وكيل محافظــة عدن نصر 
الشاذلي إن عدن شهدت تحسنا كبيراً في 
المجال األمنــي، ومجال مكافحة اإلرهاب 
واســتطاعت أن تخطــو خطوات ســريعة 
نحو األمن واالســتقرار، بفضل دعم قوات 
التحالف العربي السخي لها، ال سيما دعم 

دولة اإلمارات.

وأضــاف إن هذا الدعــم انعكس على 
الواقع، الذي يشــهد تحسناً ملحوظاً، سواء 
في قطــاع األمن أو غيره مــن القطاعات 

الخدمية.

وإلــى ذلــك، تواصل هيئــة الهــالل األحمر 
اإلماراتي دعم المشاريع التنموية في جزيرة 
ســقطرى، ضمــن خططها الهادفــة إلى دعم 
القطاعات الخدمية في المحافظات المحررة.

حيــث وضع محافظ ارخبيل ســقطرى 

العميــد ســالم الســقطري ومعــه وكيال 
المحافظــة عبــد الجميل بــن ادم و رائد 
التربية حســن  الجريبــي ومديــر مكتب 
الشيخ حجر األساس لبناء 12 فصال دراسياً 
بمدرســة اإلمام الشوكاني وصيانة وإعادة 
تأهيــل المبنى القديم للمدرســة بتمويل 

الهالل األحمر اإلماراتي.
وأشــاد المحافــظ بالدعــم اإلماراتــي 
للمحافظــة وجهودهــا الكبيــرة في دعم 
التنميــة فــي األرخبيــل وخاصــة قطــاع 

التعليم.

احتفلت عدد مــن المحافظات المحررة بالذكرى 
األولــى لتحريرها من عناصر مليشــيات الحوثي 
وصالــح، حيث احتضنت مدينــة الحوطة عاصمة 
محافظة لحج مهرجاناً كرنفاليــاً احتفاًال بالذكرى 
األولــى لتحريــر محافظتهــم وقاعــدة العند من 

مليشيات الحوثي وصالح.
وصــادف الرابع من أغســطس ذكــرى تحرير 
محافظة لحج وتطهير أحد أهم القواعد العسكرية 
فــي اليمن، وهي قاعدة العند الجوية، التي كانت 
تخضع لسيطرة المليشيات، قبل تحريرها من قبل 

قوات المقاومة المدعومة من قوات التحالف.
تحققــت  واســتراتيجية  كبيــرة  إنجــازات 
للمحافظات المحررة، وال ســيما «لحج - الضالع - 
أبيــن»، التي كانت تعاني من بطش قوات الحرس 
الجمهوري التابع للمخلوع صالح، خالل الســنوات 
الماضية، حيث كانت تنتشــر األلوية العســكرية 

التابعــة للمخلــوع صالح في هــذه المحافظات، 
بهدف إخضاع ســكانها بالقوة، مستخدمة ضدهم 

كل أساليب القمع من قصف وحصار اعتقاالت.
محافظــة الضالع، أولى المحافظــات الجنوبية 
المحــررة، وأكثر محافظة تعرضــت للقمع خالل 
فترة ســيطرت المخلــوع صالح عليهــا، إذ حول 
المحافظــة إلى معتقــل كبير، منــُذ العام 2007، 
ونفذت قوات الحرس الجمهوري خالل ســيطرتها 
على المحافظة عدداً من المجازر أشهرها مجزرة 
قصف مخيم العزاء في مدرســة سناح، التي راح 
ضحيتهــا أكثر من 20 مدنياً، بينهــم أطفال نهاية 

العام 2013.
تخلصــت المحافظــة منُذ تحريرهــا من بطش 
قوات صالح، وعادت لها الحياة، وشــعر ســكانها 
بالحريــة والطمأنينــة، بعــد أن كانــت دبابــات 
صالــح على الجبال والهضــاب المحيطة بمنازلهم 
ومدارسهم.  كما شــهدت المدينة ترميم وصيانة 
لعدد من المــدارس فيها بدعم وتمويل من هيئة 

الهالل األحمر اإلماراتي.

وتبقى مشــكلة الحصار المالــي الخانق، الذي 
تفرضــه المليشــيات، وعــدم تحويــل الميزانية 
التشــغيلية للمحافظة، هم يؤرق قيادة الســلطة 
المحليــة، وهــي معانــاة تعانــي منهــا معظــم 

المحافظات المحررة.

محافظــة لحج القريبة من العاصمة المؤقتة عدن، 
هي األخرى تحققت لها إنجازات كبرى، وال سيما 
في ملف اإلرهاب، إذا تبع النصر الذي تحقق بطرد 
مليشــيات الحوثي وصالح، في شهر أغسطس من 
العام الماضي نصر آخر، وهو تطهيرها من عناصر 
اإلرهاب والجماعات المســلحة، حيث ســيطرت 
عليها قوات األمن في شهر أبريل من العام الجاري، 
وهو ما أســهم بشكل كبير في استقرار الحياة فيها 
وعودتها إلى طبيعتها، وانخفاض عمليات االغتيال 

التي كانت تحدث بشكل يومي.
يقــول محافــظ المحافظــة د.ناصــر الخبجــي 
لـ«البيــان» إن المحافظة ســتحتفل خــالل األيام 
المقبلة وتحديداً في 4 أغســطس بالذكرى األولى 
لتحريرهــا من عناصر مليشــيات الحوثي وصالح، 
وهي مناســبة نجدد فيها شــكرنا لقوات التحالف 
العربي التي أسهمت بشكل كبير في دعم المقاومة 
حتــى تحقــق النصر بطرد المليشــيات من قاعدة 

العند، ليكتمل تطهير محافظتي عدن ولحج.

ويضيــف، إن المحافظــة تمكنت مؤخــراً من 
تحقيق نصر آخــر يضاف إلى رصيد قوات الجيش 
الوطني والمقاومة وقوات التحالف، وهو تطهيرها 
من عناصــر اإلرهاب لتعــود محافظة مســتقرة، 

تتطلع نحو البناء والتنمية.

محافظــة أبيــن، هي إحــدى المحافظــات التي 
حولهــا المخلــوع صالح خالل فتــرة حكمه إلى 
حلبــة صراع، بعد أن ســلم مصيرها لمســلحي 
تنظيــم القاعدة، منُذ وقت مبكر، بهدف تحقيق 
مكاســب سياســية وماديــة، حيــث ظلت هذه 
المحافظــة الزراعيــة الهامــة بعيداً عن ســلطة 
الدولــة لســنوات، وهو ما أســهم بشــكل كبير 
في تدمير البنية التحتية، وســيطرت الجماعات 
المسلحة عليها، وبسبب ذلك تعرضت لعدد من 
الحروب خالل الســنوات الماضية، تســببت في 
تدمير البنية التحتية بشكل كامل ونزوح سكانها 

إلى المحافظات المجاورة.

 –

وقعت وزارة الدفاع الكويتية مع شــركة 
فرنسية متخصصة في صناعة المروحيات 
«ايربــاص هيلوكبتــر» عقــد شــراء 30 
طائــرة عاموديــة مــن نــوع «كاراكال» 
لصالح القوات المسلحة الكويتية (البرية 
والجويــة والبحرية)، وذلك بحضور نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفاع 
الكويتــي الشــيخ خالد الجــراح الصباح 
ووزيــر الدفاع الفرنســي جــان ايف لو 

دريان. 

وذكر بيــان لمديرية التوجيه المعنوي 
بوزارة الدفــاع الكويتية أنه تم تخصيص 
ســت طائــرات عامودية لصالــح الحرس 
الوطني الكويتــي، مؤكدة حرص الوزارة 
علــى امتــالك مروحيــات ذات قــدرات 
عملياتيــة عاليــة ومواصفــات متقدمــة 
ومتطورة إلســناد القوات المســلحة في 

العمليات الحربية. 
وأضافت المديرية أنه سيتم تزويد تلك 
المروحيــات بمنظومة حــرب إلكترونية 
متطورة مع صواريخ بحرية جو-ســطح، 
مبينــة أن بنــود العقــد تضمنــت توفير 
الدعــم اللوجســتي وتدريــب الطيارين 
والفنييــن ووجود مدربيــن طيارين في 
دولة الكويت الســتكمال التدريب فيها، 
إضافة إلى توفير عدد من أجهزة التدريب 
تتمثل في جهــاز طيران تشــبيهي كامل 
المواصفات، فضًال على كافة المساعدات 

التدريبية المطلوبة. 
وأوضحــت أن العقــد يشــمل تطوير 
المباني والبنية التحتية لمباني العمليات 
ومباني الصيانة ومباني تدريب الطيارين 

والفنييــن، إضافــة إلى مبانــي الخدمات 
العامــة بقاعــدة «علي الســالم الجوية» 

الستيعاب تلك المروحيات. 
وبحسب بيان لوزارة الدفاع الفرنسية، 
حصل مراســل وكالة أنبــاء اإلمارات في 
باريــس على نســخة منه، فــإن الصفقة 
الموقعــة مع دولة الكويت هي جزء من 
اتفاق تجاري عســكري وقع بين البلدين 
فــي العــام 2015 بقيمة إجماليــة تبلغ 
مليارين ونصف المليار يورو، وذلك على 
هامش زيارة رسمية قام بها رئيس مجلس 
الــوزراء الشــيخ جابر المبــارك وتوجت 
بتوقيــع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في 
واإلعالمية  والمالية  العسكرية  المجاالت 
واألكاديمية، بعــد مباحثات تركزت على 
تعزيز التعــاون في المجاالت االقتصادية 
والثقافيــة  والعســكرية  واالســتثمارية 
والعلمية، والتعــاون الثنائي في مواجهة 
اإلرهاب والحد مــن آثاره وتداعياته لما 

يشكل تهديداً لألمن والسلم الدوليين. 
المروحيــة «كاراكال» بتنوع  وتتميــز 
معداتها التكنولوجية وقدراتها التسليحية، 

ال ســيما وأنها مــزودة بكاميرات للرؤية 
الحراريــة والليلية عاليــة الدقة، وأنظمة 
ويمكــن  دقيقــة،  ورادارات  استشــعار 
وقاذفــات  ثقيلــة  برشاشــات  تحميلهــا 
وتســتطيع  بمحركين  وتعمل  صواريــخ. 
حمل ما يصل إلــى 29 جندياً إلى جانب 

طاقمها الذي يتألف من شخصين.

وإلى ذلك، قالت وزارة الدفاع األميركية 
الـ«بنتاغــون»، أمس، إن وزارة الخارجية 
األميركيــة وافقــت علــى بيــع محتمل 
لعتاد عســكري بقيمة 1.15 مليار دوالر 
للســعودية يشــمل أكثر مــن 130 دبابة 

أبرامز و20 مدرعة.
وقالت وكالة التعاون األمني الدفاعي 
التــي تشــرف علــى مبيعات األســلحة 
للخارج: إن الصفقة ستســاهم في تعزيز 
األمــن القومــي للواليــات المتحدة من 

خالل تحسين أمن شريك إقليمي.
وأضــاف أن شــركة جنــرال ديناميك 

ستكون المتعاقد الرئيسي.

بدراســة  الكويتيــة  الحكومــة  وعــدت 
االقتراحــات التي تقدم بها أعضاء مجلس 
األمــة الكويتي حــول صــرف كوبونات 
بنزيــن للكويتيين، لحمايتهــم من أعباء 
البنزين  قــرار الحكومة بزيــادة أســعار 
بنســبة، وصلــت نحو ثمانين فــي المئة، 
فيما علمت «البيان» أن قرار زيادة أسعار 

البنزين سيطبق بداية سبتمبر.
جاء ذلك عقب تــرؤس رئيس مجلس 
نيابيــاً حكومياً مشــتركاً  األمــة اجتماعاً 
بحضــور الشــيخ جابــر المبــارك الحمد 
الصبــاح رئيــس مجلس الــوزراء وأربعة 

وزراء و18 نائباً.
وقــال رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغانــم أن «النواب مصــرون على ما 
تم االتفــاق عليه في اجتمــاع اللجنة 
المالية البرلمانية بشــأن تحرير أسعار 
البنزين مع دعــم المواطن، وقد وعد 
اللجنة  الجانب الحكومي بدراسة رأي 
المالية واالنتهــاء منه في أقرب فترة 

ممكنة».

وأكد الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، 
رئيــس مجلس الوزراء، أن اإلصالح المالي 
واالقتصــادي أصبــح ضــرورة حتمية في 
ظل الظــروف االقتصادية ومتغيراتها التي 
يشــهدها العالم والكويت ليســت بمنأى 

عنها.
وعلمت «البيان» أن قرار زيادة أســعار 
البنزيــن الذي اتخذ بداية الشــهر الجاري 
ســيطبق بداية ســبتمبر دون أي تعديل، 
وإن كان هنــاك أيــة تعديالت على القرار 
ستكون بداية دور االنعقاد األخير لمجلس 

األمة.
وأشــارت المصــادر إلــى أن النــواب 
متمسكون باقتراح يقضي بصرف كوبونات 
بنزين بقيمة 20 ديناراً لكل مواطن يمتلك 

سيارة.
وقال رئيس لجنة األولويات البرلمانية 
يوســف الزلزلة: ال أتفق مع الحكومة في 
دراسة موضوع دفع دعم البنزين مباشرة 
للمواطنين مســتخدمي السيارات نقداً أو 
كبطاقات وقود، الذي تم االتفاق عليه مع 
الحكومة فــي اللجنة المالية وهو أيضاً ما 

اقترحه البنك الدولي على الكويت.

قــال محافظ لحج ناصر الخبجي إن 
نظام المخلوع دمــر البنية التحتية 
في لحج وأرجعها ســنوات للخلف، 
وتساهل مع عناصر القاعدة للتحول 
إلى وكر للعناصر اإلرهابية قبل أن 
يتــم تطهيرها من قبل قوات األمن 

بدعم وإسناد من التحالف، 
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