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أعلــن التحالــف العربي لدعم الشــرعية 
فــي اليمن إنهاء الهدنة في اليمن بســب 
الخرق المتكرر للهدنة من قبل ميليشيات 
الحوثي والمخلوع صالح، في وقت دمرت 
مقاتــالت التحالف عدة مواقع لالنقالبيين 
فــي صنعــاء ومحيطهــا وفــي محافظتي 

الحديدة وتعز.
وأعلنــت قيادة تحالف دعم الشــرعية 
فــي اليمــن في بيــان بثته وكالــة األنباء 
الســعودية إنهاء الهدنة في اليمن اعتباراً 

من الساعة الثانية من ظهر أمس.
أن  بيانهــا  فــي  القيــادة  وأوضحــت 
قيــادة التحالف كانت ومــا زالت حريصة 
علــى تهيئــة الظــروف المناســبة إليجاد 
حــل ســلمي للقضية في اليمــن وتمكين 
الحكومة الشرعية اليمنية من إعادة األمن 
لليمن، ولذلــك فقد وافقت  واالســتقرار 
علــى الهدنــة التي طلبها فخامــة الرئيس 
اليمني عبــد ربه منصور هــادي التي تم 
تمديدها لفترة إضافية إال أن الميليشيات 

الحوثية وقوات المخلوع صالح اســتمرت 
في خرق تلك الهدنة.

وأضافت أن الميليشــيات الحوثية وقوات 
المخلوع صالح قامت خــالل فترة الهدنة 
بتكــرار االعتداءات الســافرة على أراضي 
المملكــة بإطــالق الصواريخ الباليســتية 
الســعودية واســتهداف  المــدن  باتجــاه 
المراكــز الحدوديــة الســعودية وإعاقــة 
المواد  أعمــال اإلغاثة واالســتيالء علــى 
الغذائية والطبية المقدمة للشعب اليمني 
فضــًال علــى مواصلتهم قصف المســاكن 
وقتل واعتقــال المواطنيــن اليمنيين في 

المدن التي تخضع لسيطرتهم.
وأضافــت أن كل هذا يظهر عدم جدية 
الميليشــيا وأعوانهم واستهتارهم بأرواح 
المدنييــن ووضوح محاولتهم االســتفادة 
من تلك الهدنة بتحقيق المكاســب وعليه 
فــإن قيــادة التحالف تعلن إنهــاء الهدنة 

في اليمن.

وضمن سلسلة االنتهاكات الحوثية للهدنة، 

أعلنــت قيادة التحالف أن قــوات الدفاع 
الجوي الســعودي اعترضت مساء أول من 
أمــس صاروخاً تــم إطالقه مــن األراضي 
اليمنيــة باتجــاه مدينة أبها وتــم تدميره 
مــن دون أي أضرار. وذكرت قيادة قوات 
التحالــف فــي بيــان أن القــوات الجوية 
السعودية بادرت في الحال بتدمير منصة 
إطــالق الصاروخ التي تــم تحديد موقعها 

داخل األراضي اليمنية.

ميدانيــاً، دمرت مقاتالت التحالف العربي 

عــدة مواقــع لالنقالبييــن فــي صنعــاء 
ومحيطهــا. وقال ســكان ومصــادر محلية 
إن مقاتــالت التحالــف قصفــت قاعــدة 
الديلمي الحرية فــي صنعاء بعدة غارات 
كمــا اســتهدفت مواقــع االنقالبييــن في 
منطقة الوتــدة في مديرية خوالن الطيال 
بمحافظــة صنعــاء، كما اســتهدفت بعدة 
غارات مواقع هؤالء فــي مديرية الحيمة 

غربي العاصمة. 
الحديــدة دمــرت مقاتــالت  وفــي 
التحالــف مخــازن أســلحة االنقالبيين 
في معســكر الدفــاع الجوي في منطقة 

الجبانة شــمال المدينة، كما شن طيران 
التحالــف العربــي عدة غــارات جوية 
على مواقع االنقالبيين في مدينة باجل 

شمال شرقي الحديدة.

فــي تعــز، صــدت المقاومة الشــعبية 
فــي مديريــة القبيطــة الحدوديــة بين 
تعــز ولحــج، هجومــاً عنيفاً لميليشــيا 
الحوثيين وصالــح هو الثاني خالل ثالثة 
أيــام. وقال قائد المقاومة الشــعبية في 
جبهة الراهده، حربي ســرور الصبيحي، 
لـ«البيان»، إن المعارك العنيفة اندلعت 
في مدخل المديرية إثر شن الميليشيات 
لهجــوم عنيف من أجل الســيطرة على 
جبل القشــع المطل علــى قاعدة العند 
الجوية، مضيفاً أن المقاومة تمكنت من 
كسر الهجوم، وتكبيد الميليشيات خسائر 

بشرية كبيرة. 
لـ«البيان»  محليــة  مصــادر  وأوضحت 
تابعــة  عســكريتين  عربتيــن  مشــاهدة 
للميليشــيات وهــي تحمــل العديــد من 
الجثــث والجرحــى الذيــن ســقطوا في 

الهجوم. 

وشــهدت جبهة الشــقب في مديرية صبر 
الموادم اشــتباكات عنيفة. وقالت مصادر 
محلية لـ«البيان» إن امرأة توفت وأصيب 
ثالثة مدنيين بســبب عمليات قنص، فيما 
توفت طفلة في أحد مستشفيات المدينة 
متأثرة بإصابتها في وقت ســابق برصاصة 

قناص تابع للميليشيات.
في السياق، قالت مصادر في المقاومة 
الشــعبية إن طيران التحالف شــن غارات 
جوية علــى المواقــع التي يتمركــز فيها 
الحوثيــون وقوات صالح في منطقة «نجد 
المحزامــة» في جبل صبــر، جنوب مدينة 
تعز. وأشــارت المصادر إلى أن انفجارات 
عنيفــة دوت فــي تلــك المواقــع نتيجة 
الغارات الجوية، فيما لم يتسن على الفور 
المادية  للخســائر  الحصول على إحصائية 

والبشرية التي خلفتها تلك الغارات.
وفي محافظة البيضاء اســتهدف طيران 
التحالــف العربي مواقــع االنقالبيين في 
منطقتــي جهيــد والشــازبي بمديرية ذي 
ناعــم التي تشــهد مواجهــات عنيفة بين 
المقاومة الشــعبية واالنقالبيين الحوثيين 

المدعومين بقوات الرئيس المخلوع. 

■ آليات قتالية للمقاومة على جبهة الشريجة  |  البيان  ■ سيدة من تعز تقيد يديها في احتجاج رمزي على الحصار الحوثي للمدينة  |  رويترز 

أقدمــت ميليشــيات الحوثي وصالح علــى احتجاز أكثر من 20 شــاحنة 
محملــة بالمواد اإلغاثية فــي أحد مداخل مدينة تعز، اســتمراراً لعملية 
الحصار ومنع وصول المواد الغذائية والعالجية لوســط المدينة. وذكرت 
تقارير أن الشاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة، 
واحتجــزت فــي منطقة مفرق الذكرة أمام محطة توفيق الغازية شــمال 

شرقي تعز.

قال مسؤول يمني كبير، إن الكويت ال تزال 
الدولة األبرز الســتضافة الجولة المقبلة من 
محادثــات الســالم اليمنيــة، وإن المبعوث 
الدولي إســماعيل ولد الشــيخ سيعود إلى 
المنطقــة في الثامــن من الشــهر الجاري، 
فــي وقت قال نائــب الرئيس اليمني رئيس 
الــوزراء خالد بحــاح، إن حكومته تدرك ما 
يســعى المتربصون لفعله فــي البالد وهي 
تعي حجــم التحديات، وإن الشــعب رفض 

ويرفض االنقالبيين. 
وفــي تصريــح لـ«البيان» قال مســؤول 
يمني كبير بخصوص ملف محادثات السالم 
المقبلة: ال صحــة ألي معلومات عن وجود 
مقترحات بديلــة خارج إطار المنطقة حتى 
اآلن والكويت ال تزال المكان األرجح لعقد 
المحادثــات مع الطرف اآلخــر، ولم يصدر 
عنــه حتــى اآلن أي موقف معــارض لهذا 
المقترح، الذي تقدم به الجانب الحكومي. 

وأضاف: «كنا اقترحنا القاهرة أو األردن 
لكــن الطــرف اآلخــر رفض ذلــك، واقترح 
العاصمــة العمانيــة أو العاصمــة اإلثيوبية، 
لكــن الجانــب الحكومي رفض ذلــك ألننا 
نريــد مكانــاً يســاعد علــى تحقيــق نتائج 
إيجابيــة، ولهــذا اقترحنــا دولــة الكويــت 
وطلبنا من المســؤولين الكويتيين استضافة 
الجولــة المقبلــة من المحادثــات، وأبلغتنا 

استعدادها». 

وحســب المســؤول اليمني فــإن إجازة 
أي  أوقفــت  الجديــدة  الميالديــة  الســنة 
اتصــاالت مع األمــم المتحدة حاليــاً، وإن 
باليمن إســماعيل ولد  الخــاص  المبعــوث 
الشيخ سيعود إلى المنطقة األسبوع المقبل، 
وســيلتقي الجانــب الحكومي فــي الرياض 
فــي الثامــن من الشــهر الجاري لمناقشــة 
التحضيــرات للجولة المقبلــة، ومدى التزام 
الطرف اآلخر بتعهداته السابقة باإلفراج عن 
المعتقليــن، ورفع الحصار عــن مدينة تعز، 

وتحديد المكان النهائي للمحادثات. 

ووفقــاً لما ذكره المســؤول لـ«البيان» فإن 
الجانب الحكومي متمســك باتفاق المبادئ، 
الذي أبرم برعاية األمم المتحدة، ولن يقبل 
الذهــاب نحو مناقشــة أي قضايا سياســية 
قبــل تنفيذ خطــوات بناء الثقة، ومناقشــة 

آليــة تنفيذ قــرار مجلــس األمــن الدولي 
الخاص باالنسحاب من المدن، ونزع أسلحة 
الجماعات المسلحة وعدم منازعة السلطات 

الشرعية اختصاصها.
وأضــاف: «خالل الجولة الســابقة حاول 
الطرف اآلخر الهروب من التزاماته، وذهب 
نحــو المطالبــة بوقــف عمليــات التحالف 
السياســية،  الحلــول  ومناقشــة  العربــي، 
وتشــكيل حكومة إلــى آخر القضايــا التي 
طرحت على طاولة المباحثات، لكننا رفضنا 
التعاطي معها، وتمســكنا باتفــاق المبادئ، 
الــذي ينظم ويضبــط جلســات المباحثات 

ويحدد قواعد وعوامل نجاحها». 
المشــاركة فــي  وعــن إمكانيــة عــدم 
المحادثــات مــن المحادثــات إذا لم يلتزم 
االنقالبيون بتعهداتهم قال المسؤول اليمني 
إن عقد المحادثات من دون تنفيذ إجراءات 
بناء الثقة مثل اإلفراج عن المعتقلين ورفع 

الحصــار عن مدينة تعز يعنــي أنه ال فائدة 
منها أصــًال، وبالتالي المشــاركة من عدمها 
ال تعني شــيئاً ألن الطرف اآلخر حكم عليها 

بالفشل مقدماً. 
وأوضح المســؤول الحكومي أن الطرف 
اآلخر يعمل باســتماتة على تحقيق مكاسب 
سياســية وعســكرية عجــز عــن تحقيقهــا 
فــي الميــدان، وبالــذات وقــف العمليات 
العسكرية لقوات التحالف، ورفع العقوبات 
عن الرئيس السابق ونجله وزعيم الحوثيين 
وأخيه، والمســؤول العسكري في الجماعة، 
ولكن الشــرعية تدرك ذلك ولن تمكنه من 

تحقيقه. 

فــي غضون ذلك، قال نائــب الرئيس رئيس 
الــوزراء اليمنــي خالد بحــاح إن حكومته 
تدرك ما يســعى إليه المتربصون لفعله في 
البــالد، وهي تعــي حجم التحديــات، وإن 

الشعب رفض ويرفض االنقالبيين. 
وفي رســالة بمناســبة العام الجديد قال 
بحاح: علينــا جميعاً أن نكون فطنين لبذور 
زعزعــة األمن واالســتقرار، التي يســعون 
لغرســها بيننا، وهيهات لهم ذلك. وأكد أن 
الحكومة تعي جيداً حجــم الخطر المحدق 
بأمن واســتقرار الوطن، وتدرك ما يســعى 
المتربصــون لفعلــه، وهي تؤمــن في ذات 
الوقــت بأن التصدي لجميــع تلك المخاطر 
والتحديات يتطلب تضافر الجهود الرســمية 

والمجتمعية.

وأضاف: «ال نســتطيع أن ننظر لمستقبل 
الوطــن بغيــر نظــرة األمل والعمــل، ولن 
نتوقف عن ذلك، كمــا ينبغي أال نقف عند 
ذلك، فأمامنا الكثير لتحقيق كل الذي نريده 

من أجلنا، ومن أجله».
وقــال نائب الرئيــس اليمنــي إن «عاماً 
جديــداً يحــل علينــا، وأمامنــا العديد من 
انتظارنا  لنتفاداهــا فيــه، وفــي  الــدروس 
مفردات نسعى لتحقيقها للخالص من الواقع 
الــذي ال نرضاه حتــى اللحظــة، فذكريات 
العام الماضي تتشــكل غالبيتها في الذاكرة 
أحداثاً غير ســارة، غير أن في الوقت مجال 
وفسحة لتصحيح المســار واستعادة الوطن 
المختطــف». وخّص  نائــب الرئيس اليمني 
الشــباب بالحديث، الــذي تراهن الحكومة 
عليهم كثيراً في مواجهة التحديات قائًال، إن 
البالد بحاجة للفعــل المنظم تحت قيادات 
منظمــة في قوالــب غير تقليدية، ليســت 
رهينة لصراعات الماضي، وال منغمســة في 

بعض تجاذبات اليوم.
وقــال: ال مجــال للمزايــدة بيــن أبنــاء 
اليمــن من المهــرة وحتى صعــدة، فهناك 
صنفان فقط اليوم، وهم المخلصون لألرض 
والتــراب اليمني، والذين قدمــوا أرواحهم 
وتضحياتهم ضــد من قام باالنقالب ومارس 
العبــث والعنف واإلرهاب، ومن ســواهم 
من جماعات وطوائف وفرق وأشــياع وإن 
اختلفت مسمياتهم ومشاربهم، إال أن براءة 
هذا الوطن منهم تجمعهم، ورفض الشــعب 

لهم يوحدهم.

اعتبــر أمين عام التنظيم الوحدوي الشــعبي الناصري في اليمن عبد الله 
نعمــان أن أي مســاع لعقد جولــة جديدة من المفاوضــات بين ممثلي 
الحكومــة اليمنية، وممثلــي التمرد لن تكون مجدية. وقــال نعمان، إنه 
من خالل خطابات صالح والحوثيين، عبر وســائل اإلعالم يتبين أنه ليس 
لديهم نوايا حســنة، وبالتالي فال جدوى من عقد أي مفاوضات مقبلة، ما 

لم ينفذوا ما تم االتفاق عليه لبناء الثقة.
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افتتح المجمع الحكومي لمديرية ثمود 
محافظــة حضرمــوت بكلفــة إجمالية 
بلغــت نحو 255 مليون ريــال بتمويل 
حكومــي. واوضح مدير عــام المديرية 
سالم شــحبل أن المشــروع الذي يقع 
على مســاحة 40 ألف متر مربع يشمل 
مواقف وظلال للسيارات. واشار الى ان 
المبنى الذي يقع على مساحة ألفي متر 
مربــع يتكون من ثالثة طوابق ويحتوي 
علــى 70 مكتبا مجهزاً باألثاث المكتبي 
وكذا صالة اجتماعات تســع 80 شخصاً، 

باإلضافة إلى سكن للمدير العام مكون 
من خمس غــرف وتوابعهــا، الفتاً إلى 
بالمديرية تسعى  المحلية  الســلطة  أن 
في االســتفادة من مســاحة المشروع 
المتبقيــة لحفــر بئــر وعمــل حدائق 
وأشــجار. واكد ابن شــحبل ان المجمع 
سيســهم فــي تفعيــل االداء لخدمــة 
وتخفيف  احتياجاتها  وتلبيــة  المديرية 
العبء على المواطن في الحصول على 
الخدمات.    سيئون - سبأنت

دشــنت مؤسســة صلة للتنميــة الحملة 
اإلغاثية ألبناء محافظة الجوف النازحين 
في صحــراء العبر بحضرمــوت. وأوضح 
مديــر برامــج المجتمع بمؤسســة صلة 
خالــد شــهاب أن الحملــة اإلغاثية التي 
تســتمر 20 يوماً تنفذها أربع مؤسسات 
والتي ستقوم بتوزيع البطانيات والفرش 
وخزانات الماء وأدوات منزلية والســلل 
الغذائية والخيام ومياه الشــرب. ولفت 
رئيس جمعية السالم والتنمية بمحافظة 
الجوف - الجهة الشــريك فــي التنفيذ - 

مبخوت عذبان الى ان ســتة آالف أسرة 
نزحــت من محافظة الجوف منذ ســبعة 
شــهور جراء عمليات الحرب التي شنتها 
الميليشــيات االنقالبية فــي المحافظة.. 
مشــيراً الى أن مؤسســة صلة شــاركت 
ونفذت مشاريع خالل العامين الماضيين 
بالشراكة مع جمعيات ومؤسسات داخل 

محافظة الجوف.     الجوف – الوكاالت

تعرض الكاتب الصحافي نبيل ُسبيع إلطالق 
نار بصنعاء مما أدى إلى إصابته في ســاقيه 
وُنقــل على إثرها للمستشــفى. وبحســب 
المعلومات األولية تعرض سبيع إلطالق نار 
من قبل مســلحين أمام فندق بانوراما في 
شارع هائل وسط العاصمة قبل أن يتمكن 
الجناة من الفرار. وتشير أصابع االتهام إلى 
الحوثي وصالح االنقالبية  وقوف ميليشــيا 
وراء الحادثة خاصة بعد موجة النقد الالذع 
التــي تضمنتها تقارير وكتابات ســبيع ضد 
الميليشيا االنقالبية.        صنعاء ـ سبأنت
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 تســلمت األجهــزة األمنيــة الرســمية في 
عدن وألول مرة منذ تحرير المدينة المهام 
األمنيــة في عــدد من المرافــق الحكومية 
الحيويــة ومنهــا ميناء عدن وســط تفاؤل 
بحزم القــوات األمنية، حيــث توعد مدير 
أمن مدينة عدن العميد شــالل علي شائع، 
الجماعات المسلحة في المدينة واألطراف 
التي تحاول إثارة الفوضى بمواجهة حاسمة. 
وأكملت القوات األمنية اســتالم رصيف 
الحاويــات في ميناء المعــال بعد أن كانت 
استلمت ميناء الحاويات في منطقة كالتكس 
بمدينــة المنصورة الخميــس الماضي. كما 
تســلمت الســلطات األمنية في عدن عدداً 
من المرافق الحيوية األخرى بينها ســنترال 
وشــرطة المعال وشــرطة التواهي. مراسم 
التســليم كانــت بحضور وزيــري الداخلية 
والنقــل وقائــد المنطقة الرابعــة ومحافظ 

عدن ومدير األمن.

ووجــه محافــظ عــدن الشــكر والتقديــر 

للمقاومــة الجنوبيــة التــي ظلــت مرابطة 
في هــذه األماكــن الحيوية منــُذ الحرب، 
وأشــاد بتضحياتهم وصبرهم ووعدهم بأن 
الســلطات في عــدن لن تخذلهم وســيتم 
استيعابهم ضمن قوات الجيش واألمن التي 

يجري تأهيلها حالياً.
وأكدت قيــادات المقاومــة وقوفها مع 
الســلطات المحلية في عدن ومساندتها لها 
في كل اإلجراءات التي يتم اتخذاها وتهدف 

إلى تثبيت األمن واالستقرار في عدن.

وتوجهــت قــوة أمنية بقيــادة مدير األمن 
بعــدن إلــى المرافــق الحكوميــة وبدأت 
باســتعادتها فــي مدينة التواهــي متوعدة 
كل مــن يقــف عائقــاً أمــام إعادة بســط 
األمن وتطبيع الحيــاة، بالمواجهة الرادعة. 
وتســلمت القــوة األمنيــة، مركز شــرطة 

التواهي، وبدأت مباشرة العمل فيه، ونشر 
جنودها في المركز.

وقال العميد شــالل شائع – مدير األمن 
في تصريــح صحافي على هامش تدشــين 
حملة االنتشــار األمني، إن القوات األمنية 
بدأت حملة أمنية وإنها لن تنتهي إال بإرساء 
دعائم األمن واالستقرار في مدينة التواهي 

كاملة يعقبها باقي المديريات.
وتوعد العميد شالل الجماعات المسلحة 
التــي تحاول إثــارة الفوضى فــي المدينة 

بمواجهة ستكون حاسمة.

وحرصت قوات التحالف وقيادة الشرعية 
فــي عدن منــذ تحريرها في شــهر يوليو 
مــن العــام الماضي علــى الجانب األمني 
وتأمين عــدن للحفاظ علــى االنتصارات 

التي تحققت.
وكانت أهــم الخطوات التــي اتخذتها 
السلطات في عدن دمج المقاومة باألجهزة 
األمنية والعســكرية ولكن بشكل منضبط 
عــن طريق إعادة التدريب والتأهيل وهو 
الدور الذي قامــت به دول التحالف التي 
تولــت مســؤولية إعادة تأهيــل األجهزة 

األمنية من خالل تدريب عناصر المقاومة 
وتجهيز مقرات الشرطة وتوفير ما تحتاجه 

من إمكانيات.
وكانت مصادر عســكرية يمنية كشفت 
أول مــن أمــس عــن وصــول دفعــة من 
المقاومة الشــعبية التي تــم تدريبها في 
معســكرات تابعــة للتحالــف إلــى ميناء 
البريقــة بعــدن علــى متن ســفينة تابعة 
الدفعة  العربــي. وذكــرت أن  للتحالــف 
الثالثــة يبلــغ قوامها 1500 شــخص، بعد 
تلقيهــم تدريبــات مكثفة لمدة شــهرين. 
وأضافــت، أنــه بعــد اســتكمال تدريب 
الدفعة الثالثــة وعودتها إلى عدن، يرتفع 
عــدد أفــراد المقاومة الذيــن تم دمجهم 
بالجيــش فعلياً إلــى 3600، حيث تكونت 

الدفعة األولى والثانية من 2100 فرد.

حظيــت خطوة تســلم األجهــزة األمنية 
النظاميــة للمرافــق الحكوميــة ومراكــز 
الشــرطة بارتياح شــعبي واســع من قبل 
الســكان في عدن، واعتبــروا ذلك خطوة 
إيجابيــة في ســبيل بســط نفــوذ الدولة 

وتثبيت األمن واالستقرار.

اعتبــر اإلعالمــي باســم الشــعيبي أن عملية االنتشــار األمني وتســلم 
المرافــق الحكومية من المقاومة في عدن خطوة على الطريق الصحيح 
المؤدي الســتعادة نفوذ الدولة على كامل المرافق الســيادية والمباني 
الحكوميــة. وأردف: «نحيــي جهــود القيادة الحالية للمحافظة ونشــيد 
بالدعم اإلماراتي الذي لواله لما تمكنت قيادة المحافظة من اســتعادة 
هــذه المرافق لقبضة القوة النظامية». وأضاف: «نســتطيع أن نقول إن 
القطار وضع على ســكته الصحيحة وخالل األيام المقبلة ســنرى وجود 

السلطة بشكل أوضح وأقوى».

نظــم فريــق مــن الشــباب والنشــطاء 
اليمنيين فــي القاهرة مؤتمــراً ومعرضاً 
للصور بعنوان «عدن تتحدث»، لتســليط 
الضــوء علــى األوضــاع الصعبــة التــي 
عاشــتها المدينــة خــالل صيــف 2015 
تحت وطــأة عدوان ميليشــيات الحوثي 
والمخلــوع صالــح والذي دمــر األخضر 
واليابــس بالمدينة وقتل وشــرد اآلالف 
من المواطنين. حضر المؤتمر شــخصيات 
بينهــم  وعامــة،  ودبلوماســية  إعالميــة 
اإلعالمــي مفيد فــوزي، واإلعالمية منى 
عبدالمجيد خضر،  واإلعالمي  الحســيني، 
وأســتاذ الرأي العام بكلية اإلعالم جامعة 
القاهرة د.ياســين الشين، ومساعد وزير 
الداخلية األســبق اللواء ســيف اإلسالم، 
ورئيس حملة «امسك مخالف» المستشار 

أحمد الجرحي، وســفيرة المرأة بمنظمة 
الشعوب والبرلمانات العربية د. صافيناز 
قنديــل، وعــدد كبيــر مــن الصحافييــن 
واإلعالمييــن الممثليــن لمعظم الصحف 

والمواقع والقنوات المصرية والعربية.

وبــدأ المؤتمــر بكلمــة افتتاحيــة قدمها 
مســؤول التواصل اإلعالمي بفريق «عدن 
تتحــدث» الناشــط والصحافــي اليمنــي 
أحمــد الدماني، تنــاول خاللهــا أهداف 
المؤتمر عارضاً لمآسي اليمنيين في عدن، 
والمجــازر التي طالت المدينة على أيدي 
عصابات الحوثي المدعومة من ميليشــيا 
علي عبدالله صالح، والتي كانت معظمها 

بحق النساء واألطفال وكبار السن.
 وطالــب الدمانــي بضــرورة مالحقة 
مرتكبــي انتهــاكات حقوق اإلنســان في 
المدينة، بعد المآسي اإلنسانية والبنيوية 

التــي رافقت األعمــال الحربية، بســبب 
القنــص والقتــل للمواطنيــن والتدميــر 
والمســاجد  الســكنية  والمنازل  لألبنيــة 
والمستشفيات والمنشآت الخاصة والعامة 
وغيرهــا، بالقصــف العشــوائي اليومــي 
المدنيين،  بالســكان  المأهولة  للمناطــق 
مــا أدى إلى استشــهاد وجرح وتشــريد 
اآلالف، وتدمير البنية األساســية للمدينة، 
في انتهاك صارخ لــكل القوانين الدولية، 
باإلضافــة إلى الممارســات الال إنســانية 
للميليشــيات والتــي شــملت التعذيــب 
التعســفي وحاالت  واإلعــدام واالعتقال 
التخريــب  االختفــاء القســري وأعمــال 
وصــول  وعرقلــة  والتهجيــر،  والســلب 

المساعدات اإلنسانية إلى المحتاجين.

من جهتها، عرضــت رئيس فريق «عدن 
تتحدث» الناشطة الحقوية أقدار مختار، 

مادة فيلمية لمآســي شعب عدن تحت 
وطأة العدوان الهمجي الحوثي. وشملت 
المــادة الفيلميــة مجموعة مــن الصور 
تجسد مدى فظاعة االعتداءات التي تمت 
ضد المدنيين خصوصاً األطفال والنســاء 
وكبار الســن، باإلضافة إلى إفادات حية 
رواها أشــخاص طالت أسرهم وذويهم 
الحوثي،  ميليشــيات  رصاصــات وقنابل 
وأضافت أن الوضع المعيشــي والصحي 
للمواطنين في عدن هــو األكثر صعوبة 
واألشد قســوة في المدينة التي يتجاوز 
عدد سكانها أكثر من نصف مليون نسمة، 
بداية من انقطاع المياه والكهرباء بشكل 
متكــرر، بمعدل 12 ســاعة يومياً، مروراً 
بانتشار األوبئة الفتاكة، التي طالت آالف 

المواطنين. 

ورصدت الناشــطة الحقوقية إلحصاءات 

القتلــى والجرحــى واالنتهــاكات خالل 
عدوان صيف 2015، قائلة: «تخطى عدد 
الشــهداء حســب اإلحصاءات الرســمية 
1500 شهيد، وما يقارب 7 آالف جريح، 
فيمــا تجاوز عــدد النازحيــن 800 ألف 
نــازح، كمــا يعانــي ما يقــرب من 200 
ألــف طفل مــن أمراض ســوء التغذية، 
وتفتقــر 50 ألــف أم للرعايــة الصحية، 
و200 ألــف مواطن يحتاجــون األدوية 
والعالج، و1300 جريح يحتاجون للسفر 

إلى الخارج». 
وعرض النشطاء، على هامش المؤتمر، 
عــدداً مــن الصــور للمجازر الوحشــية 
الحوثية ضد المدنييــن العزل بالمدينة، 
ضمــن معــرض حــوى 30 صــورة من 
الحجم الكبير بحجم 100 ســنتيمتر في 
70 ســنتيمتراً، عرضت فظاعة وجسامة 
انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الحرب 

التي وقعت بالمدينة.  بوستر معرض عدن تتحدث  |  البيان 
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