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توقيف �سفينة حمملة ب�شحنة من النباتات
اخلطرية على التنوع البيئي يف �أرخبيل �سقطرى

سقطرى/االمناء/خاص:

أوقفت السلطات البحرية يف امليناء البحري يف محافظة أرخبيل سقطرى
الجمعة سفينة محملة بشحنة من النباتات الخطرية عىل التنوع البيئي التي
تتمتع به سقطرى كانت تهم بتفريغها وإنزالها إىل الجزيرة .
البيئي والحيوي يف األرخبيل
رياعىل التنوع
ريا كب ً
وتسبب تلك النباتات تأث ً
ّ
مام سيؤثر ذلك عىل وضع جزيرة سقطرى عىل قامئة الرتاث العاملي.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لحامية البيئة الدكتور عبد القادر الخراز يف
ترصيح صحفي لوســائل اإلعالم أنه " :وخالل زيارتنا ألرخبيل ســقطرى
برفقة استشــاري األمم املتحدة للبيئة الســيد مارك وعدد من مدراء عموم
فروع الهيئة باملناطق املحــررة بهدف االطالع عىل األوضاع البيئية وإجراء
االســتعدادات الهامة التي تقوم بها اللجنة الدوليــة للرتاث الطبيعي يف
محافظة أرخبيل ســقطرى تلقينا بالغ يفيد بوجود ســفينة تابعة إلحدى
الجهات تقوم بإنزال نباتات خطرية تؤثر عىل وضع جزيرة ســقطرى عىل
قامئة الرتاث العاملي الســيام وأن القامئة متنع دخول أو خروج أي نباتات
منها باعتبار ذلك يشكل تأثريا عىل التنوع الحيوي والبيئي يف األرخبيل ".
وأضاف "الدكتور الخراز  :إنه وفور تلقينا البالغ قمنا بإبالغ الســلطات
ريا
املحلية يف محافظة أرخبيل سقطرى والتي تحركت معنا إىل امليناء مش ً
إىل أنّ السلطات البحرية وجهت بإيقاف دخول النباتات إىل الجزيرة وإلزام
السفينة بوقف إنزال النباتات ومغادرة امليناء.
ريا من االتحاد الدويل
وأشار رئيس الهيئة العامة لحامية البيئة إىل أنّ خب ً
لحفــظ الطبيعة قام بفحص عينة من النباتــات التي كانت ضمن حمولة
السفينة وأكد تقريره إىل أنّ دخول تلك النباتات إىل الجزيرة يشكل خطورة
عىل التنوع الحيوي والبيئي الذي تتمتع به جزيرة سقطرى.

وأشــاد "الدكتور الخراز" باإلجراءات الصارمة التي تقوم بها الســلطة
املحلية يف جزيرة سقطرى وســعيها الدؤوب عىل تطبيق كل ما من شأنه
الحفاظ عىل البيئة والتنوع الحيوي بالجزيرة مؤكدا حرص السلطة املحلية
يف محافظــة أرخبيل ســقطرى والهيئة العامة لحاميــة البيئة لضامن
اإلجراءات التي ســيتم تقدميها إىل لجنة الرتاث العاملي بشأن الحفاظ عىل
البيئة والتنوع الحيوي بالجزيرة مشــددًا عــى إقامة برامج لتعزيز ثقافة
الحفاظ عىل الوضع البيئي والتنوع الحيوي والطبيعي يف األرخبيل .
وكان االجتامع الرابع للجمعية العامة لألمم املتحدة للبيئة الذي أنعقد يف
العاصمة الكينية نريويب قد ناقــش العديد من القضايا والقرارات املتعلقة
بالحفاظ عىل البيئة يف عدد من الدول ويف مقدمتها الجمهورية اليمنية.

ال�سعودية تطالب جمل�س الأمن بـ«تدابري عاجلة» لوقف الإرهاب احلوثي

األمناء /متابعات:

طالبــت الرياض مجلــس األمــن بـ"اتخاذ
تدابــر عاجلة" ملواجهة "االنتهــاكات العدائية
واإلرهابية" التي تقوم بها ميليشيا الحوثية بدعم
من إيران،آخرها استهداف مناطق مدنية مبدينة
خميس مشــيط (جنوب اململكة) بطائرات من
دون طيار أسقطتها الدفاعات الجوية السعودية،
وأدت إىل إصابة خمســة مدنيــن ،بينهم امرأة
وطفل ،مؤكد ًا أن التحالف سريدع هذه التكتيكات
الحوثية "بشكل قاطع وحاسم".
وكتب املندوب الســعودي الدائــم لدى األمم
املتحــدة عبد الله املعلمــي لرئيس مجلس األمن
للشــهر الجاري املنــدوب األملاين كريســتوف
هيوســغن ،ومنها نسخة متطابقة لألمني العام
بناء عىل تعليامت من
أنطونيو غوترييش ،أنــه ً
يوجــه مذكرة تفيد بأن "أنظمة
حكومة اململكة ّ
الدفاع الجوي املليك الســعودي اكتشــفت يف
 2أبريل (نيســان) الحايل طائرتني بدون طيار
متجهتني نحو أهــداف مدنية يف مدينة خميس
مشيط باململكة“ ،موضح ًا أن امليليشيات الحوثية
"وجهت هاتان الطائرتان إىل
التي تدعمها إيران
ّ

تقرير

5

املناطق املدنية املكتظة بالسكان ،وتم اعرتاضهام
وتدمريهام وفق ًا لقواعد االشتباك".
وأضاف أنه نتيجة لذلــك "انترش الحطام يف
منطقتــن مدنيتني ،وأدى اىل إصابة خمســة
مدنيني ،بينهم امرأة وطفل ،باإلضافة إىل األرضار
التي لحقت ببعض املنازل وأربع مركبات".
وأشــار املعلمــي إىل أن "ميليشــيا الحويث
اإلرهابيــة املدعومة من إيران تواصل محاوالتها
استهداف املدنيني وأهداف مدنية من خالل توجيه
الطائرات بدون طيار والقوارب الرسيعة املتفجرة
التي يتم التحكم فيها عن بعد ،والهجامت العدائية
التي تنطلق مــن الحديدة عىل وجه التحديد ،يف
وقت يلتزم فيه التحالف بوقف النار يف املحافظة
عىل النحو املتفق عليه يف اتفاق استوكهومل".
وأكــد أن "امليليشــيا اإلرهابيــة ترتكب مثل
هــذه االنتهــاكات العدائية واإلرهابية ،ســعي ًا
منها الســتفزاز قوات التحالف للقيام بعمليات
عســكرية يف محافظة الحديدة" ،مشدد ًا عىل
"التزام الســعودية بدعم الجهود السياسية التي
قادها املبعوث الخاص لألمــن العام إىل اليمن
مارتن غريفيــث ،ورئيس لجنة تنســيق إعادة
االنتشار الجرنال مايكل لوليسغارد لتنفيذ اتفاق

استوكهومل بنجاح".
وح ّذر املعلمي الحوثيني "بأشــد العبارات من
اســتهداف املدنيني واألهداف املدنية" ،مؤكد ًا أن
"استخدامهم لهذه الطرق والتكنيكات اإلرهابية
يف الهجامت االنتحارية ســيتم ردعها بشــكل
قاطع وحاســم" ،الفت ًا إىل أن اململكة والتحالف
لدعم الرشعيــة يف اليمن "ســيتخذان جميع
التدابــر الرادعة لذلك وفق ًا للقانون اإلنســاين
الدويل".
وطالــب بـ"التنفيذ الكامــل لجميع قرارات
مجلس األمن ذات الصلة مبــا يف ذلك القرارات
 2140و 2216و 2541مــن أجل منع ميليشــيا
الحويث من اســتخدام مينــاء الحديدة كمنصة
انطالق لعملياتهــم اإلرهابية العديــدة ،والتي
تقوض الجهود التــي يبذلها فريق عمل املبعوث
الدويل الذي يبذل قصارى جهده للتوصل إىل حل
ســلمي" ،داعي ًا مجلس األمن إىل "اتخاذ تدابري
عاجلة للتصــدي ملخزونات األســلحة الحوثية
ونزع ســاح هذه امليليشــيا اإلرهابية ،من أجل
منع تصاعد هذه الهجــات التي تثري التوترات
اإلقليميــة وتزيــد من مخاطر وجــود منطقة
إقليمية أوسع مواجهة".

قائد اللواء ال�سابع يف النخبة ال�شبوانية يتفقد
املواقع والنقاط الع�سكرية مبرخة العليا

شبوة/األمناء/خاص:
قام قائد اللواء السابع يف قوات النخبة الشبوانية النقيب " ماجد
ملروق"  ،بزيارة تفقدية للمواقع والنقاط العســكرية لق ّوات النخبة
الشبوانية يف مديرية مرخة العليا .
وخالل الزيارة التفقدية التي رافقه فيها القيادي بالنخبة الشبوانية
مالزم أول "عامر رسيع" ،التقى "قائد اللواء الســابع النقيب ماجد
ملروق" بعدد من قادة املواقع واستمع إىل احتياجاتهم وما ينقصهم
من لوازم يف مواقعهم .
وحث "ملروق" جنود النخبة الشــبوانية عىل االنضباط واإلخالص
يف العمل ورفع اليقضة والجاهزية العســكرية تحس ًبا أليّ طارئ
 ،ودعاهــم إىل ال ّتصدّي لك ّل من تســول له نفســه للعبث باألمن
واالستقرار  ،وأن يكونوا عون وســند للمواطن  ،ويبذلوا كل ما يف
وسعهم من أجل خدمته ليعيش بأمن واستقرار .
وأشاد "قائد اللواء السابع" بالبطوالت التي سطرها أبطال النخبة
الشــبوانية يف عملية الجبــال البيضــاء  ،ومحاربتهم للجامعات
اإلرهابية وتطيهرهم الوكارها.

مــن جانبهم عرب جنــود النخبة الشــبوانية باملواقــع والنقاط
العسكرية يف مرخة العلياء عن سعادتهم بزيارة النقيب ماجد ملروق
والوفد املرافق له واالطالع عىل مــا يقومون به من مهام ؛ قائلني :
إنها لفتة كرمية تستحق اإلشادة.

التحالف يتعامل
بواقعية و لمصلحته
عادل العبيدي
ريا ودا ً
مئا ما نســمع أبواق اإلصالح ومن لف
كث ً
لفهم وتحت غطــاء وذريعة ماتســمى الرشعية ،
بكائهم ونواحهم إىل السعودية كونها قائدة التحالف
 ،عــن رضورة متكني ماتســمى الرشعية يف حكم
املحافظات الجنوبية املحررة سياســيا وعسكريا ،
وإن متكينهم من ذلك ســيكون هو السبيل الوحيد
لهزميــة ودحر الحويث من املحافظات الشــالية ،
وكلام ذكروا اسم االنتقايل الجنويب وألوية األحزمة
والنخــب وفصائــل املقاومة الجنوبيــة  ،زاد أيضا
بكاؤهم ونواحهم ونباحهم  ،يشتكون إىل التحالف
من أنّ كيان االنتقايل الجنويب خارج عن رشعيتهم
 ،وأن ألوية األحزمة والنخب الجنوبية ميليشيات هي
أيضا خارجة عن رشعية أمنهم وجيشــهم الوطني ،
هؤالء الشحاذون املتسكون يف شوارع مدن الرياض
والدوحة وأنقــرة والقاهرة  ،املرتفون يف فنادق تلك
املدن  ،هم بكالمهم هذا يستعبطون بعاصفة الحزم
التــي عليها تنفق الســعودية واإلمــارات مليارات
الدوالرات وإجهاد قواتهم املســلحة ليــا ونهارا ،
يحسبون أ ّنها قد قامت حبا فيهم وعىل سواد عيونهم
 ،وأنه ليس عليهم إال الســهر إىل الصبح والنوم إىل
قريب املغرب  ،يظنون أنّ منادي التحالف سيأيت إىل
غرف الفنادق النازلني فيها  ،يبرشهم بتحرير اليمن
من الحويث  ،ويقول لهم يالله تعالوا أحكموا بالدكم .
مهال عــى أنفســكم  ،وبطلــوا اســتهبالكم
واستعباطكم بعاصفة الحزم وبأهدافها التي قامت
من أجل تحقيقها  ،وأعلموا أنّ يومها األخري سيأتيكم
 ،الذي فيه ســتتحول ما أنتم فيــه من نعمة العيش
الرغيد إىل نقمة شديدة عســرة عليكم  ،بسبب ما
كنتم تقرتفوه من خيانات وتحالفات ومؤامرات مع
الحويث وقطر وتركيا للنيل من أمن دول الخليج وأمن
املناطق الجنوبية املحررة وستذوقون علقم مرارته .
الســعودية واإلمارات وكل دول التحالف العريب
 ،تتعامل مع الشــأن اليمني شامال وجنوبا سياسيا
وعســكريا بواقعية األرض الحقيقية املنظورة من
قبلهم  ،ومبصلحة شــاملة ملنطقتهم ككل  ،وليس
لهواكــم  ،ومن يكون هو املؤمتــن عليه يف متثيل
تلك املصلحة ســيقفون معه وبقــوة ولن يخذلوه ،
وبالتأكيد سيســاعدونه يف تحقيق رغباته الوطنية
يف الحرية واالســتقالل  ،لكون الطرف اآلخر الذي
أختطف مســمى الرشعية  ،مل يظهــر و منذ بداية
عاصفة الحــزم إىل اآلن غري رشه الــذي تفجر من
كل جوانبه  ،فقط خيانــة وربوض يف كل جبهات
الشــال  ،وتآمر سيايس يف عالقاته مع دول أخرى
معادية للسعودية واإلمارات .
إنّ االتخــاذ الجــدي لقرار عاصفــة الحزم من
امللك ســلامن مل يأتِ من غباء  ،وعىل أثر ذلك القرار
الحاســم نرى إن الســعودية مل تتعامــل مع قوى
ماتسمى الرشعية حســب رغباتها وإرادتها  ،الذي
يعد اإلصالح هو املمثل األكــر فيها  ،وإمنا تعاملت
مع الكل بواقعية وملصلحة كل الخليج  ،فهي تعرتف
مبســمى الرشعية يف املنفى فقط و ملصلحة مترير
قرار عاصفة الحزم  ،ولهذا مل ِ
تعط ملسمى الرشعية
رغبتها يف متكينها من الســيطرة عىل محافظات
الجنوب املحررة  ،كام تعاملت مع مايسمى الجيش
الوطني التابع لعيل محسن املتواجد يف مأرب حسب
مصلحة منطقة الخليج فقط،وهو محاربة الحويث ،
ومل يسمح لذلك الجيش االتجاه نحو الجنوب  ،ومتى
مامترد عن ذلك سيرضب ويقصف من الجو بطائرات
التحالف نفسها.
بينام نراهم أي الســعودية واإلمارات يتعاملون
مع الجنوب وفق خطــوات  ،لتثبيت رشعيتهم عىل
أرضهم  ،من خالل تشكيل الكيان السيايس الجنويب
املتمثل باالنتقايل  ،وتشــكيل نواة الجيش الجنويب
املتمثل باألحزمة والنخب وفصائل املقاومة الجنوبية
ودعمهم  ،ومتى ما استطاع الجيش الجنويب التقدم
يف جبهات الشــال ضــد الحويث يكــون طريان
التحالف حاميا وســندا له  ،ملا يف ذلك من مصلحة
للسعودية واإلمارات وكل منطقة الخليج  ،لذلك ويف
أن يكون الجنوب دولة مســتقلة تكمن مصلحتهم
ومصلحتنا جميعـ ًـا .

