
38
االربعاء 1 ابريل 2015

عاصفة 

ضد الحوثيين

الكهرباء تنقطع في عدن.. واللجان الشعبية تصد هجوماً لالنقالبيني عنها

»التحالف« يكثّف غاراته على احلوثيني ومحاوالت فرار من اللواء 33
طيران التحالف مساء أمس 
األول مقر اللواء 22 للحرس 
اجلمه���وري املوالي لصالح 
واملطار احلربي الذي سيطر 

عليه احلوثيون مؤخرا.
ورد االنقالبيون مبضادات 
الطي���ران التي وزعوها بني 
منازل املدنيني بشكل عشوائي 
في أكثر من منطقة وتسبب 
راج���ع طلق���ات مض���ادات 
الطيران في وفاة وجرح عدد 

من املدنيني.
وفي السياق ذاته، أكدت 
مصادر محلية ان ميليشيات 
احلوثي جنحت في تهريب 
كميات كبيرة من األسلحة 
املتوس���طة واخلفيف���ة إلى 
داخل مدينة تعز. ووزعتها 
في األحياء وبدأت تس���ليح 
العش���رات من املناصرين 
للحوثي في مخطط إلشاعة 
الفوضى وأعمال عنف داخل 
مدينة تعز التي اش���تهرت 

باملدنية والسلمية.
وش���هدت مدين���ة رداع 
مبحافظ���ة البيضاء جنوب 
العاصم���ة صنع���اء، أمس 
االول مع���ارك عنيف���ة بني 
مسلحي القبائل وميليشيات 
احلوث���ي وحقق���ت فيه���ا 
القبائل انتص���ارات كبيرة 
على ميليش���يات احلوثي، 
حيث أكدت مصادر قبلية ل� 
»األنباء« ان القبائل متكنت 
من السيطرة على منطقة ذي 
ناعم االستراتيجية والتي من 
خاللها ينقطع اإلمداد بشكل 
كلي عن ميليشيات احلوثي 
مبدينة البيضاء والتي كانت 
مت���ر عبرها إلم���داد جبهة 
البيض���اء واجلبهة األخرى 
على احلدود م���ع محافظة 

مأرب شرق اليمن.
وقال���ت املص���ادر »إن 
القبائل متكنت بعد معارك 
الس���يطرة على  عنيفة من 
4 مواق���ع للحوثيني في ذي 
ناعم وإحكام السيطرة على 
املدينة واقتحام مبنى املديرية 
وسقوط اكثر من 20 قتيال من 

ميليشيات احلوثي«.

إلى خارج املعسكر  يفرون 
عقب الغارات اجلوية.

وفي مدينة عدن أكد شهود 
عيان، ان طي���ران التحالف 
قصف مدرج مطار عدن الدولي 
واستهدف منطقة قريبة من 
صالة التش���ريفات باملطار، 
املوالية  القوات  مس���تهدفة 
التي متكنت من  للحوثيني 
الوصول إلى الصالة واملدرج 
بعد أن كانت اللجان الشعبية 
اجلنوبية قد طهرت املطار 

منها.
وفي هذا الصدد، كشفت 
اللجان الشعبية أنها وخالل 
س���يطرتها على مطار عدن 
عثرت على أنفاق من داخل 
املطار الى معس���كر النصر 
القري���ب من املط���ار، وذلك 
للتهريب او التسلل من وإلى 

املطار وإدخال األسلحة.
وفي محافظة تعز قصف 

للمتمردين احلوثيني وقوات 
صالح في الضالع وصنعاء 
وعدن وتعز. وطال القصف 
العنيف مخازن األسلحة في 
فج عطان وس���ط العاصمة 
صنعاء. وهو يعد من أكبر 
مخازن األسلحة التي يسيطر 
عليه���ا االنقالبيون وكذلك 
قاعدة للصواريخ باملنطقة.

وأكد شهود عيان بصنعاء 
أن انفجارات عنيفة ومدوية 
وقعت جراء تفجير األسلحة 
والقذائ���ف املخزنة في تلك 
املخازن واستمرت لساعات 
عقب قصف طيران التحالف 

لها.
كما نفذت قوات التحالف 
خمس غارات جوية استهدفت 
معسكر اجلرباء التابع للواء 
33 مدرع مبحافظة الضالع، 
وأكد شهود عيان أنهم شاهدوا 
العش���رات من اجلنود وهم 

للقصف مخلف���ا الكثير من 
األض���رار والضحاي���ا، وان 
محاوالت مكثفة جرت إلنقاذ 
اجلرح���ى وإس���عافهم إلى 

املستشفيات املجاورة«.
البيان »أن املصنع  وأكد 
املدنيني  العمال  يضم مئات 
العزل. وانه منشأة صناعية 
وليست عس���كرية. وليس 
للمصنع أي عالقة بالصراع 
الدائر حاليا في تلك املنطقة 
او غيرها. وأن���ه ال يحوي 
أي مس���لحني أو مع���دات 
عس���كرية تابعة ألي طرف 

من األطراف«.

غارات التحالف

في غضون ذلك، واصل 
طيران حتالف دعم الشرعية 
الذي تقوده السعودية فجر 
أمس، غاراته املكثفة على عدة 
مواقع عسكرية وجتمعات 

احملطات لعطب تسبب في 
خروجها جميعا عن اخلدمة«، 
متعه���دا بإع���ادة محطات 

الكهرباء الى اخلدمة.

قصف مصنع

وفي محافظة حلج جنوب 
اليمن، أكدت مصادر محلية 
ل���� »األنب���اء«، أن دباب���ات 
االنقالبي���ني قصف���ت أمس 
مصنعا محليا لألسمنت تابع 
التجارية  ألسرة بيت هائل 
اليمن وقتل  ف���ي  املعروفة 
وجرح في القصف العشرات 
من العمال داخل املصنع، فيما 
أحدث القصف أيضا أضرارا 

مادية كبيرة.
وأوضح بيان صادر عن 
إدارة اإلعالم مبجموعة هائل، 
تلقت األنباء نسخة منه، أن 
الوطنية  »مصنع أس���منت 
مبحافظ���ة حل���ج تعرض 

صال���ح واحلوث���ي قصفت 
بشكل عشوائي وعنيف منازل 
املواطنني وعدد من الشوارع 
ودمرت إحدى القذائف حافلة 
للنقل الداخلي بحي السعادة 
وقتلت 13 مدنيا كان أغلبهم 

داخل احلافلة.
لتصاع���د  ونتيج���ة 
املواجه���ات، ش���هدت عدن 
العاصمة االقتصادية لليمن 
انقطاعا كامال للكهرباء في 
عموم مديريات احملافظة منذ 

ساعة مبكرة فجر أمس.
وق���ال أهالي في عدد من 
املديريات ان التيار الكهربائي 
انقطع عن مس���اكنهم منذ 
الساعات األولى من يوم امس 

واستمر طوال النهار.
وأكد مدي���ر كهرباء عدن 
م.خليل عبدامللك في تصريح 
التيار  انقطاع  صحافي »ان 
الكهربائي كان بسبب تعرض 

عدن ـ إياد أحمد

تصدت اللجان الشعبية 
املوالية للرئيس  اجلنوبية 
اليمني عبدربه منصور هادي 
أمس لهجمات عنيفة ومحاولة 
مس���تميتة من االنقالبيني 
احلوثيني والقوات املوالية 
للرئيس السابق علي عبداهلل 
صالح مبدينة عدن جنوب 

اليمن.
وأكدت مص���ادر محلية 
وأخرى في اللجان الشعبية 
املتمردين  ل� »االنب���اء« ان 
قصفوا بالدبابات واألسلحة 
الثقيلة أمس منطقة العريش 
مبدينة خور مكسر جنوب 
ش���رق محافظة عدن، خالل 
محاولته���م اقتحام املنطقة 

قادمني من محافظة ابني.
وع���ززت ق���وات صالح 
التابعني  املقاتلني  احلوثيني 
لها واملتواجدين على مشارف 
عدن من جهة الشمال بقوة 
جديدة ضمت مئات املسلحني 
واجلنود وعتادا عس���كريا 
ثقي���ال وذل���ك بع���د احلاق 
اللج���ان اجلنوبي���ة هزائم 
كبيرة بالقوات املتمردة داخل 

وأطراف مدينة عدن.
مصادر محلية وأخرى في 
اللجان اجلنوبية حتدثت ل� 
»األنباء« عن حاجة مسلحي 
اللجان للذخائر، مؤكدين أنها 
بدأت تنف���د منهم، واتضح 
ذلك جليا بع���د ان متكنت 
ميليشيات احلوثي وقوات 
الس���يطرة على  صالح من 
أجزاء من مديرية خور مكسر 
جن���وب العاصم���ة املؤقتة 

عدن.

انقطاع الكهرباء

الس���ياق، ارتكبت  وفي 
القوات املهاجمة أمس مجازر 
بحق املدنيني مبديرية خور 
مكسر وأيضا في محافظات 
حل���ج والضال���ع جن���وب 

اليمن.
ففي مديرية خور مكسر 
أكدت مصادر محلية ان قوات 

وزير اخلارجية اليمني يدعو إلى تدخل بري سريع
هادي يقدم طلباً رسمياً باالنضمام إلى مجلس التعاون

لم تتوقع فيه مثل هذا اإلجماع 
العربي«.

وسبق لوزير اخلارجية 
ف���ي  كش���ف  أن  اليمن���ي 
تصريحات صحافية وجود 
مجموعات كبيرة من احلرس 
الثوري اإليراني كانت تعمل 
في السابق متخفية في اليمن. 
ب���دأوا بالظهور  إنهم  وقال 
العلني، كما أش���ار  والعمل 
ياس���ني إلى وج���ود خبراء 

مدعومني من إيران وعناصر 
دع���م للحوثيني م���ن لبنان 

وسورية ومناطق أخرى.
وكش���ف أن احلوثي���ني 
حاول���وا إدخ���ال مضادات 
طائرات إلى أحد الس���جون، 
وأنهم يحاولون اقتحام عدن 
بأي وسيلة. كما أوضح أن 
صالح يرتب لدخول عدن منذ 
فترة طويلة، وأنهم يريدون 

أن يدمروا اليمن مبن فيه.

اخلارجية اليمني ما مت تداوله 
حول دور قائد احلرس الثوري 
اإليراني في اليمن، قائال إن 
»قاسم سليماني موجود فعليا 

في اليمن«.
واعتبر وزير اخلارجية 
التدخل اإليراني  اليمني أن 
في اليم���ن »ورطنا بالكثير 
من املشاكل«. وقال إن »إيران 
أحبطت م���ن القوة العربية 
اجلبارة التي بدأت في وقت 

� وكاالت: طالب  عواصم 
اليمني  وزي���ر اخلارجي���ة 
املكلف رياض ياسني »بدعم 
بري عربي في أس���رع وقت 
ممكن«، مؤك���دا أن حكومته 
حصل���ت عل���ى رد إيجابي 
من ق���وات التحالف العربي 
الذي تقوده اململكة العربية 
الس���عودية حول طلب بهذا 

الشأن.
وكشف وزير اخلارجية 
اليمني ف���ي حديث مع قناة 
العربي���ة احلدث الفضائية، 
أن »الرئي���س اليمن���ي عبد 
ربه منصور هادي، سيقدم 
رس���ميا خ���الل أي���ام طلبا 
بانضمام اليمن لدول مجلس 
التعاون اخلليجي«. وقال إن 
»طلب انضمامنا إلى مجلس 
التعاون اخلليجي هو ملواجهة 
التم���دد اإليراني«، وأضاف: 
»سنشكل فريق عمل مشتركا 
من الرياض مع الرئيس هادي 

وعدد من الوزراء«.
كم���ا اتهم ياس���ني قوات 
الرئيس السابق علي عبداهلل 
صال���ح حلي���ف االنقالبيني 
احلوثي���ني بقص���ف مخيم 
الالجئني شمال صنعاء الذي 
راح ضحيته العشرات، مؤكدا 
أن »معظ���م الضربات التي 
تصي���ب املدني���ني تأتي من 

احلوثيني وقوات صالح«.
من ناحية أخرى، أكد وزير 

مسافرون ينتظرون دورهم في مطار صنعاء الذي شهداجالء املئات من االجانب أمس                                                                          )أ.ف.پ( 

مخاوف مينية من مغامرة إريترية حتركها 
إيران الحتالل أرخبيل حنيش

تقارير استخباراتية عن وجود عسكري للحرس الثوري

صنع����اء � العربية: أبدت مصادر سياس����ية 
وعس����كرية مينية مخاوفها من قي����ام إريتريا 
باستغالل الظروف التي يعيشه اليمن في الوقت 
الراهن وتكرار احتاللها ألرخبيل جزر حنيش، 
بعد أن كانت قد فعلت ذلك في 1995 واس����تعاد 
اليم����ن حقه عبر اللجوء ال����ى التحكيم الدولي 

واحلصول على حكم ناجز في 1998.
وحتدثت املصادر التي فضلت عدم الكش����ف 
عن هويتها ل� »العربية.نت« قائلة: »هناك عالقات 
مش����بوهة بني إيران وإرتيريا وتعاون عسكري 
بينهما وميكن أن تلتقي األطماع اإلريترية التي 
التزال قائمة بشأن جزر حنيش الكبرى وحنيش 
الصغرى وزقر، رغم امتثال أسمرة لقرار هيئة 
التحكيم الدولية، مع النوايا اإليرانية املتربصة 
واملتحفزة للرد على التحالف العربي بأي طريقة 

دعما حللفائها احلوثيني«.
وكانت إريتريا قد قامت باحتالل جزر أرخبيل 
حنيش في 15 ديسمبر 1995 مستغلة خروج اليمن 
من أزمة سياسية عميقة وحرب طاحنة انتهت في 
السابع من يوليو 1994، بانتصار قوات الرئيس 
اليمني السابق علي عبداهلل صالح وحلفائه على 
القوات التي كانت تتبع الرئيس اجلنوبي السابق 

علي سالم البيض.
ويضم أرخبيل حنيش43 جزيرة، أهمها جزر 
حنيش الكبرى وحنيش الصغرى وجبل زقر. 
ويعد األرخبيل أقرب اجلزر اليمنية إلى املمرات 
البحرية في البحر األحمر، للسفن املتجهة إلى 

مضيق ب����اب املندب، أو القادمة مباش����رة منه. 
وفي السبعينيات سمح اليمن للثوار اإلريتريني 
بتخزين األسلحة في هذه اجلزيرة الستخدامها 

في صراعهم ضد النظام اإلثيوبي.
وحينها فضل اليمن خيار التفاوض السلمي 
واللجوء الى التحكيم الدولي الذي اس����تغرق 3 

سنوات وصدر لصالح اليمن في عام 1998.
وكانت تقاري����ر دولية واس����تخباراتية قد 
كشفت في وقت سابق عن وجود عسكري إيراني 
ومعسكرات تدريب للحرس الثوري اإليراني في 
األراضي اإلريترية وعلى طول الشريط الساحلي 
اإلريتري، وخصوصا في ميناء عصب اإلريتري، 
احدى املناطق القريبة من الس����واحل اليمنية، 
وهو ما اعتبره مراقبون تهديدا للدول العربية 
املطلة على البحر األحمر وإسنادا جلماعة احلوثي 

الشيعية املسلحة املدعومة من طهران.
وقبل سنوات قليلة، كشف تقرير استخباراتي 
غربي أن إيران قامت بإرسال املئات من عناصر 
فيلق القدس وضباط البحرية واخلبراء العسكريني 
في احلرس الثوري إلى إريتريا، وقامت بنصب 
عدد من بطاريات الصواريخ متوسطة وقصيرة 
املدى واملضادة للطائرات والصواريخ الساحلية 
في مين����اء عصب، وذلك في تع����اون وثيق مع 
السلطات اإلريترية وحتت غطاء اتفاقية تعاون 
رسمية عقدت بني البلدين إثر محادثات أجراها 
الرئيس اإلريتري مع أحمدي جناد أثناء زيارة 

األول لطهران في مايو 2008.

اللجان الشعبية 
تكتشف أنفاقًا 

لتهريب األسلحة 
إلى مطار عدن

دعم دولي ملشروع قرار خليجي يدين احلوثيني مبجلس األمن
العربي���ة: أكدت  دبي- 
مصادر مطلعة بحسب قناة 
»العربية« ف���ي نيويورك 
أن املش���اورات بني مجلس 
التعاون اخلليجي والدول 
اخلمس دائم���ة العضوية 
ف���ي مجل���س األمن جتري 
على قدم وساق، وأن الدول 
الغربية دائمة العضوية في 

مجلس األمن تقف وراء نص 
مشروع القرار اخلليجي الذي 

ستصدره رئاسة املجلس.
وينص مش���روع القرار 
الرئيس عبدربه  على دعم 
منص���ور ه���ادي وإدان���ة 
العبارات،  احلوثيني بأشد 
كما ين���ص عل���ى مطالبة 
احلوثيني بتنفيذ بنود القرار 

2201 خ���الل ثالثة أيام من 
استصدار القرار.

التزام  وفي حال ع���دم 
القرار،  احلوثيني بتطبيق 
فسوف يصنفون كجماعة 
واحدة توضع أسماؤها على 
قائمة العقوبات تبعا للقرار 

.2140
وينص القرار كذلك على 

وض���ع اليمن حتت الفصل 
السابع وفرض حظر على 
األس���لحة ومنع وصولها 
للميليش���يات احلوثي���ة، 
إدراج اسمي  إلى  باإلضافة 
أحمد علي عبداهلل صالح، 
وكذلك عبدامللك احلوثي على 

الئحة العقوبات.
وينص القرار على الطلب 

من فريق اخلبراء التابع إلى 
مجلس األم���ن التحقق من 
العالقة ما بني علي عبداهلل 

صالح وتنظيم القاعدة.
ويؤكد النص أيضا على 
أن كل االتفاقات التي أبرمتها 
دول أخرى »مثل إيران على 
سبيل املثال« مع احلوثيني 

ستكون باطلة.

النيران تتصاعد من مستودع اسلحة في معسكر للحوثيني بعد قصفه بغارة لقوات التحالف                                                                                                                                                                               )ا.ف.پ( 

بري يدعو ملبادرة عمانية حلل األزمة اليمنية
بيروت ـ أحمد عز الدين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على 
العام  الدس���تور واالس���تقرار  أولوية حفظ 
وانتخاب رئيس للجمهورية، وتناول الوضع 
العربي، مش���ددا على ضرورة إطالق مبادرة 

جتمع األطياف اليمنية.
كالم الرئيس بري جاء خالل عرضه لتقرير 
املؤمتر الثالث عشر حلركة »أمل« الذي جدد له 

رئاسة احلركة ولهيئة الرئاسة.
وقال ان حركة امل تركز على حفظ الدستور 
وتس����عى دائما الى إجناز االستحقاق الرئاسي، 
وترفض محاولة تعطيل مؤسس����ات الدولة، و 

تؤكد على ضرورة استمرار احلوار بني املستقبل 
وحزب اهلل من خ����الل تدوير الزوايا في جميع 
القضايا الوطنية وخصوصا تشكيل احلكومات 
واستمرارها وحفظ النظام العام في كل امللمات 
وما يتهدد الوطن من توترات، ودعم اجليش في 

مواجهة اإلرهاب.
ودعا الى ضرورة إطالق مبادرة عمانية جلمع 
األطياف اليمنية حول املسألة سياسيا وكذلك حل 
القضايا الضاغطة على األقطار العربية سياسيا 
إلفشال املؤامرة اجلارية في إطار الشرق األوسط 
اجلديد والتي تس����تعمل إستراتيجية الفوضى 
البناءة كأسلوب للسيطرة على املوارد البشرية 

والطبيعية.


