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عاصفة 

ضد الحوثيين

محمد بن راشد: العمل اخلليجي يتجه إلى مزيد 
من التكامل.. خليجنا واحد كان وسيبقى

دبي � س���ي.ان.ان: قال سمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن »العمل 
اخلليجي اليوم يتجه ملزيد من التكامل والتنسيق 
وتوحيد اجلهود تعزيزا ألمننا وحماية ملكتسبات 

شعوبنا.. خليجنا واحد.. كان وسيبقى«.
هذا التعليق أطلقه الشيخ محمد بن راشد 
من خالل تغريدة عبر حس���ابه الرسمي على 
موقع التواصل »تويتر«، ليعيد نش���ره وزير 
الدولة للشؤون اخلارجية وزير الدولة لشؤون 
املجلس الوطني االحتادي أنور قرقاش، ويطلق 
سلسلة من التغريدات املرتبطة مبا قاله سمو 

الشيخ محمد بن راشد.
وجاء في تغريدات الوزير قرقاش »أما جتيير 
الوضع في اليمن لصالح التمدد اخلارجي في 

سياق ما يجري في العراق وسورية فمصيره 
عالقات متوترة وشحن طائفي تسأل عنه طهران 
قبل غيرها«. وأضاف أن »املطلوب عالقات سوية 
ب���ن إيران واخلليج والع���رب تنبذ الطائفية 
وحتترم السيادة وعدم التدخل، هنا سيصبح 

اخلطاب اإليراني مقبوال وإيجابيا«.
وواصل قرقاش بالقول في تغريدة أخرى أن 
»تأسيس املوقف اإليراني على أساس أخالقي 
حجته ضعيفة في ظل اس���تهداف املدنين في 
س���ورية، من تغاضى عن املعاناة السورية ال 
يقنع في تناوله لليمن«. وختم بالتأكيد على 
أن »الهجوم اإليراني الشرس ضد السعودية لن 
ينجح في شق الصف اخلليجي، عاصفة احلزم 
مشروع عروبي مشترك جتاه التمدد اإليراني 

وسياسة سيطرة امليليشيات«.

 سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

»الداخلية السعودية«: مقتل أحد أفراد حرس 
احلدود في إطالق نار كثيف مصدره اليمن

الرياض � واس: نقل صاحب السمو امللكي األمير 
فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، حتيات خادم 
احلرمن الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، وسمو 
وزير الدفاع للمصابن من أفراد القوات البرية في 

مستشفى القوات املسلحة بخميس مشيط.
وأكده سموه خالل زيارته لهم أمس، أن »ما 
قاموا ب����ه من عمل بطولي سيس����جله التاريخ 
مبداد من ذهب وسيروي لألجيال القادمة مدى 
قوة ورباطة جأش اجليش السعودي املتمسك 
بعقيدته اإلسالمية الصحيحة، واستبساله للذود 
عن حياض الوطن واحملافظة على أمنه، مثمنا 
مواقفهم الشجاعة في حماية الوطن، واعتزازه 
البالغ مبا ملسه فيهم من عزمية وإصرار حلماية 
دينهم ووطنهم ومليكهم، سائال سموه اهلل تعالى 
أن مين على املصابن بالشفاء العاجل« بحسب 

وكالة األنباء السعودية »واس«.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
أمس مقتل أحد رجال حرس احلدود بنيران أطلقت 

من األراضي اليمنية في جنران. 
ونقلت الوكالة ع����ن املتحدث األمني لوزارة 
الداخلية أنه »عند الس����اعة احلادية عشرة من 
مساء يوم األحد وأثناء أداء رجال حرس احلدود 
وزمالئهم بالقوات البرية ملهامهم في نقطة أمن 
رقابة )عدم( املتقدمة مبركز السد مبنطقة جنران 
تعرضوا إلطالق نار كثيف وقذائف هاون من داخل 
احلدود اليمنية، مم����ا اقتضى الرد على مصدر 

النيران باملثل، والسيطرة على املوقف«. 
وقال املتحدث انه »نتج عن تبادل إطالق النار 
استشهاد اجلندي أول صالح مانع محمد احملامض 
من رجال حرس احلدود، تغمده اهلل بواسع رحمته 
وتقبله في الش����هداء، وإصابة اثنن آخرين من 
القوات البرية وحرس احلدود، حيث مت نقلهما 

إلى املستشفى لتلقي العالج الالزم«.

صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يزور مصابي اجليش في خميس مشيط   )واس(

أمير عسير يزور مصابي اجليش في خميس مشيط

رئيس وزراء باكستان يزور السعودية غدًا 
لبحث تطورات الوضع في اليمن

إس����الم آباد � أ.ش.أ: أفادت وس����ائل اإلعالم 
الباكس����تانية بأن رئيس الوزراء نواز شريف 
يعت����زم زيارة اململكة العربية الس����عودية غدا 

األربعاء لبحث تطورات الوضع في اليمن.
وذكرت قناة )جيو( الباكستانية أمس أنه من 
املقرر أن يجري شريف محادثات مع خادم احلرمن 

امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل الزيارة.
يذكر أن ش����ريف أوفد رئيس إقليم البنجاب 

محمد شهباز شريف مبعوثا خاصا إلى اململكة 
الستعراض العالقات الثنائية بن البلدين الشقيقن 

وسبل تعزيزها في جميع املجاالت.
وشهدت عدة مدن باكستانية مسيرات مؤيدة 
لعاصفة احلزم التي تقودها اململكة ضد االنقالبين 
احلوثين. وأقسم اآلالف من الباكستانين على 
حماي����ة اململك����ة واحلرمن الش����ريفن من أي 

عدوان.

مجلس الوزراء يشكر خادم احلرمني الشريفني على تخصيصه 274 مليون دوالر ألعمال اإلغاثة اإلنسانية في اليمن

الرياض: قرار مجلس األمن رسالة قوية للحوثيني ودعم لعاصفة احلزم

في هذا السياق بالقرار رقم 
2216 بشأن اليمن الذي تبناه 
الدولي حتت  مجلس األمن 
البند الس���ابع م���ن ميثاق 
األمم املتحدة بأغلبية أربعة 
عشر صوتا، وعده مجسدا 
الدول���ي  املجتم���ع  إلرادة 
وجديته للوقوف إلى جانب 
الشعب اليمني ورسالة قوية 
للمتمردين احلوثين، وميثل 
إقرارا م���ن املجتمع الدولي 
بالتأييد ملوقف اململكة ودول 
التحال���ف وتأييدا لعاصفة 
احلزم التي تق���وم بها هذه 
الدول نصرة للشعب اليمني 
الرئيس  واس���تجابة لنداء 
عبدربه منصور هادي«. وقال 
الوزراء  البيان »ان مجلس 
رفع »الشكر والتقدير خلادم 
احلرمن الشريفن على أمره 
بتخصيص مبلغ 274 مليون 
دوالر ألعمال اإلغاثة اإلنسانية 
ف���ي اليمن م���ن خالل األمم 
املتحدة استجابة لالحتياجات 

اإلنس���انية للشعب اليمني 
التي تضمنتها مناشدة األمم 

املتحدة«.
من جانب آخر اس���تقبل 
خ���ادم احلرمن الش���ريفن 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
في مكتبه بقصر اليمامة أمس، 
رئيس وزراء لبنان األسبق 

سعد احلريري.
وقالت »واس« ان احلريري 
»عب���ر خ���الل االس���تقبال 
عن الش���كر خلادم احلرمن 
الشريفن على حرص اململكة 
على أمن لبنان واستقراره 
وعلى م���ا قدمت���ه من دعم 
للجي���ش اللبنان���ي لزيادة 
درج���ة جاهزيت���ه وقوته 
ملواجهة اإلرهاب والدفاع عن 
حدود لبنان« وذلك بالتزامن 
مع تس���لم اجليش اللبناني 
أولى املساعدات العسكرية 
املمولة من قبل اململكة ضمن 
مساعدات قيمتها 3 مليارات 

دوالر.

الرئيس السوداني عمر  من 
حسن البش���ير، إضافة إلى 
االتص���االت التي أجراها مع 
كل من الرئيس الصيني شي 
بينغ، والرئيس األميركي باراك 
الفرنسي  أوباما، والرئيس 
فرانس���وا هوالند، ورئيس 
البريطاني ديڤيد  ال���وزراء 
كاميرون، وكذلك استقباله 
لرئيس وزراء والية باڤاريا 
األملانية هورست سيهوفر، 
ومبعوث اللجن���ة الرباعية 
للسالم في الشرق األوسط 

توني بلير.
الوكال���ة بيانا  ونقل���ت 
أصدره وزير الثقافة واإلعالم 
د.ع���ادل الطريف���ي عق���ب 
اجللسة، قال فيه ان »مجلس 
الوزراء استعرض بعد ذلك 
تط���ور األحداث في املنطقة 
والعال���م، ومنه���ا مجريات 
األوضاع على الساحة اليمنية 
الدولية بشأنها«،  واجلهود 
ان املجلس »رحب  وأضاف 

� واس: رحب  الري���اض 
مجلس الوزراء الس���عودي 
بق���رار مجلس األمن الدولي 
الداعي لتس���ليم االنقالبين 
احلوثين أسلحتهم واملواقع 
التي سيطروا عليها للسلطات 
الش���رعية، واعتبره رسالة 
قوية تعبر عن دعم املجتمع 
الدول���ي لعاصف���ة احل���زم 
الت���ي تقوده���ا اململكة ضد 

املتمردين.
جاء ذلك خ���الل ترؤس 
خادم احلرمن الشريفن امللك 
سلمان بن عبدالعزيز للجلسة 
الدورية التي عقدها مجلس 
اليمامة  الوزراء في قص���ر 

مبدينة الرياض أمس.
وقال���ت وكال���ة األنباء 
السعودية »واس« ان خادم 
الش���ريفن »أطلع  احلرمن 
املجلس عل���ى مباحثاته مع 
جاللة امللك حمد بن عيسى 
ملك مملكة البحرين، وفحوى 
االتصال الهاتفي الذي تلقاه 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس                                                                                                                        )واس( 

األمن السعودي في حالة تأهب حتسباً لهجمات إرهابية
الرياض ـ رويترز: أكد منصور التركي املتحدث 

باسم وزارة الداخلية السعودية أمس أن قوات 
األمن في حالة تأهب ألي هجوم محتمل يشنه 

متشددون على أي مركز جتاري أو منشأة 
للطاقة.

وقال التركي لرويترز: »وردت معلومات بشأن 
عمل محتمل يستهدف مركزا للتسوق أو 

منشآت آلرامكو. أرسلنا هذه املعلومات لقوات 

األمن حتى تكون على أهبة االستعداد«. وذكر 
تركي أنه ليس لديه املزيد من املعلومات بشأن 

التهديد.
وأضاف: »السعودية مستهدفة باإلرهاب. وعادة 
في مثل هذه األوضاع تكون هناك محاوالت من 

اجلماعات اإلرهابية الستغالل الوضع وتنفيذ 
هجمات«.

وذكر مراسلون لرويترز أن حرس بوابات مركز 

للتسوق في وسط الرياض منعوا الشبان غير 
املتزوجني من الدخول يوم السبت وفتشوا 

حقائب السيدات.
يذكر أنه في 2006 اقتحم أربعة من متشددي 

تنظيم القاعدة بوابات محطة بقيق التابعة 
آلرامكو لكنهم لم يستطيعوا إحداث أضرار 

كبيرة قبل أن يقتلوا في تبادل إلطالق النار مع 
قوات األمن.

ميليشيات احلوثي تواصل ارتكاب املجازر

خسائر باجلملة للحوثيني في عدن وتعز 
والتحالف يشن أكبر غارة على قاعدة »سكود« في صنعاء

عدن ـ اياد أحمد والوكاالت:
 

املقاومة الشعبية  حققت 
اجلنوبية اليمنية انتصارات 
كبي����رة عل����ى ميليش����يات 
احلوثين والقوات املتحالفة 
معهم م����ن املوالن للرئيس 
السابق علي عبداهلل صالح، 
في عدة جبهات وخاصة عدن 
ومتكنت من تطهير س����احل 
االس����تراتيجي  الكورنيش 
املتمردي����ن  بالكام����ل م����ن 
وطردته����م من ع����دة فنادق 
كان����وا يتمركزون فيها على 
طول هذا الساحل وقتل عدد 
من القناصة فيها. في املقابل 
واص����ل االنقالبيون ارتكاب 
املجازر من خ����الل القصف 
العش����وائي على املس����اكن 

واملدنين. 
وأكدت مصادر في اللجان 
ل� »األنب����اء« أن  الش����عبية 
املقاوم����ة اجلنوبي����ة كبدت 
الق����وات املوالي����ة لصال����ح 
واحلوثي����ن بخور مكس����ر 
أمس األول خس����ائر فادحة 
ف����ي االرواح عقب مواجهات 
عنيفة متكنت املقاومة خاللها 
من طرد املليشيات من عدد 
من املواقع. وفجرت املقاومة 
دبابة وأحرقت عربة ومن فيها 

املليشيات في كورنيش  من 
س����احل ابن ومتكنت أيضا 
من اس����تعادة منزل رئيس 
اجلمهورية بخور مكسر الذي 
كان قد احتله املتمردون وكذلك 
حترير مقر القنصلية الروسية 

واألحياء املجاورة لهما.
وش����نت املقاومة هجوما 
عنيفا استهدف مواقع تتمركز 
فيها قوات موالية للحوثين 
الرحاب  وصال����ح بجول����ة 
بحي العريش بخور مكسر، 
وقالت مصادر في اللجان انها 
»أطلقت أكث����ر من 13 قذيفة 
هاون أصابت جتمعا للقوات 
املوالي����ة للحوثين وصالح 
بجولة الرحاب بحي العريش 
وأحرقت املواقع مبن فيها من 

جنود وآليات«.
وردا على تلك اخلسائر، 
أكدت مصادر طبية مبستشفى 
التعليمي بعدن  اجلمهورية 
املوالية لصالح  القوات  »ان 
واحلوثي����ن ارتبكت األحد 
مجزرة مروعة بحق عشرات 
املدنين الذين سقطوا ما بن 
القصف  ف����ي  قتيل وجريح 
العش����وائي، ومنهم عشرة 
مدنن سقطوا قتلى برصاص 

القناصة«.
ل�  وقال ش����هود عي����ان 

»األنباء«: إن عدد من منازل 
الرش����يد  املواطنن في حي 
بخور مكسر احترقت بالكامل 
ج����راء القصف العش����وائي 
للميليشيات من جهة العريش 
ومعسكر بدر«. وشهدت مدينة 
املعال أيضا مواجهات عنيفة 

مبختلف األسلحة.
في ه����ذه االثن����اء نقلت 
»رويترز« عن سكان محلين 
تأكيده����م أن ضرب����ة جوية 
نفذته����ا طائ����رات »عاصفة 
احلزم« على قاعدة لصواريخ 
سكود في العاصمة اليمنية 
صنعاء سببت انفجارا هائال. 
وقالوا ان هذا هو أكبر انفجار 
منذ بدء القصف اجلوي قبل 

أكثر من ثالثة أسابيع.
وأحرزت املقاومة الشعبية 
والقوات املوالية لش����رعية 
الرئيس عبد رب����ه منصور 
هادي، مبحافظة تعز وسط 
اليم����ن أمس وقبل����ه تقدما 
كبيرا وسيطرت على عدد من 
املواقع التي كان املتمردون قد 
سيطروا عليها شرق وغرب 
املدينة، بالتزامن مع استمرار 
طائرات التحالف الذي تقوده 
الس����عودية، بتنفيذ غارات 
مكثفة على مواقع وجتمعات 
احلوثين والق����وات املوالية 

املقاومة  لصالح، ومتكن����ت 
أربعة  الش����عبية من أس����ر 
قناصة حوثي����ن في جولة 
وادي القاض����ي. وهاجم����ت 
اللجان الش����عبية باألسلحة 
ق����وات األمن  الثقيل����ة مقر 
الذي حتاصره منذ  املركزي 
أيام. وردت القوات احملاصرة 
داخل املعسكر بقصف عشوائي 
بالدبابات على األحياء السكنية 

جوار املعسكر«.
كم����ا اس����تهدف القصف 
لعاصف����ة احل����زم رتال من 
الدباب����ات ف����ي وادي صالة 
القريب من مؤخرة اللواء 22 
والقص����ر اجلمهوري زدمره 
بالكامل، وقصفت أيضا مبنى 
التموين العسكري في تعز، 

حيث يتمركز املتمردون.
ومتكنت قوات اللواء 35 
املوالية للش����رعية مسنودة 
باملقاوم����ة الش����عبية م����ن 
السيطرة على نادي الصقر 
الرياض����ي وعززته باآلليات 
العسكرية وكذلك مبنى البحث 
اجلنائ����ي، وأعلنت املقاومة 
الشعبية سيطرتها على منزل 
النائب ف����ي البرملان اليمني 
في حزب الرئيس الس����ابق، 
سلطان البركاني مبدينة تعز 
بعد حتويله الى وكر للقناصة 

احلوثين واملوالن للرئيس 
السابق.

إل����ى ذلك قال����ت مصادر 
سياسية إن »احلزب االشتراكي 
اليمني دعا أنصاره في مدينة 
تعز للمش����اركة الفاعلة في 
مقاومة مليش����يات احلوثي 

وصالح دفاعا عن تعز«.
وأطلقت املقاومة الشعبية 
ن����داء عاجال  مبحافظة تعز 
لقبائل وأبناء محافظتي اب 
واحلديدة شرق وغرب املدينة 
أن تقوم بقطع إمدادات احلوثي 
املتجهة الى تع����ز عبر تلك 
احملافظات، وناشدت الرئيس 
عبد ربه منصور هادي ورئيس 
احلكومة املهندس خالد بحاح 
س����رعة تزويدهم باألسلحة 
النوعية اخلاصة بحرب املدن 
والشوارع ومنها قناصة ليلية 
ونهارية وصواريخ مضادة 

للدروع.
البيضاء  وفي محافظ����ة 
جن����وب العاصم����ة صنعاء 
ل�  أك����دت مص����ادر قبلي����ة 
»األنباء«: أن القبائل ش����نت 
امس هجوم����ا عنيفا مباغتا 
على مواقع احلوثين مبنطقة 
حمة صرار برداع وقتلت 23 
مسلحا حوثيا وأسر 6 آخرين 

والسيطرة على املواقع.

احلريري يشكر 
خادم احلرمني 

على دعم اجليش 
اللبناني وتسلم 

أولى دفعات هبة 
السالح


