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أكــد الرئيــس اليمني عبد ربــه منصور 
هــادي أن المجتمــع الدولــي يقف مع 
الشــرعية فــي خياراتها للحل الســلمي 
الخليجيــة  المبــادرة  علــى  القائــم 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار 

مجلس األمن الدولي رقم 2216.
وتــرأس هــادي اجتماعــاً اســتثنائياً 
للفريــق السياســي الــذي يضــم هيئة 
المستشارين والوزراء المعنيين، بحضور 
نائب القائــد األعلى للقوات المســلحة 

الفريق الركن علي محسن األحمر.
وخــالل االجتماع أكد هــادي توحيد 
الجهــود والعمل بروح الفريــق الواحد 
التي يدعمها  الوطنيــة  لالنتصار للقضايا 
الجــوار والمجتمــع اإلقليمــي والدولي 

الدســتورية  الشــرعية  من خــالل دعم 
وإدانــة تمرد مليشــيات الحوثي وصالح 
االنقالبيــة. وقــال إن «قضيتنــا واضحة 
ومســاند  داعــم  الدولــي  والمجتمــع 
لخطواتنــا باعتبارهم شــركاء لليمن في 
خيــاره الســلمي عبــر عمليــة التحول 
السياســي منــذ العــام 2011 من خالل 
المبــادرة الخليجية والقــرارات األممية 
ذات الصلــة، وتنفيذ مخرجــات الحوار 
الوطنــي التي أجمع عليهــا كل مكونات 
شعبنا اليمني والتأكيد على تنفيذ القرار 

األممي رقم2216».
وأكــد الرئيس اليمنــي أهمية تمتين 
وتعزيــز عالقــات المنظومة السياســية 
كاملة على قاعدة الهدف األساســي في 
هذه المرحلة الرامية الســتعادة الدولة 
ومرجعياتهــا في ذلك، وهــي المبادرة 
الخليجيــة ومخرجــات الحــوار الوطني 

ومسودة الدستور والقرار األممي 2216 
وإعــالن الرياض، فضــًال عن تفعيل عمل 
الهيئــة الوطنية للرقابــة على مخرجات 

الحوار واستحضار مخرجاته.
المجتمع  بمواقف  االجتمــاع  ورحب 
وشــرعيتها  لليمــن  الداعمــة  الدولــي 
الدســتورية من خالل القرارات األممية 
ذات الصلــة، وناقــش التقاريــر الخاصة 
بالشــأن الداخلي على الصعيد السياسي 
واإلعالمــي بما يعزز مــن األداء وخلق 
التفاعل  التكامــل وتعزيــز  حالــة مــن 

المجتمعي.
وكان الرئيــس اليمني قــال لصحيفة 
«عكاظ» الســعودية إنه لوال قيام خادم 
الملك ســلمان بن  الشــريفين  الحرمين 
الحــزم  عاصفــة  بعمليــة  عبدالعزيــز 
إيرانياً»، محذراً  اليمن وأصبح  «لســقط 
مــن أن «إيران تهدف البتــالع الجزيرة 

العربية كلهــا». وأضاف أن إيران «لديها 
اســتراتيجية، وتريد أن تدخل اليمن في 
حــرب أهلية للوصول إلى باب المندب، 

والسيطرة على المنافذ البحرية». 
وكشــف هــادي أن خــادم الحرمين 
وافــق على انضمام اليمن مســتقبال إلى 
مجلس التعاون الخليجي لكن بشروط. 

وأكد الرئيس اليمني أنه ناقش مسألة 
انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي 
مع الملك سلمان وأن األخير وافق على 
انضمام اليمن مستقبال شرط عدم وجود 
الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح.

كما قال هادي إن عالقة المخلوع علي 
صالح بالســعودية كانــت «عالقة ابتزاز 
سياســي بنســبة 100 في المئة، مشيراً 
إلى أن صالح سلم المدن اليمنية لتنظيم 

القاعدة.
مــن جهته، قدم نائــب رئيس الوزراء 

وزيــر الخارجية د. عبد الملك المخالفي 
خالل االجتماع، تقريراً موجزاً عن طبيعة 
زياراته الخارجية ولقاءته المثمرة لفضح 
واعتداءاتها  االنقالبية  المليشيات  جرائم 
المتكررة وتسويفها ومماطلتها في تنفيذ 

القرارات الدولية.

 فــي ســياق آخــر، ناقش نائــب رئيس 
الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح مع 
محافظ عــدن العميد عيدروس الزبيدي 
وقائد المنطقة العســكرية الرابعة اللواء 
أحمد ســيف، ومدير األمن العميد شالل 
شائع، تفاصيل الملف األمني والعسكري 

والخدمي بمحافظة عدن.
وأطلع بحــاح خالل اللقاء على موجز 
للحالــة األمنية، واســتمع إلى تقرير عن 
التحديــات التــي تواجه الجهــاز األمني 

للقيام بمهامه في الســيطرة على الوضع 
األمني. وشدد نائب الرئيس على ضرورة 
التعامل بحزم مــع الجماعات المنحرفة 
والتخريبيــة التي تحــاول زعزعة األمن 

واالستقرار. 
كمــا جــرى مناقشــة مجموعــة من 
القضايــا الخاصة بتعزيــز الوضع األمني، 
واالنتقــال إلى مرحلة العمل الجدي من 

كل أطراف المجتمع.
ودعــا االجتمــاع أبنــاء عــدن إلــى 
ضرورة تضافر الجهود وتجســيد اللحمة 
االجتماعيــة ومســاعدة رجال األمن في 
لتتم  والمنحرفيــن،  المخالفيــن  ضبــط 
محاســبتهم وفــق القانــون. وأكــد أن 
محافظــة عدن تجــاوزت التحدي األكبر 
وعلــى الجميــع االتجــاه نحــو الهدف 
االســتراتيجي لعودة عــدن إلى وضعها 

الطبيعي.
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واصلــت قــوات الجيش الوطنــي اليمني 
مســنودة بالمقاومــة الشــعبية تقدمهــا 
نحــو محافظة صعدة معقــل االنقالبيين، 
كمــا تواصــل وحدات أخــرى التقدم نحو 
العاصمة صنعاء، في حين قتل أكثر من 35 

من االنقالبيين في البيضاء وحجة.
وحسب مصادر المقاومة الشعبية، تقدمت 
قوات الجيش الوطني في أطراف مديرية 
خب والشــغف شــمال محافظــة الجوف 
عبر محور الخنجر ومحور صبرين ومحور 
األجاشــر، حيث تســعى لقطع اإلمدادات 
على مليشــيات الحوثي وصالح االنقالبية 

عبر محور خب – العقبة.
الوطنــي  الجيــش  قــوات  وهاجمــت 
والمقاومــة الشــعبية مواقــع وتجمعات 
مليشــيات الحوثــي وصالــح فــي منطقة 
«ســدباء» غربــاً وطهــرت مواقــع قــرن 
األبرش، وجبل السفينة، وجبل الجرف، في 
ظل انهيار واسع لمليشيات الحوثي وصالح 

وهروب جماعي لهم من هذه المواقع.
وفــي محــور صنعــاء، واصــل الجيش 

الوطنــي تقدمه فــي مديرية نهم شــرق 
العاصمــة عقــب مواجهــات عنيفــة مع 
االنقالبييــن الحوثييــن وقــوات الرئيــس 
المخلــوع. وقالــت مصــادر إن الجيــش 
والمقاومة سيطروا على مواقع استراتيجية 
بمنطقــة المدفــون بالقــرب مــن محلي 
مديرية نهم شــرق صنعــاء، عقب معارك 
عنيفة مــع االنقالبيين، وأن غارات عنيفة 
ومكثفــة نفذتها مقاتالت التحالف العربي 
اســتهدفت مواقــع تجمعاتهم في مديرية 
نهم شرق صنعاء ومنطقة صرف ومعسكر 

الخرافي شرقي صنعاء.
فــي غضون ذلــك، تمكنــت المقاومة 
الشــعبية في محافظة البيضاء من قتل 20 
من المســلحين االنقالبييــن، فيما قتل 15 

آخريــن في مديرية ميدي بمحافظة حجة 
فــي غــارات لمروحيات قــوات التحالف 
العربــي، خــالل محاولتهــم التســلل إلى 
ميــدي. واســتهدفت القوات الســعودية 
المشتركة 11 عنصراً من مليشيات الحوثي 
والمخلوع، في هجوم تصدت له قبالة جبل 
الملحمــة ومنطقة الخوبة الشــمالية على 
الحدود الســعودية. واســتطاعت القوات 
الســعودية التعامل مع الهجوم الذي وقع 
ليل الثالثاء، من خالل األســلحة المباشرة 
وغير المباشرة، بمشاركة القوات الخاصة. 
وتمكنــت مــن ضبــط قذائــف متنوعــة 
وذخائــر، ولوازم طبية كانــت مخبأة في 
أحد الكهوف التي اســتخدمتها المليشيات 

لتخزين عتادها.

وكانــت قوات التحالــف عززت جبهة 
ميدي بســرب من مروحيات األباتشــي 
لمنــع تســلل الحوثييــن وقــوات صالح 
إلــى ميدي التي تــم تحريرها من قبضة 

االنقالبيين.
وواصلــت مقاتــالت التحالــف العربي 
غاراتها على معاقل ومعسكرات المليشيات 
في محافظــة صعدة، لليــوِم الثالث على 
التوالــي. وأكــدت مصــادر ميدانيــة، أن 
طائرات التحالف نفذت عشرات الغارات 
على مواقع المليشــيات ومخابئ األسلحة 
المســلحين،  وتجمعات  القيادات  ومنازل 
فــي مناطق عــدة بصعــدة. وقتل 44 من 
المليشيات وسقط عشــرات الجرحى في 

مديرية «كتاف» وجبال «منبه».

وشــمل قصــف التحالــف مواقــع أخرى 
للمليشــيات المتمردة فــي مناطق مبتعة 
بمديريــة  والبحيــت،  واألتيــاس  وحنــا 
الوازعيــة غربي تعز. كما تعرضت مناطق 
المشــرف ورويــس والمحاولــة ألعتــى 
قصف وبمختلف أنواع األســلحة من قبل 
المليشــيات. واستقدم االنقالبيون حشوداً 
إلى المنطقة. من جهة أخرى، قتل النائب 
بالبرلمــان اليمني الشــيخ عبــد الله أيف 
برصاص مســلحين مجهولين، ليل الثالثاء 
/ األربعــاء، في محافظــة الحديدة غربي 
البــالد. وفــي مدينــة القطــن بمحافظة 
اليمن، اغتال مسلحون  حضرموت جنوبي 

العقيد في الجيش اليمني عيظة الدقيل.

■ قوات الشرعية تتقدم نحو معاقل االنقالبيين   |  أرشيفية

■ هادي مترئساً االجتماع في الرياض |  سبأ نت

يعقد مكتب تنســيق المساعدات اإلنســانية واإلغاثية المقدمة من مجلس 
التعــاون لدول الخليج العربيــة إلى الجمهورية اليمنية الشــقيقة اجتماعه 
األول فــي الرياض يوم االثنيــن المقبل. وأوضح الدكتــور عبدالعزيز حمد 
العويشــق األمين العام المساعد للشؤون السياســية والمفاوضات باألمانة 
العامة لمجلس التعاون بأن االجتماع سيستعرض مرئيات المنظمات اإلغاثية 
واإلنسانية بدول مجلس التعاون حول مشروع خطة مجلس التعاون الشاملة 
إلغاثة الجمهورية اليمنية لعام 2016. وقال إن االجتماع الذي يشــارك فيه 
مسؤولون عن المنظمات اإلغاثية في دول المجلس واألمانة العامة لمجلس 
التعــاون لــدول الخليج العربيــة والحكومة اليمنية يأتي فــي إطار اإلعداد 
للمؤتمر الدولي لتنســيق األعمال اإلغاثية والمساعدات اإلنسانية المقدمة 
للجمهوريــة اليمنيــة المزمع عقــده في الرياض في وقــت الحق من العام 
الحالي.  الرياض - وام

أعلــن الناطــق الرســمي لوزارة 
الحرس الوطني السعودية، الرائد 
محمد العمري أمس، «استشــهاد 
العريف محمد بن حمود العنزي 
من قوات الحرس الوطني، مدافعاً 
عن دينــه ووطنه». و«استشــهد 
العنــزي متأثــراً بإصابة ســابقة، 
خالل المعارك مع الحوثيين، في 

الربوعة».
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