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اليمنيــة  اإلعــالم  وزارة  وكيــل  نــّدد 
القائــم  بحضــور  المســيبلي،  أحمــد 
باألعمــال الروســي في صنعــاء لحفل 
أقامــه الحوثيون فــي القصر الجمهوري 
بالعاصمــة صنعاء لمراســم ما أســموه 
«تســليم واســتالم الســلطة بين اللجنة 
الثوريــة العليــا للحوثييــن والمجلــس 
السياســي األعلى» الذي ُشــكل مناصفة 
بيــن طرفي االنقــالب، مشــيراً إلى أن 
ذلك ال يليــق بممثل دولة كبرى وعضو 
في مجلــس األمن ودولة تؤيد رســمياً 

الحكومة الشرعية في اليمن.
تصريــح  فــي  المســيبلي  وطالــب 
الروســية بضرورة  الخارجية  لـ«البيان» 

إصــدار بيان رســمي وواضح تعتذر فيه 
عن حضور القائم بأعمال ســفارتها في 
صنعاء لهذا الحفل وعن تصريحاته التي 
جاءت باللغة العربية والتي قال فيها إن 
«روســيا تدعم كل الجهــود الرامية إلى 
تحقيق تسوية سياسية في اليمن.. ومن 

بينها إنشاء المجلس السياسي».

ووصف المسؤول اليمني هذا التصريح 
بأنــه يتعــارض مــع الموقف الرســمي 
لموســكو التــي تؤيد الشــرعية، مطالباً 
الخارجية الروســية بإصدار بيان رسمي 
وواضح تعتــذر فيه عن هــذا التصريح 
على اعتبار أن روســيا يجب أن تتحمل 
التــي يدلي بها  التصريحات  مســؤولية 
دبلوماسيوها، مشيراً إلى أن نفي القائم 

باألعمــال الروســي ومــا أصــدره من 
توضيحات ليست كافية ألن كل الشعب 
التصريحات  اليمني اســتمع إلى هــذه 

المسيئة.
وشــدد المســيبلي على أن الحســم 
الوحيد  الخيــار  العســكري أصبح هــو 
المتبقي لحسم الوضع المتأزم في اليمن 
بسبب تعنت االنقالبيين، مشيراً إلى أن 
ذلك هو ما ينتظره الشــعب اليمني في 
الداخل قبل الخارج بعد أن مل الشعب 
اليمنــي من سياســة التخريب والتدمير 
والقتل التي تمارسها ميليشيات الحوثي 

والمخلوع في البالد.

وقــال إن تحريــر صنعــاء أصبــح قريباً 
جداً وأن العالم أجمع سيشــاهد ماليين 

اليمنييــن ســتخرج وقتها تأييــداً لدحر 
للشــرعية  االنقالبيين وانتصاراً حاســماً 
وللجيــش الوطني اليمنــي، مذكراً بأنه 
عندمــا كان الرئيــس عبد ربــه منصور 
هادي في صنعاء في وقت ســابق كانت 
الحشود تخرج بالماليين دعماً للحكومة 
الشــرعية، وأن هذا المشــهد ســيتكرر 

قريباً بعد أن يتم تحرير صنعاء.
وأضــاف المســيبلي أن التظاهــرات 
التــي دعا إليها االنقالبيــون غداً إلظهار 
تأييد الشعب لهم، ستكون مجرد حشود 
مرغمــة على الخــروج تحــت التهديد، 
مشــيراً إلــى أن ميليشــيات المخلــوع 
والحوثــي تمــارس سياســيات تكميــم 
األفواه في المناطق التي تســيطر عليها 
ومنهــا العاصمة صنعــاء بحيث لم يعد 

هناك صوت يعلو على صوتهم.

أكــد نائب األميــن العام لجامعــة الدول 
العربية الســفير أحمد بــن حلي ضرورة 
تضافــر الجهود العربيــة والدولية لضمان 
اليمنيــة  الشــرعية  الحكومــة  اســتعادة 
ســلطتها على كامل األراضي، وبما يحقق 
تطلعات الشــعب اليمنــي ويضمن وحدة 

البالد وأمنها واستقرارها.
وأشار ابن حلي خالل لقائه في القاهرة 
أمــس، رئيس الــوزراء اليمني أحمد عبيد 
بن دغر، إلى اســتعداد الجامعة لمواصلة 
جهودها للمســاهمة فــي تذليل العقبات 
التي تعتــرض عملية التوصــل إلى اتفاق 
سياســي في اليمن، وفق المرجعيات التي 

تم االتفاق عليها. 

ولفت الســفير ابن حلي إلــى الجهود 
التــي تقــوم بها الجامعة مــن أجل تعزيز 
آليــات الدعم العربي للحكومة الشــرعية 
توفيــر  مجــال  فــي  وخاصــة  اليمنيــة، 

المساعدات اإلنسانية.

فــي األثناء، أكد شــيخ األزهر الشــريف 
فضيلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور أحمد 
الطيب، خالل استقباله ابن دغر، استعداد 
األزهــر لتقديم المزيد من الدعم العلمي 
والدعوي لليمن من خالل استضافة األئمة 
وتدريبهــم على برنامــج مصمم لمواجهة 
التحديــات والقضايا المعاصــرة التي تهم 
الشــأن اليمني، وتبث فيهم روح االنتماء 
والــوالء للوطن، وذلــك على نفقة األزهر 

دعماً للشعب اليمني الشقيق.

قدمــت دولة اإلمــارات العربية المتحدة 
11 ســيارة إلدارة األمــن بمحافظة عدن، 
وذلــك في إطار دعمهــا المتواصل لليمن 

وتعزيزاً ألمنه واستقراره.
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وتواصــل 
المتحــدة دعمها المســتمر لقطاع األمن 
فــي محافظة عــدن ورفدت يــوم أمس 
إدارة األمــن بـــ11 ســيارة دفــع رباعي 
وذلــك بهدف تعزيز حضور الشــرطة في 

المجتمع.
وأشــاد شــالل شــائع مدير أمن عدن 
بهــذه المناســبة بدعم دولــة اإلمارات، 
بقيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
للجمهوريــة اليمنية والوقوف بجانبها في 
األزمة التي تعيشــها من أجــل التخفيف 
من وطأتها وذلك على الصعد كافة، مشيراً 

إلــى أن هذه الدفعة من الســيارات تأتي 
ضمن عدد من الدفعات.

وشــدد شــالل على أن هــذا الدعم «ليس 
بغريب على شــعب قــدم دم خيرة رجاله 
من أجــل الوقوف معنــا». وأضاف: «نحن 
اليوم في المدينة الباســلة عدن نســير في 
الخاليا  خطيــن متوازيين، خــط اجتثــاث 
للحوثييــن  التابعــة  واإلرهابيــة  النائمــة 
والمخلــوع صالح، وخط الدعم المقدم من 
األخوة األشقاء أبناء دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بشــكل خــاص والتحالف العربي 
بشــكل عام والمكمل للعمل على األرض»، 
مؤكــداً أنه ال نجاح لخــط دون آخر. وأكد 
شــايع أن العمليــة األمنيــة متواصلــة في 
عدن وكل المحافظــات المحررة. وأوضح: 
«نحن وإخواننا في التحالف العربي ودولة 
اإلمارات سنظل يداً بيد ولن نقبل بالمساس 
بأمن واستقرار مدينتنا عدن». وأضاف، إنه 

«رغــم وقوع بعض األحــداث التي تحاول 
زعزعة األمن في المدينة ضمن المحاوالت 
البائسة، لكننا عازمون على الوصول بعدن 
إلى المستوى األمني المنشود، وإن حياتنا 
سنعيشــها مخلصيــن لهــذه المدينــة، وال 

نخشى الموت من أجلها».

جديــر بالذكر أن دولة اإلمــارات العربية 
المتحدة بذلت جهوداً كبيرة إلعادة إعمار 
قطاع الشــرطة واألمن في عدن ،وشملت 
ترميم وصيانة 14 مركــزاً ومبنى حكومياً 

وتأثيث ثالثة مراكز شرطة.
يشار إلى أن اإلمارات العربية المتحدة 
بذلت جهوداً كبيرة في إعادة تأهيل قطاع 
الشرطة واألمن في العاصمة المؤقتة عدن 
منُذ اللحظــات األولى لتحريرها قبل أكثر 
مــن عام، وشــملت عملية الدعــم ترميم 
وصيانة 14 مركزاً ومبنى حكومياً وتأثيث 

ثالثة مراكز شرطة. ■ دفعة سيارات رباعية الدفع قدمتها اإلمارات لشرطة عدن  |  البيان 

وّســع التحالــف العربي نطــاق عملياته العســكرية 
ضــد االنقالبييــن فــي محافظة صعــدة، وتمّكن من 
شــل خطوط تنقــل المتمردين بغــارات مكثفة على 
مواقعهم وخطوط إمدادهــم، في واحدة من أعنف 
حمالت القصف الجوي الدقيق، فيما شهدت المناطق 
الحدودية مع المملكة العربية السعودية معارك برية 
تدّخل فيها ســالح الجو للتحالف، ما أسفر عن مقتل 
عشــرات المتمرديــن، في وقت حــررت قوات 
الشــرعية التلــة البيضاء في نهم شــرق صنعاء، 
كما شــهدت تعز مواجهــات عنيفة على خطوط 
الجبهــات تزامنــاً مع اســتمرار الحملــة األمنية 
للشــرعية ضد اإلرهابيين وطردهم من مديرية 
لــودر ومنطقة أحور فــي أبين. ومع اســتمرار 
االنقالبييــن في إطالق القذائف والتســلل 
إلى الجانب الســعودي من الحدود، ردت 

قوات التحالف بعنف على تلك المحاوالت، وقصفت 
مواقعهم في الشــريط الحــدودي لمحافظتي صعدة 
وحجــة. وأعلن مصــدر يمني أن القوات الســعودية 
ألحقت خسائر فادحة باالنقالبيين في معركة "أبواب 
الحديد" المقابلــة لمنفذ علب الحدودي، وقّدر عدد 

خسائر المتمردين بنحو 150 قتيًال. 

وشــن طيران التحالف غارات عــدة على مواقع في 
محافظة صعدة، حيث دمر مخازن للوقود يســتخدم 
ألغراض عســكرية في منطقة بــركان بمديرية رازح 
ومنطقــة مران بمديرية حيــدان ومنطقتي آل مغرم 
والحماقــي بمديريــة باقم، ومديريــة منبه ومنطقة 
الحجــر في آل ســالم ومنطقة األبقور فــي مديرية 
ســحار ومعســكر كهالن في ضواحــي مدينة صعدة 
ومديرية ســاقين، وجميــع هذه المناطــق تقع في 

محافظة صعدة.
وتدخلت مدفعية التحالف ومروحيات األباتشــي 
في استهداف تجمعات االنقالبيين في هذه المواقع، 

كما شــّنت مقاتالت التحالــف غارات عدة على جبل 
شعير.

وفــي صنعاء، جــّدد طيــران التحالــف غاراته على 
مواقــع ميليشــيات الحوثــي والمخلــوع صالح في 
مناطــق متفرقة مــن العاصمة ومحيطها، مســتهدفاً 
مخازن لألســلحة في معســكر الفرقة األولى مدرع، 
ومعسكرات قوات الحرس الجمهوري التابعة للرئيس 
المخلوع فــي فج عطان، وفي منطقــة الجميمة في 
بني حشــيش وجبل الريد ووادي األجبار في مديرية 

ســنحان محافظــة صنعاء مســقط رأس الرئيس 
المخلــوع. وفي مديريــة نهم شــرق العاصمة، 
حررت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
مناطق جديدة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا 

الحوثي وصالح االنقالبية.

في تعز، شــّنت مقاتالت التحالــف لليوم الثاني 

على التوالي غــارات عدة على إدارة أمن مديرية 
سامع، ومناطق في مديرية الصلو، وعزلة األحكوم 

بمديرية حيفان جنوب تعز.
وأوضحت مصادر محلية لـ«البيان» أن مقاتالت 
التحالــف عــاودت قصفها بغارتيــن جويتين على 
مواقــع الميليشــيات فــي مديريــة الصلــو. كما 
اســتهدفت عربتين عســكريتين للتمــرد في عزلة 
األحكــوم التابعــة لمديرية حيفان. وقال شــهود 
عيان لـ«البيان» إن الغارتين أوقعتا قتلى وجرحى 
فــي صفــوف الميليشــيات، كما دمــرت عربتين 

عسكريتين.

علــى جبهــة الحرب ضــد التنظيمــات اإلرهابية، 
الحقت قــوات الجيش الوطنــي، مدعومة بقوات 
التحالــف العربــي، عناصر القاعــدة الهاربين من 
مدينتــي زنجبــار وجعار. ودخلت قــوات الجيش 
اليمن مركز مديرية لودر، وســط ترحيب األهالي 

وهروب عناصر «القاعدة» من المنطقة.

وفي مدينة أحور الســاحلية التي كانت تخضع 
لســيطرة عناصر «القاعدة»، تمكنت قوات الجيش 
من دخولها ونشر قواتها على طول الطريق الواصل 

بينها وبين مدينة زنجبار.

أوضحت مصادر خاصة لـ«البيان» وجود 
مفاوضات من قبل ميليشيات الحوثيين 
النتشال جثث 20 عنصراً من عناصرهم 
الذين ُقتلوا في المواجهات قبل عشــرة 
أيام في منطقة األكبوش في تعز، مقابل 
انتشــال جثة رضــوان الحكيمــي، أحد 
القــادة الميدانيين للمقاومة الشــعبية 

في المنطقة.
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