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50 غارة على االنقالبيين والتحالف يفتح مطار صنعاء
طهران تعترف بتزويد الحوثيين بصواريخ باليستية

تعز - صالح صالح ــ صنعاء، عدن – البيان 
الرياض - الوكاالت 

ش��ن طيران التحالف العربي أكثر من 50 غارة على 
مواقع عسكرية لالنقالبيين في عدد من المحافظات 
اليمني��ة، فيم��ا أعلنت قيادة ق��وات التحالف إعادة 
فت��ح مطار صنعاء للرحالت التابع��ة لألمم المتحدة 
والمنظمات اإلنس��انية الدولية. وبالتزامن استش��هد 
رجل أمن س��عودي إثر تبادل اطالق النار مع عناصر 
الحوثي  في موقع حدودي بمنطقة عس��ير،في وقت 
أكدت لجنة مس��تقلة أنها لم ترصد استخدام أسلحة 
محّرمة في اليمن، بينما اعترفت طهران أن صواريخ 

الحوثيين ضد السعودية إيرانية. 
وذكرت مص��ادر يمنية أن مقاتالت التحالف قصفت 
مواق��ع االنقالبيي��ن ف��ي صنع��اء ومحيطه��ا، حيث 
اس��تهدفت قاعدة الصمع المطل��ة على مطار صنعاء 
الدول��ي، ومواق��ع االنقالبيي��ن في منطق��ة صرف، 
ومنطقة بني عوير في مديرية نهم، وعلى اللواء 122 
مش��اة في مديرية الصفراء، ومران بمديرية حيدان، 
ومديرية ساقين التابعة لمحافظة صعدة. وأوضحت 

طيران  أن  المص��ادر 
ش��ن  التحال��ف 

غ��ارات  أرب��ع 

على معس��كر ل��واء العمالق��ة في مديرية س��فيان 
بمحافظة عمران، وأربع غارات أخرى على المنطقة 
األمني��ة بمديرية خمر، كما ش��ن أرب��ع غارات على 
مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. واستهدفت 
المقاتالت تجمعات الميليشيات في مديرية عسيالن 
بمحافظة ش��بوة، فضاًل عن غ��ارة على منطقة مبلقة 
ف��ي مديرية بيح��ان بالمحافظة، والقاع��دة البحرية 

بمحافظة الحديدة ب�13 غارة.

صد هجوم
وفي عسير استشهد رجل أمن سعودي، إثر تبادل 
للنار مع عناصر حوثية من داخل األراضي اليمنية، 
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء الس��عودية ع��ن الناطق 
األمن��ي باس��م وزارة الداخلية الس��عودية، قوله 
إن مواق��ع حدودي��ة متقدم��ة بمحافظ��ة ظهران 
بمنطقة عس��ير تعرض��ت إلطالق ن��ار ونتج عن 
ذلك استش��هاد العريف بحرس الحدود السعودي 
مشاري الش��هراني. في تعز، تصدى الجيش الوطني 
والمقاومة الش��عبية لهجوم عنيف ش��نته ميليشيات 
الحوث��ي والمخلوع صالح في منطقة االكبوش بعزلة 

األحك��وم مديري��ة حيف��ان 

جنوب تعز، في محاولة منها الستعادة المواقع التي 
خس��رتها س��ابقا. وأوضح مصدر ميدان��ي ل�»البيان« 
أن المنطقة ش��هدت اش��تباكات ليلية عنيفة أسفرت 
عن مص��رع 10 من عناصر الميليش��يات وإصابة 12 
بجروح.  وش��نت مقاتالت التحالف غارتين أس��فرتا 
ع��ن تدمير عربة عس��كرية وأحد المداف��ع الثقيلة، 
كما قصفت تجمعاً للميليش��يات، ما أس��فر عن قتلى 

في صفوفهم.
في غضون ذلك، تفقد نائب الرئيس اليمني الفريق 
الركن علي محسن األحمر المقاتلين وجاهزية الجيش 
القتالية في الخطوط األمامية بمديرية نهم بمحافظة 
صنعاء وبالمنطقة العس��كرية السادس��ة بمحافظة 
الجوف. والتقى األحمر قادة المناطق العس��كرية 
والضب��اط والصف واألفراد، وأش��اد ببطوالت 

الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

فتح المطار
من جهتها، أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في 
اليم��ن إعادة فتح مطار صنع��اء الدولي للرحالت 
الجوي��ة التابع��ة لألم��م المتح��دة والمنظم��ات 
اإلنس��انية الدولية األخرى. ونقل��ت وكالة األنباء 
اليمني��ة عن قي��ادة التحالف في بي��ان أنه »ومن 
أجل س��المة العاملين في المجال اإلنساني يجب 
إش��عار التحالف مقدماً بتل��ك الرحالت«. وأضاف 
البي��ان أن التحالف علق مس��بقا الرحالت الجوية 
من 9 أغس��طس الجاري حت��ى 15 منه، وذلك من 
أجل س��المة وأمن موظفي المساعدات اإلنسانية، 
مشيراً إلى أن التحالف تلقى خالل هذه الفترة 12 

طلباً ال يتضمن أي منها مواد إغاثية أو إنسانية.
في األثن��اء، اعترف��ت الوكالة اإليرانية الرس��مية 
أن الص��اروخ الذي أطلقته الميليش��يات الحوثية ضد 
األراضي السعودية أول من أمس كان من نوع »زلزال 
3« وهو صناع��ة إيرانية. وأضافت نقاًل عن مصادرها 
ف��ي اليمن أن الص��اروخ أطلقته ميليش��يات الحوثي 
باتجاه أراضي محافظة نجران السعودية.وفي السياق 
انتقدت الخارجي��ة اليمنية تصريحات ايرانية وصفت 
اجتماع  بعض اعضاء مجلس النواب لدعم االنقالبين 
تصرف��اً عقالنياً وقال الناطق باس��م الخارجية اليمنية 
إن تلك التصريحات تدلل على رغبة طهران في اطالة 

أمد الحرب وتؤكد دعمها لالنقالبيين.

تحقيق
إلى ذلك، أك��دت لجنة التحقيق في ادعاءات انتهاك 
حقوق اإلنس��ان ف��ي اليمن أنها لم ترصد اس��تخدام 

ألسلحة محّرمة دولياً في اليمن.
وعق��دت اللجنة، التي تضم ممثلي��ن عن القضاء 
والمجتم��ع المدن��ي مؤتم��راً صحافي��اً أم��س، في 
العاصم��ة الس��عودية الرياض، أوضح��ت خالله أنها 
عملت على جمع عناصر تحقيقها منذ تس��عة أشهر، 
من خ��الل عمل 30 راصداً توّزعوا ف��ي أنحاء اليمن 
لمقابلة الشهود. وكشفت أنه تم توثيق 9816 ادعاء 
بانتهاك حقوق اإلنس��ان منذ مارس 2015، منها 387 
حالة تجنيد أطف��ال، بينما أوقعت انفجارات األلغام 

81 ضحية في الفترة نفسها.
وأك��دت أن الحكوم��ة اليمني��ة 
اتصال  والتحال��ف حددا ضابط��ي 
الحوثيين رفضوا  اللجنة، لكن  مع 

األمر.

القاهرة- البيان 

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة 
تجنب الدخول في صراع ُمسلح طويل األمد في اليمن، 
مؤك��ًدا أهمية مواصلة المفاوض��ات التي ترعاها األمم 
المتحدة س��عًيا للتوصل إلى حل سياس��ي لألزمة، وفًقا 
لمق��ررات الش��رعية الدولية، بما يفس��ح المجال لبدء 

عملية إعادة اإلعمار في أقرب فرصة.
وأكد السيس��ي خالل اس��تقباله أمس رئيس الوزراء 
اليمن��ي أحم��د عبيد بن دغر، وق��وف مصر إلى جانب 
اليم��ن، ومواصلة دعمها للحكومة الش��رعية، برئاس��ة 

الرئي��س عبد ربه منص��ور هادي، وحرصه��ا على دعم 
جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسالمة أراضيها. 
وش��دد كذلك على أهمية االستمرار في التشاور الوثيق 
بي��ن الجانبين في إطار مجلس األمن والمحافل الدولية 

األخرى. 
وأكد الرئيس المص��ري حرص بالده على تقديم كل 
أوجه الدعم الممكنة ألبناء اليمن، لتمكينهم من تجاوز 
األزم��ة الراهن��ة والتركيز على مس��ار التنمية، وإعادة 
اإلعمار بما يلبي طموحات الشعب اليمني في استعادة 

السالم واالستقرار.
ونقل رئيس وزراء اليمن رسالة من الرئيس عبد ربه 
منصور هادي إلى الرئيس السيس��ي، تضمنت اإلعراب 

ع��ن تقدير ب��الده لمواقف مص��ر الداعم��ة للحكومة 
الش��رعية، سواء في إطار التحالف العربي أو من خالل 
الدف��اع عن مصالح اليمن ف��ي مجلس األمن والمحافل 
الدولية. وأش��اد بن دغر ب��دور دول التحالف العربي، 
بقي��ادة المملك��ة العربية الس��عودية، واإلم��ارات في 

مساندتها ودعمها للشعب اليمني ضد االنقالب.

تحرير
كم��ا أكد ب��ن دغر، خ��الل لقائ��ه الجالي��ة اليمنية في 
القاه��رة، أن الدولة ماضية في تحرير العاصمة صنعاء، 
وباقي المناطق من المليش��يات االنقالبية، مش��يراً إلى 

أن األوضاع السياسية واالقتصادية بدأت في التحسن.

السيسي يؤكد دعمه الحكومة الشرعية في اليمن

تفاعل سعودي

مع المكرمة الملكية للمرابطين

الرياض – البيان والوكاالت

الس��عودية م��ع قرار  تفاعلت األوس��اط 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز صرف راتب ش��هر للمشاركين 
الفعليين في الصف��وف األمامية لعمليتي 
عاصفة الحزم وإعادة األمل، من منسوبي 
والح��رس  والدف��اع،  الداخلي��ة،  وزارات 
الس��عودية  من��ه ألبناء  الوطن��ي، تقديراً 
المخلصين الذين قّدم��وا التضحيات فداًء 

للدين والوطن.
واعتبر محللون وكتاب سعوديون هذه 
المكرمة دليال على اهتمام ورعاية القيادة 
الس��عودية بالمرابطين في الحد الجنوبي، 
وتقديراً مس��تحقاً لتضحياته��م دفاعاً عن 
العقي��دة والوطن، مؤكدين أن منس��وبي 
والح��رس  والدف��اع،  الداخلي��ة،  وزارات 
الوطني البواس��ل قدموا أعظم التضحيات 
والبطوالت وس��جلوا صفحات مشرفة في 

تاريخ العسكرية السعودية العريق.
وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة 
المل��ك س��عود د. محمد احم��د العدوي 
إن المكرمة الملكية للجنود البواس��ل في 
الخطوط األمامية ليس أمراً مستغرباً على 
القيادة السعودية الرشيدة، مشيراً إلى أن 
المكرمة الملكية تأت��ي امتداداً لمكرمات 
كثي��رة ش��ملت جمي��ع أف��راد المجتمع 
السعودي بمختلف الفئات، مشيرا إلى أن 
القرار الملكي يمثل داللة واضحة على ما 
توليه القيادة العلي��ا في البالد والحكومة 
السعودية من اهتمام بمنسوبي القطاعات 
العس��كرية وتقديرا للجهود التي يبذلونها 

في حماية الوطن.
م��ن جهت��ه، أك��د الباح��ث ف��ي العلوم 
العس��كرية د. بدر بن عبدالله الشهري أن 

ه��ذه المكرمة تمثل واح��دة من المكارم 
الكبيرة التي اعتدناها من قيادتنا الرشيدة 
وتمثل حافزاً معنوياً كبيراً لجميع القوات 
العسكرية واألمنية ليس في الحد الجنوبي 
فقط بل في مختلف أرجاء المملكة كونها 
تعكس حرص واهتمام القيادة السياس��ية 
العلي��ا بتضحي��ات الجنود ف��ي كل أرجاء 
البالد، مش��يرا إلى أن مثل هذه القرارات 
النبيلة س��تكون دافعاً لنا لبذل المزيد من 

الجهود حفاظاً على أمن وسالمة الوطن.

 امتنان
وأك��د أمي��ر منطقة نج��ران األمير جلوي 
ب��ن عبدالعزي��ز ب��ن مس��اعد أن تقدي��ر 
خ��ادم الحرمي��ن الش��ريفين ألبنائ��ه من 
رج��ال القوات العس��كرية كاف��ة له بالغ 
األث��ر وأعظم االمتنان ف��ي نفوس الرجال 
البواس��ل، الذي��ن ضحوا م��ن أجل خدمة 
الدين، وحماية المقدس��ات، والدفاع عن 

حياض الوطن.

«الهالل» اإلماراتي يسلم مواد إغاثية إلى أبين

 قدمت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي مواد إغاثية وإيوائية للسلطات المحلية في محافظة أبين اليمنية في إطار جهودها اإلنسانية المتواصلة على الساحة اليمنية. 

وتضمنت المس��اعدات 1500 س��لة غذائية و750 كيلو غراما من التمور و300 خيمة إيواء. وأعرب س��كان من محافظة أبين عن خالص ش��كرهم وتقديرهم لدولة 

اإلمارات ولقيادتها الحكيمة على ما تقدمه من مس��اعدات ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة المعيش��ية اليومية. كما أعرب مس��ؤولون محليون في أبين عن تقديرهم 

الكبير للهالل األحمر الذي تمتد مساعداته لتشمل مناحي الحياة المختلفة من صحة وتعليم وإيواء وغيرها من الحاجات اإلنسانية األساسية.  |  أبين - وام

وجه عدد من مس��تخدمي موقع 
التواص��ل اإلجتماع��ي »تويت��ر« 
كلم��ات ش��كر خاص��ة للجن��ود 
البواس��ل ف��ي الح��د الجنوب��ي 
نظ��راً لما يقدمون��ه من تضحية 
وتفان في خدمة الوطن.  ودشن 
مغردون وسم »كلمة للمرابطين 
_ بالح��د_ الجنوبي« الذي حصد 

آالف التغريدات.

وسم 

أحبطت الش��رطة اليمنية في عدن عملية تفجير س��يارة مفخخة في حي المنصورة، وألقت 
القبض على ثالثة من المتورطين في العملية يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة بينهم قيادي 
في التنظيم، وواحد من أخطر المطلوبين لألجهزة األمنية لتورطه في عمليات تفجير وقتل 
واغتياالت في عدن. وقبض عليه في حي المنصورة، قبيل تنفيذ عملية التفجير. ولفت بيان 
للشرطة إلى أن المتهَمين اآلخَرين اعترفا بمسؤوليتهما عن تفخيخ السيارة. ويواصل الجيش 
اليمني الزحف ش��رق أبين نحو مدينة ش��قراء، حيث تتمركز مجاميع من أنصار الش��ريعة 
التابعة للقاعدة. وذكرت مصادر محلية في شقراء أن انتحاري فجر سيارة مفخخة في تجمع 

للجيش الوطني والمقاومة الجنوبية ما اسفر عن سقوط ثالثة قتلى وعدد من الجرحى.

القبض على أخطر مطلوبي القاعدة 

مخطط 
استيطاني جديد 

في الخليل


