
اتفقت األطــراف اليمنيــة برعاية األمم 
المتحــدة على نقل لجنــة مراقبة الهدنة 
إلــى جنوب المملكة العربية الســعودية 
مــن أجل العمل على تعزيز وقف إطالق 
النــار حتــى اســتئناف المفاوضــات في 
الـ15 من الشهر الجاري، في وقت واصل 
االنقالبيون تكثيــف خروقاتهم الميدانية 
لوقف إطالق النار، حيث أحبطت قوات 
الجيــش الوطنــي والمقاومــة الشــعبية 
ثاني أعنــف هجوم خالل شــهر رمضان 
لميليشــيات الحوثــي والمخلــوع علــى 
مقــر اللواء 35 مدرع والــذي ترافق مع 
بالهاون وصواريخ  غطاء مدفعي وقصف 

الكاتيوشا طال مقر اللواء ومحيطه. 
وقــال المبعوث الخــاص لألمين العام 
لألمم المتحدة إلى اليمن إســماعيل ولد 
الشــيخ أحمد إن أطراف النــزاع اليمني 
التــي تخــوض مفاوضــات فــي الكويت 
اتفقت على نقل لجنة التهدئة والتواصل 
المعنية بمراقبة خرق وقف إطالق النار 

إلى ظهران الجنوب بالسعودية وااللتزام 
بوقف األعمال القتالية خالل فترة توقف 
المفاوضات التي ستستمر حتى 15 الشهر 

الجاري.
وقال ولد الشــيخ في مؤتمر صحافي 
عقــد بالكويــت: «التزم الطرفــان بهذه 
البنــود مــن خالل بيــان التزامــي وجه 
لمعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
خارجيــة دولــة الكويت وكذلــك لي أنا 
شــخصيا كمبعــوث خاص لألميــن العام 

لألمم المتحدة».

وتشــمل بنود االتفاق «تجديــد االلتزام 
باحتــرام أحكام وشــروط وقف األعمال 
القتالية وتعزيز آليتها تنفيذها». وأشــار 
إلــى أن نقل لجنة التهدئة والتواصل إلى 
مــكان قريب من ســاحة العمليات يأتي 
بهــدف «تعزيز احترام وقــف العمليات 

القتالية».
كمــا يشــمل االتفــاق أيضا «تيســير 
اتخــاذ إجــراءات عاجلة لضمــان وصول 
المساعدات اإلنســانية والمواد األساسية 
دون أية عوائق... وتيسير اإلفراج العاجل 
عن األســرى والمعتقلين والمحتجزين»، 
باإلضافــة إلــى «االمتنــاع مــن جميــع 
األطــراف عن القيام بأي فعــل أو اتخاذ 
أي قــرارات من شــأنها أن تقوض فرص 

المشاورات والتوصل التفاقية».
علــى  الجانبــان  واتفــق 
الســتئناف  للكويت  العــودة 
المفاوضــات من جديد في 
15 مــن الشــهر الجاري 

«مع توصيــات عملية من القيادات تبنى 
على مــا تم بحثه في األســابيع الماضية 

ووضعه وضع التنفيذ». 

وأشــار ولد شــيخ إلى أنه تقدم بمقترح 
لخريطــة طريــق تتضمن تصــوراً عملياً 
إلنهــاء النــزاع وعودة اليمن إلى مســار 
سياســي سلمي وتشــكيل حكومة وحدة 
وطنية. وقال إن األطراف اليمنية تعاملت 
مــع المقترح بشــكل إيجابــي، لكنها لم 
تتوصل بعد إلى إمكانية تزمينه وتسلسل 

المراحل المتعلقة بتنفيذه.
ويتضمن هذا المقترح إجراء الترتيبات 
األمنيــة التي ينــص عليها القــرار 2216 
وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنية تعمل 
علــى إعــادة تأمين الخدمات األساســية 
اليمني كمــا تتولى  وإنعــاش االقتصــاد 
مســؤولية اإلعداد لحوار سياســي يحدد 
الخطــوات الضرورية للتوصــل إلى حل 

سياسي شامل. 
وقــال ولــد الشــيخ: «تمكنــا خــالل 
الشــهرين الماضييــن من وضع األســس 
ألرضيــة مشــتركة بين األطــراف يمكن 

البناء عليها، منها إطالق سراح ما يقارب 
مــن 700 أســير ومعتقل وأكثــر من 50 
طفًال، والعمل على تثبيت وقف األعمال 
القتاليــة وتشــير التقاريــر إلى تحســن 
ملحــوظ للوضع األمني فــي العديد من 
المناطــق. ولكــن هناك مناطــق أخرى 
مــا زالــت تعاني مــن خروقات يخســر 
للصراعات  المدنيون حياتهم ثمناً  خاللها 

السياسية». 

في األثناء، أكد نائب رئيس الوزراء اليمني 
وزير الخارجية عبدالملك المخالفي، على 
نقل لجنة التهدئة والتنســيق إلى ظهران 

الجنوب.
وأشــار فــي سلســلة تغريــدات على 

صفحته الشــخصية في «تويتر» 
«المشــاورات  أن  إلــى 

ســترفع حتــى الـ15 من 
بموجب  الجاري  الشهر 
التزامــات المزيــد من 
التشاور، والتي ستسمح 
الجولــة  فــي  بالتقــدم 
المقبلــة آمــًال أن يلتزم 

الطــرف اآلخر بذلك». وقــال المخالفي: 
«أردنا أن نصل إلى اتفاق؛ ولكن الطرف 
االنقالبــي والمتمــرد عّطــل أي اتفــاق، 
وأشــاع اإلحبــاط لــدى الرعــاة الذيــن 
بذلــوا جهوداً مقــّدرة من أجل الســالم 
في اليمــن». وتابع: «بعــد 70 يوماً من 
المراوغات، جّدد العالم رســالة موحدة 
الســالم ســيكون وفق  لالنقالبييــن، أن 
الثالث، واالنسحاب وتسليم  المرجعيات 

السالح واستعادة الدولة أوًال».
أن  االنقالبييــن  أنــه علــى  وأضــاف 
يعــودوا إلــى قياداتهــم، وأن يبلغوهم 
برســالة العالم أنه ال مهرب من االلتزام 
بالمرجعيــات، وأن الخطابات التصعيدية 
لن تجــدي نفعــاً. ولفت إلــى أن الوفد 
الحكومــي التزم بالعمل مــن أجل إنهاء 
االنقــالب والتمســك بخيارات الشــعب 
فــي مقاومة االنقــالب والقضاء على كل 
ما ترتــب عليه من تغييرات واســتعادة 

الدولة.

ميدانياً، شــنت الميليشيات هجوماً عنيفاً 
وأطلقــت أكثر من 50 صاروخ كاتيوشــا 
وقذائــف هــاون باتجاه مقــر اللواء 35 
مــدرع ووادي غراب والمناطق المحيطة 
باللواء غرب تعز، كما ســقطت عدد من 
الصواريخ والقذائف على السجن 
المركــزي ومنطقــة عقاقة 
وصوًال إلــى منطقة بير 

باشا.
قــوات  وصــدت 
الهجــوم  الشــرعية 
لــه  حشــدت  الــذي 

الميليشــيات منذ ثالثة أيــام، على اللواء 
والذي توزع على عدة جهات في محاولة 
القتحامــه، في حيــن قتل وجــرح عدد 
من عناصر الميليشيات. وشنت مقاتالت 
التحالف العربي عدة غارات اســتهدفت 
تعزيــزات ومواقع التمرد، أســفرت عن 
تدميــر دبابتين فــي محيط اللــواء ٣٥، 
ودبابــة ثالثة فــي بوابة مصنع الســمن 
والصابون. كما استهدفت المقاتالت عربة 
عســكرية كانــت تحمل الذخيــرة قرب 
الســجن المركزي غربا أدت إلى تدميره 

بالكامل.
العربــات  إحــدى  هــروب  وأدى 
العســكرية للميليشيات بســرعة جنونية 
خوفا من طائــرات التحالف بالقرب من 
مفرق شــرعب، إلــى انقالبه وهو يحمل 

عددا من الجثث لعناصر التمرد.

فــي الســياق، وصلــت قوات عســكرية 
كبيرة إلى منطقــة مريس مديرية دمت 
محافظة الضالع. وقال مصدر ميداني في 
مقاومة مريس لـ«البيان» إن القوات التي 
وصلــت هي مــن قوات المهــام الخاصة 
التي تلقت تدريبات عالية في السعودية 
علــى يد خبــراء عســكريين. وبحســب 
المصــدر فإن هذه القــوات مدربة على 
القنص ومتخصصة في العمليات الخاصة 
واالقتحامات وكســر خطــوط الدفاعات 
األمامية. وأضاف أن القوات التي دخلت 
مريــس مهمتهــا تحريــر مديريــة دمت 
حيــث تعد خطة حربيــة محكمة تحافظ 
فيها على القوات بأقل الخســائر البشرية 

والمادية.

في لحج، تواصل نزوح األسر من مناطق 
والمواهب  والمغنيــة  وعنفــات  الكرب 
والدجيرة وجالــس، باتجاه جنوب كرش 
بســبب القصف العشــوائي الذي يشــنه 
االنقالبيون على هذه المناطق. وأشارت 
مصــادر يمنية إلــى انه تم نقــل جميع 
النازحين من النساء واألطفال وكبار السن 
إلى مخيم أنشأته المقاومة الجنوبية لهم 
في عقان. وأكدت أن عشــرات يغادرون 
بشــكل يومي منذ مطلع األسبوع الحالي 
مــن منازلهــم، إلــى مناطــق بعيدة من 

المواجهات والقصف في المديرية.
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■ مقاتل من الشرعية يتصدى 
لالنقالبيين على جبهة هيالن 

في مأرب  |  أ.ف.ب 

أكد رئيس الــوزراء البحريني األمير خليفة 
بن ســلمان آل خليفة دعم مملكة البحرين 
الشــرعية فــي اليمن، ودعا إلــى أن تكون 
اإلرادة الشــعبية اليمنيــة هــي من يحدد 
مســتقبل اليمــن ال من يدعمــون األطماع 

التوسعية ومخططات التفرقة المذهبية. 
وقال األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
إن بالده مســتمرة فــي مواقفها الثابتة في 
دعم الشــرعية فــي اليمــن، وحماية أمنه 
واســتقراره وعروبته، وتحقيق آمال شعبه 
في العيش في االســتقرار واألمن والتنمية، 
وأن تكــون اإلرادة الشــعبية اليمنيــة هي 
من يحدد مســتقبل اليمن، ال من يدعمون 
األطمــاع التوســعية، ومخططــات التفرقة 

المذهبية. 

وأكد خالل اســتقباله نائب الرئيس اليمني 
الفريــق الركن علي محســن األحمر عمق 
ومتانة العالقات البحرينية اليمنية مشــددا 

على استمرار البحرين في مشاركتها الفاعلة 
في دعــم الشــرعية وإعادة األمــن لربوع 
اليمــن، من خــالل التحالــف العربي الذي 
تقوده المملكة العربية السعودية، الفتا إلى 
أن ما حدث في اليمن كشف قوة الموقف 
العربي الحازم والكلمة المتوحدة في وجه 

من يهدد األمن العربي وهوية شعوبه.
مــن جانبه قــدم نائب الرئيــس اليمني 
شرحا آلخر المســتجدات والتطورات على 
الســاحة اليمنية، والجهود المبذولة لعودة 
األمن واالســتقرار بالتعاون والتنســيق مع 

قوات التحالف العربي.

وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة التقى بنائب الرئيس اليمني أول 
من أمس وبحث معه مســتجدات األوضاع 
فــي اليمن وما أحدثه االنقــالب من نتائج 
ســلبية في الجوانب األمنيــة واالقتصادية 
والسياســية، مجــدداً التأكيــد على موقف 
البحرين مع بقية الدول الخليجية المســاند 
للشــرعية وأمن واســتقرار اليمــن وتلبية 

تطلعات اليمنيين. ■ ولي ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان يشارك قوات الدفاع الجوي اإلفطار خالل جولة تفقدية للوحدات المرابطة في نجران على الحدود مع اليمن | واس 

قال سكان محليون يقطنون بمنطقة روكب شرق مدينة المكال إن قوة 
من الجيش داهمت منزالً في المنطقة يعتقد أنه لمسلحين من القاعدة 
فجر أمس. وقال الشــهود إن اشتباكات عنيفة رافقت عملية المداهمة. 

وحاصرت أطقماً من الجيش المنزل قبل االقتحام.


