
شــنت مقاتالت التحالــف العربي غارات 
جوية على مواقع االنقالبيين في محافظتي 
صنعاء ومأرب لمنع مســاعي المتمردين 
خرق الهدنــة وتحقيق مكاســب ميدانية 
بعــد يوم مــن قرار نقــل لجنــة التهدئة 
والتنســيق إلى محافظة ظهــران الجنوب 
في المملكة العربية الســعودية، في وقت 
صدت المقاومة الشعبية هجمات متعددة 
شــنها االنقالبيون على جبهة الصبيحة في 

محافظة لحج. 
مواقع  العربــي  التحالــف  واســتهدف 
للحوثييــن فــي مديريــة صــرواح، غرب 
مأرب، ومنطقــة المجاوحة بمديرية نهم 
شــرق صنعاء بغارات جوية أســفرت عن 
إحبــاط تحركات عســكرية للتمرد باتجاه 

مواقع قوات الشرعية.
وتزامنــت تلــك الغــارات مــع تصاعد 
االشــتباكات بين الحوثييــن وقوات صالح 
مــن جهة، ورجال الجيــش والمقاومة من 
جهة أخرى بمديريتي نهم وبني حشيش.

وذكرت المصادر أن اشــتباكات عنيفة 
اندلعــت في نهم، مع تقدم قوات الجيش 
الحوثيين وقوات  والمقاومة نحو مواقــع 
صالح وسيطرتهم على عدد من التالل، مع 
اســتمرار محاولتهم في استعادة السيطرة 

على جبل المجاوحة ومنطقة بني فرج.

وأوضحت أن الطرفين اســتخدما األسلحة 
ســقوط  مؤكــدة  والمتوســطة،  الثقيلــة 
عشــرات القتلى والجرحــى من الطرفين. 
وفي مديرية بني حشــيش، أكدت مصادر 
محليــة اندالع اشــتباكات بيــن الحوثيين 
وقــوات صالح من جهة، وقــوات الجيش 
والمقاومة الشــعبية من جهة أخرى على 

مشارف المديرية القريبة من مطار صنعاء 
الدولي.

ولفتــت المصــادر إلــى أن مقاتــالت 
التحالف حلقت بشــكل كثيف في أجواء 
المنطقة، وانتشــرت ســيارات اإلسعاف 
بشــكل كبير على خــط المطــار باتجاه 

مديريتي بني حشيش ونهم.
التصعيــد مــن جانــب  يأتــي ذلــك 
االنقالبيين بعد تعليق مشاورات الكويت 
التــي اســتمرت نحــو شــهرين، على أن 
تستأنف جلساتها منتصف الشهر الجاري، 
مع إعالن المبعوث األممي إسماعيل ولد 

الشــيخ استمرار اتفاق وقف إطالق النار 
الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل الماضي 

تمهيداً لبدء المشاورات.

فــي الســياق، صعــد االنقالبيــون مــن 
خروقهــم التفــاق وقــف إطــالق النار، 
لكــن الجيش الوطني والمقاومة لقنوهم 
قاســية ودحــروا كل الهجمات  دروســاً 
وألحقــوا بهم خســائر كبيــرة في العدة 

والعتاد. 
وذكــرت مصــادر محليــة فــي جبهة 

الصبيحــة بمحافظــة لحــج أن المقاومة 
الشــعبية تصدت لهجمات متعددة شنها 
االنقالبيون الحوثيون المدعومون بقوات 
الرئيــس المخلــوع في جبــل ذي عهده 
وأجبروهم على االنســحاب باتجاه جبل 
الواقــع في أطــراف مديرية  الصيبــاره 

الوازعية جنوب تعز.
ومع استعادة المقاومة السيطرة على 
حبــل جالس في مديريــة القبيطة بلحج 
أكــدت المصــادر أن المواجهات انتقلت 
إلــى جبهــة الظهوره وجبــال النجج في 
الجهة الشــمالية الغربيــة لجبهة األغبرة 

وفي منطقة الصفر حيث لجأ االنقالبيون 
إلى إطالق صواريخ الكاتيوشــا وقذائف 
الهــاون بكثافة على القرى.  وطبقاً لهذه 
المصــادر تدخلــت مقاتــالت التحالــف 
وســاندت المقاومــة فــي المواجهــات 
ودمــرت مخزنــاً لألســلحة فــي منطقة 
التابعــة لمحافظــة تعــز كما  الراهــدة 
اســتهدفت مواقع لالنقالبين في أطراف 

منطقة كرش. 

الجوف،  المتون بمحافظة  وفي مديرية 

اســتمرت المواجهــات العنيفــة بيــن 
الجيــش الوطنــي المســنود بالمقاومة 
واالنقالبيــن واســتخدمت فيها مختلف 
أنواع األسلحة بعد أن أقدم االنقالبيون 
على اســتهداف مواقــع الجيش الوطني 
بالمدفعيــة وقذائف الهــاون في صفر 
الحنيــة والمجمــع الحكومــي لمديرية 
المتون. ووفق مصــادر الجيش الوطني 
فــإن قوات الشــرعية ردت على هجوم 
االنقالبين وقصفت مواقعهم في خشم 
حــام األعلــى ومزرعة العيــزري غرب 

المجمع الحكومي بالمتون.

اســتعادت المعارضة السورية الســيطرة على بلدة كنسبا وتالل أخرى 
من قوات نظام األســد، وباتت قريبة من بلدة سلمى االستراتيجية في 

المنطقة.
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بعد أن كشــفت الســلطات التركية النقاب عن هوية 
منفــذي تفجيــرات مطــار أتاتــورك في إســطنبول، 
أوضحت تقارير إعالمية أن االنتحاريين خططوا ألخذ 

عشرات المسافرين رهائن قبل تنفيذ عملياتهم.

أعلنت بريطانيا أنها سترسل مجموعة من 
جنودها إلى العراق لتوسيع مهمة تدريب 
القوات العراقية في إطار حملتها لمكافحة 
تنظيــم داعش، وينتظر أن يصل نحو 200 

جندي بريطاني إضافي.
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اســتنكرت المنظمــة الوطنيــة للتنمية 
لملف  الخطيــرة  التطورات  اإلنســانية 
المختطفيــن في اليمن، الذين تم أخيراً 
إحالــة أكثر مــن 40 شــخصاً منهم إلى 
النيابــة الجزائيــة المتخصصة بينهم 11 
إعالميــاً مضــى علــى احتجازهم لدى 
جماعــة الحوثــي والقــوات المواليــة 
للرئيــس المخلوع علــي عبدالله صالح 

أكثر من عام.
ودانــت المنظمــة في بيــان ترويج 

وســائل إعالم جماعة الحوثي والرئيس 
المخلوع ألرقــام مبالغ فيها تقول إنهم 
ســجناء سياســيون تم إطالق سراحهم 
الواقــع  مــن ســجونها، بينمــا يثبــت 
عكــس ذلــك تمامــا، حيــث ال يتجاوز 
عدد المفــرج عنهم من ســجناء الرأي 
والمعتقلين السياســيين 34 شخصاً من 
أصل 2981 مختطفاً مدنياً داخل سجون 
التمرد جلهم من النشــطاء السياســيين 

والحقوقيين واإلعالميين.
المريب  الصمــت  المنظمة  ودانــت 
مــن المجتمع الدولي الذي يدعي دوماً 

الدفــاع عن حرية الــرأي واإلعالم التي 
تتعرض ألبشع مجزرة في تاريخ اليمن. 
وقالــت إّن األخطــر من ذلــك أن تأتي 
هكذا إجــراءات غير قانونية من جهات 
ال تتمتــع بأي صفــة شــرعية بالتزامن 
مــع تصريحات المبعــوث األممي لدى 
اليمن عن تحقيق تقدم كبير على طريق 
باليمن، وفي  المعتقليــن  اإلفراج عــن 
وقــت كان أهالــي هــؤالء المختطفين 
ينتظــرون لحظــة خــروج أبنائهم من 
داخل زنازيــن جماعة الحوثي والقوات 
الموالية للرئيس الســابق خصوصا بعد 

التزاماتهــا األخيــرة خــالل محادثــات 
الكويت بإطالق سراح ما ال يقل عن 50 
في المئة من إجمالي المحتجزين لديها 

قبل انتهاء شهر رمضان هذا العام.
وأوضــح بيــان المنظمــة أن األرقام 
واإلحصاءات تشــير إلى أن عدد حاالت 
االختطــاف التــي ارتكبتهــا مليشــيات 
الحوثــي والقــوات المواليــة للرئيــس 
المدنيين منذ  بيــن أوســاط  المخلوع، 
مطلع الشهر الماضي تجاوزت 350 حالة 
موثقة، أي ما يعادل عشرة أضعاف من 
تم اإلفراج عنهم على مستوى اليمن.  

أكــد معالــي الدكتور أنور قرقــاش، وزير 
الدولة للشــؤون الخارجية، أن االنقالبيين 
فــي اليمن لم يتعاملوا مع فرصة الســالم 
بجّدية فــي محادثات الكويــت، بل بأفق 
ضيق ومنطــق تكريس «غنائم االنقالب»، 
الفتاً إلى أن االنطباع العام عن مشاورات 
الكويت أن التمرد مســتمر في غّيه تجاه 

الحل السياسي. 
وتناول معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير 
الدولة للشــؤون الخارجية، في تغريدات 
علــى «تويتر» الوضع فــي اليمن وتهرب 
االنقالبيين من الحل السياسي بعد اختتام 

مفاوضات الكويــت التي لم تخرج بنتائج 
حاســمة رغم مفاوضات اســتغرقت أكثر 
من شــهرين.  وكتــب معاليه: «شــهدت 
مفاوضــات الكويت تعنتاً حوثياً موثقاً في 
محاولة لتكريس «غنائم» االنقالب، وعلى 
األرض محاوالت التمرد الحثيثة للتوســع 

استغالالً لوقف إطالق النار».

وتطــرق معالــي وزيــر الدولة للشــؤون 
الخارجية إلى محاوالت الحوثيين استغالل 
فرصة الســالم من أجل تحقيق مكاســب 
فــي تغريدة: «االنطباع  ميدانية. وأوضح 
العــام من الكويــت أن التمــرد الحوثي/ 

صالح مســتمر فــي غّيه ولــم يتعامل مع 
فرصة السالم بجدية ومسؤولية، محاوالت 

تغيير الحقائق على األرض شاهدة».
الحــل  إلــى  وأردف معاليــه: «الطريــق 
المرجعيات  السياســي واضــح وتدعمــه 
الدولية، الحوثي/ صالح تعامل مع الفرصة 
بأفــق ضيق ومنطــق تكريــس االنقالب، 

وهذه العقلية لن تنجح».

مــن جهة أخرى، اتهم رئيــس الوزراء أحمد 
عبيد بــن دغــر، مليشــيا الحوثــي وصالح، 
بالتعنت في مشــاورات الكويت. وقال خالل 
لقائــه عدداً من الصحفيين وممثلي وســائل 

اإلعالم المحليــة والعربية بالعاصمة المؤقتة 
عــدن جنــوب اليمــن، إن تعنــت الحوثيين 
هو الســبب وراء تعليق هذه المشــاورات. 
وأكــد أن الحكومة تبذل كل ما بوســعها من 
أجــل عودة الحيــاة إلى طبيعتهــا في عدن، 
وباقي المحافظات. الفتــاً إلى أنه تم تعليق 
مشاورات الكويت دون أي تقدم في الحلول، 
رغــم يقين الطــرف اآلخــر وكل المهتمين 
بشأن حل األزمة اليمنية، بأن الشرعية بعثت 
الوفــد الحكومي المفاوض مــن أجل إحالل 
الســالم الدائم والشــامل لليمــن، والذي لن 
يتحقق إال من خالل تنفيذ قرار مجلس األمن 
الخليجية وآليتها  الدولي 2216، والمبــادرة 

التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
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ربط مسؤول يمني رفيع عملية 
تحريــر صنعاء بما ســتوفرها 
الحكومة الشرعية خالل األيام 
المقبلة من تجهيزات ومعدات 
عسكرية٬ تقدم الجيش بطلبها 
فــي وقــت ســابق٬ وتعهدت 
الحكومــة بتوفيرها في وفترة 
قوات  مع  والتنســيق  وجيزة٬ 
وقــال  العربــي.  التحالــف 
المصــدر إن الجيــش الوطني 
للقيادة  عسكرية  مطالب  رفع 
العليا٬ تتمحور في توفير بعض 
للقوات  الضرورية  المتطلبات 
المرابطة على تخوم  المسلحة 
أوامر  إصــدار  قبــل  صنعــاء٬ 

تحرير العاصمة.

أوضح رئيس المنظمة الوطنية للتنمية اإلنســانية محمد النقيب قيام 
المنظمة بالعديد من الفعاليات واألنشــطة التضامنية مع المعتقلين، 
وإســهامها برفد أســر عــدد من المعتقليــن بمبالغ ماليــة لتخفيف 
المعانــاة التي تعيشــها. وأضــاف: إن المنظمة ســتعمل على تنفيذ 
برنامج الدعم النفســي للمعتقلين المفرج عنهم وأســر من يقبعون 

خلف قضبان المليشيات والدعم المادي ألسرهم.


