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إلــى  ســارعت ميليشــيات االنقالبييــن 
عرقلة خطة المبعوث األممي إلى اليمن 
اسماعيل ولد الشــيخ أحمد، والتي تنص 
علــى تقســيم الخطة إلى عــدة مراحل، 
تبدأ األولــى بصنعاء ثــم الحديدة وتعز 
قبل االنتقال إلى الشــق السياســي، وهو 
ما اســتهزأ به المتمــردون، حيث وصفوا 
الخطة بأنها تحمــل «أفكاراً مجزأة»، في 
وقــت أعلن وفد الشــرعية موافقته على 
مشروع السالم شرط أن يوقعه الحوثيون 
قبل السابع من الشهر الجاري، حرصاً منه 
على حقن دماء اليمنيين، وبتوافق تام مع 
التحالف العربي الذي وظف كل إمكاناته 
السياســية في ســبيل الوصول إلى اتفاق 

يضمن لليمن الخروج من أزمته.
يمنيــة  سياســية  مصــادر  وقالــت   
لـ«البيــان» إن المبعــوث األممــي إلــى 
اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحث 
فــي الكويــت أمس مــع وفد الشــرعية 
واالنقالبيين مســودة اتفاق السالم الذي 
اقترحه وأعلنت الحكومة الموافقة عليه.

أن  لـ«البيــان»  المصــادر  وذكــرت 

ولــد الشــيخ التقى كًال على حــدة بوفد 
االنقالبيين الذيــن رفضوا الخطة األممية 
المقترحة بحجة مطالبتهم باتفاق شــامل 
فــي حزمــة واحدة، فــي الوقــت الذي 
يســتحيل تحقيق ذلك عملياً دون مراحل 
عســكرية وسياســية. وقلــل المتمردون 
مــن أهمية الخطة، زاعميــن أنها «أفكار 
مجــزأة»، فــي اســتهانة علنيــة بالجهود 

الدولية لحل األزمة. 

وطبقــا لهــذه المصــادر فــإن المبعوث 
الدولــي أبلغ الطــرف االنقالبي ان خطة 
السالم تتكون من عدة مراحل ولهذا فإن 
المرحلة األولى تبدأ بالعاصمة ومحافظتي 
الحديــدة وتعز ثم يعقب ذلك مناقشــة 
القضايا السياســية، مع اســتكمال ترتيب 
أوضاع بقية المحافظات، وإن االنقالبيين 
لــم يقدموا ما يشــير إلــى قبولهم بتلك 
الخطة، وإن لقاء آخر ســيعقد مع سفراء 
الدول الـ18 الراعية للتســوية في اليمن 
لممارسة ضغوطها على الطرف االنقالبي 
من اجل إنجاح مساعي السالم، في وقت 
تعمل الميليشيات على وضع العراقيل ألي 
اتفاق سالم من خالل خطواتها التصعيدية 

على المســتويين السياســي والعسكري، 
محاولة منها إلفشــال المفاوضات ورفض 

القرارات الدولية.
ممثلــي  أن  المصــادر  وأوضحــت 
الخاصة بمعالجة  اللجنــة  االنقالبيين في 
ملف المعتقلين واألسرى أعادوا المطالبة 
بالسماح لنجل الرئيس المخلوع بالعودة 
الى صنعــاء، كما أنهم يطالبون بأســماء 
مقاتلين مفقودين يقولون انهم وقعوا في 
األسر لدى قوات التحالف، وهو ما أنكره 
الجانب الحكومي وأكد استعداده لإلفراج 

عن جميع األســرى لديــه واُتهم الطرف 
االنقالبــي بتوظيف موضــوع المعتقلين 

لتحقيق مكاسب سياسية.

وحســب هذه المصــادر فــإن اتصاالت 
إقليمية دولية تتواصل مع كافة االطراف 
مــن اجل إنجاح خطــة المبعوث الدولي 
التي سارعت الحكومة الى الموافقة عليها 
وتفويــض ممثليها فــي الكويت بالتوقيع 

عليها. 

وأكــد وزير الخارجيــة اليمني، رئيس 
وفد الشــرعية، عبدالملــك المخالفي، ان 
االتفــاق يحظــى «بدعــم وتأييــد أممي 
وإقليمي ودولي واسع»، وأنه بات «على 
الطــرف اآلخر اآلن ان يثبت حرصه على 
الشعب اليمني ورغبته في السالم وإيقاف 

الحرب والدمار من خالل التوقيع».
وذكــرت وكالــة األنبــاء اليمنيــة أن 
الرئيــس اليمنــي عبدربه منصــور هادي 
فــوض الوفــد الحكومي إلى مشــاورات 
السالم في دولة الكويت لتوقيع االتفاق، 
شرط أن يوقعه الحوثيون قبل السابع من 

الشهر الجاري.
 وأكــد اجتمــاع الرئيــس هــادي مع 
مستشــاريه أن الموافقة على المشــروع 
جــاءت حرصــا من الحكومــة على حقن 
دمــاء اليمنيين وإنهاء العنف واســتعادة 
الدولة تمهيدا لعودة االســتقرار واألمن 
الــى ربــوع البــالد وتحقيــق المصالحة 

الوطنية وإعادة البناء واألعمار.
القيــادة  أن  المجتمعــون  وأضــاف 
السياســية أخــذت بعين االعتبــار إرادة 
الدولــة  باســتعادة  اليمنــي  الشــعب 
ومؤسساتها الوطنية بعيدا عن أي مواقف 
أو عراقيــل تحــول دون عملهــا بطريقة 

ســليمة، الفتا الى أن النــص الواضح في 
االتفــاق يقضى بحل المجلس السياســي 
المعلن مؤخرا بين طرفي االنقالب وإلغاء 
اللجنة الثورية واللجــان الثورية األخرى 
ومغادرتها كل مؤسســات الدولة المدنية 
والعسكرية خالل المرحلة التمهيدية، أي 

خالل مرحلة هذا االتفاق.

في غضون ذلك، عّبر األمين العام لجامعة 
الــدول العربية أحمد أبو الغيط عن عدم 
الذي يشــهده مســار  للتراجع  ارتياحــه 
التســوية بين الفرقــاء في اليمــن، بعد 
اإلعالن عن تشكيل ما يسمى بـ«المجلس 
السياسي» لالنقالبيين، مما ينذر بحدوث 
المزيــد من االنقســامات بيــن األطراف 

المعنية بالعملية السياسية.
وقال الناطق الرســمي باسم أمين عام 
جامعة الدول العربية محمود عفيفي، إن 
أبو الغيط شــدد على ضرورة اســتكمال 
مفاوضات السالم وفقاً للقرارات الصادرة 
فــي هذا الشــأن عــن كل مــن الجامعة 
العربية واألمم المتحدة، الفتاً إلى أهمية 
دور جامعة الــدول العربية في إطار أية 

تسوية سياسية مقترحة لألزمة.

رفــض المخلوع صالح اإلقرار بأن الخطــة األممية الجديدة تقضي بحل 
المجلس االنقالبي الذي شكله مع الحوثي، األمر الذي يضع أمام المرحلة 
الجديــدة في الحــل ألغاماً كبيرة وضعها االنقالبيــون من أجل ضمانهم 

استمرار الحرب التي يدفع ثمنها الشعب اليمني بكافة أطيافه.  
وذكــرت مصادر يمنية أن المجتمع الدولي يقف أمام مســؤولية كبرى 
إلنقــاذ اليمن من براثن الحــرب األهلية، من خالل الضغط الفعلي على 

الحوثي وصالح للقبول بالقرارات الدولية ومشروع السالم.
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صدت قوات الشرعية اليمنية أمس سلسلة 
هجمات كبيــرة قام بها االنقالبيون بهدف 
اختراق الخطوط المتقدمة لجبهة المقاومة 
جنوب اليمن، وتكبد التمرد خسائر فادحة 
مع احتفاظ المقاومة بمواقعها، كما تلقت 
الميليشــيات ضربــة إضافية لليــوم الثاني 
علــى التوالي علــى الحدود مــع المملكة 
العربيــة الســعودية التي أحبطــت قواتها 
محــاوالت تســلل جديــدة بعد يــوم من 
استشــهاد ضابط وسبعة جنود، في واحدة 
مــن أكبر خروقــات التمــرد للتهدئة على 

الحدود مع المملكة. 
وذكرت المقاومة أن االنقالبيين شــنوا 
هجوماً كبيراً علــى مواقع الجيش الوطني 
فــي جبهــة عســيالن اســتخدمت فيه كل 
أنواع األسلحة لكن قوات الشرعية تصدت 
للهجوم وقتلت أكثر من 22 من االنقالبيين 

وأجبرتهم على التراجع باتجاه بيحان. 
وفي جبهة كرش بمحافظة لحج شــنت 
ميليشــيات الحوثي قصفاً عنيفاً على سوق 
شــعبي وســط البلدة، وهو ما تسبب في 
مقتــل مواطن وإصابة آخــر، وجاء قصف 
الميليشــيات للقرى بشــكل عشوائي بعد 
أن تمكنــت قوات الجيــش والمقاومة من 
التصدي لمحاولة تســلل حوثية في منطقة 
الحويمــي، حيث دارت اشــتباكات عنيفة 
تمكنــت خاللها قوات الجيــش والمقاومة 
من دحــر عناصر الميليشــيات وتكبيدهم 
عــدداً من القتلى والجرحــى باإلضافة إلى 

تدمير مدرعة.

وفــي محافظــة الجــوف ذكــرت مصادر 
الجيش الوطني أن قتلى وجرحى ســقطوا 
في اشــتباكات شــهدها، شــمال محافظة 

المصــادر تصدت  لهــذه  الجــوف. ووفقاً 
المقاومة والجيــش لمحاوالت االنقالبيين 
مهاجمــة مواقعهــا، في منطقــة صبرين، 
جنــوب مديرية خب والشــعف بالجوف. 

كما قصفت مواقع االنقالبيين في مديريتي 
الغيل والمصلوب.

في األثناء، قصفت المدفعية السعودية 
مواقع المتمرديــن الحوثيين على الحدود 

إثــر محــاوالت التمــرد اختــراق الحدود 
مع المملكة في اســتمرار لخــرق التهدئة 

الحدودية. 
وكانــت المملكة أعلنــت ليلة أول من 

أمس استشــهاد ضابط وســبعة جنود من 
قواتها إثر التصدي لمحاولة تسلل أسفرت 

عن مقتل عشرات المتمردين. 

وفي العاصمة المؤقتة عدن اســتهدفت 
عبوة ناســفة قائد المقاومــة الجنوبية 
في مدينة لودر الشــيخ صالح عيدروس 
الجنيدي. وأفاد شــهود عيان في مدينة 
خــور مكســر أن عبوة ناســفة زرعت 
في ســيارة الجنيــدي انفجرت في أحد 
شوارع خور مكســر، وهو ما أسفر عن 
إصابة الجنيدي إصابة خطيرة، نقل على 
إثرها إلى مستشــفى الجمهورية لتلقي 

العالج.

■ بقايا سيارة محطمة جراء محاولة اغتيال قيادي مقاوم في عدن  |  رويترز 

العالمي  األغذيــة  برنامج  ذكر 
التابع لألمم المتحدة أمس أنه 
نجــح هذا الشــهر في الوصول 
إلى 55 ألف شخص في مديرية 
القاهــرة بمدينــة تعــز التــي 
إليهــا، وقام  الوصول  يصعــب 
بتوفيــر المســاعدات الغذائية 
مــن خالل مشــروع القســائم 
الــذي يتــم تنفيذه  الغذائيــة 
باســتخدام شــبكة المورديــن 
المحليين.  صنعاء - البيان
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تواصــل هيئــة الهالل األحمــر اإلماراتي 
دعمهــا للقطــاع الصحــي فــي العاصمة 
المؤقتــة عــدن، ضمن خطتها لتحســين 
المحافظــات  فــي  الصحيــة  الخدمــات 

المحــررة، حيــث رفــدت الهيئــة أمس 
التي تعــد أكبر  الجمهوريــة  مستشــفى 
مستشفيات عدن، بأجهزة ومعدات طبية 
حديثة، كما شــاركت في اجتماع موســع 
يهدف إلى تصحيح مسار عمل الخدمات 

الصحية في عدن. 
وقــال مدير مكتب الصحة والســكان 
د.الخضــر لصــور، أثناء تســلمه األجهزة 
والمعدات الطبية: «ندشــن بمستشــفى 
الجمهوريــة تســليم أجهــزة ومعــدات 
طبية والتي قدمتهــا هيئة الهالل األحمر 
اإلماراتي لمستشفى الجمهورية التعليمي 
الذي يحظــى بدعم متواصل من الجهات 
الداعمــة في دول التحالف وخاصة هيئة 
إن  اإلماراتــي». وأضاف  الهالل األحمــر 

تدخــل التحالــف األخير فــي اليمن كان 
إنســانياً، والمشــاريع التي تــم افتتاحها 

وإعادة تأهيلها تشهد بذلك.

 وأوضــح أنه ســيتم في األيــام المقبلة 
بمستشــفى  الحــوادث  قســم  افتتــاح 
الجمهورية والذي تــم إعادة تأهيله من 
الهــالل األحمر اإلماراتي. وجدد شــكره 
لدول التحالف التــي كانت لهم بصمات 
ودور كبير في دعم المؤسسات الصحية.

وتأتــي جهــود الهيئــة فــي تقديــم 
الخدمات فــي القطاع الصحي بعدن بعد 
إعادة تأهيل وعودة معظم المستشفيات 

والمراكز الصحية للعمل مجدداً. 

بدورها قالت الدكتورة سعاد ميسري، 
إن هيئــة الهالل األحمر اإلماراتي قدمت 
مصباح عمليات وطاولة إنعاش وصندوق 
توزيــع كهربائي وجهاز صدمات كهربائي 
مع المراقبة وعربات طوارئ وأسطوانات 
أوكسجين صغيرة وأجهزة شفط صغيرة 
وأجهــزة تعقيــم، وذلــك ضمــن الدعم 
المقدم لتحسين الخدمات الصحية بعدن. 
وشكرت بدورها الهالل األحمر اإلماراتي 
ودول التحالــف علــى كل الجهــود التي 
يبذلونهــا في تعزيــز وتطويــر المرافق 

الخدمية في عدن.
يشــار إلــى أن هيئــة الهــالل األحمر 
اإلماراتي قامت بتأهيل وتجهيز أكثر من 
14 مرفقاً صحياً، منها خمس مستشفيات 

كبرى وتسعة مراكز صحية. 

 مــن جهة أخــرى، عقد مكتــب الصحة 
والسكان وبدعم من هيئة الهالل األحمر 
اإلماراتــي اجتماعاً موســعاً ضــم أعضاء 
من لجنــة الرقابــة والتقييــم للخدمات 
المستشفيات  الصحية وعدداً من مديري 
في القطاع الخــاص والحكومي ومديري 
مكاتب الصحة في المديريات، لمناقشــة 
أوراق العمل والقضايــا الصحية العالقة، 
بهدف تحســين الخدمــات الصحية التي 
تقــدم للمواطنين في المدينة بعد إعادة 

تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية.
ويأتي االجتماع اســتجابة للتوجيهات 

الوزارية، والســلطة المحلية في محافظة 
عدن في إطار الدعم والعمل المشــترك 
بيــن مكتب الصحــة والســكان والهالل 
األحمــر اإلماراتــي فــي مشــاريع دعم 
القطاع الصحي وبرنامج االرتقاء بمستوى 
الخدمــات، الذي قــال القائمون عليه إنه 
يهدف إلى تصحيح مسار عمل الخدمات 

الصحية.
برنامــج  علــى  المشــاركون  واتفــق 
متكامــل للنهــوض بالقطــاع الصحي في 
عدن ويشمل التوسع في تقديم الخدمات 
الصحية الحالية لمواكبة الزيادة السكانية، 
وتنفيذ برامج طارئة تقدم حلوًال مبتكرة 
ألزمــة الكهربــاء واســتهالك الوقود في 

مستشفيات المدينة.
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