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أكدت لجنة تحقيق خاصة بحوادث التحالف 
العربــي لدعم الشــرعية في اليمن ســالمة 
اإلجــراءات التي يقوم بها لتجنيب المدنيين 
أي أضــرار قــد تلحقهــم من جــراء قصف 
التحالــف مواقــع االنقالبيين، الفتــاً إلى أن 
التحالف سيعّوض المتضررين عبر الحكومة 
الشــرعية، وكشفت في خالصة تقريرها عن 
اســتخدام االنقالبيين منشآت مدنية وصحية 
ألغراض عسكرية، وتزامن تقرير هذه اللجنة 
مــع نتائج تقرير ســري أعده خبــراء األمم 
المتحدة، أكد اســتخدام الحوثيين للمدنيين 
كــدروع بشــرية، فــي وقت شــن التحالف 
سلســلة غارات اســتهدفت مواقع عسكرية 
للتمرد في محافظة صعدة معقل الحوثيين.

وأكد الناطق باسم فريق تقييم الحوادث 
المنصــور، في  العربــي، منصور  للتحالــف 
مؤتمر صحافــي بالرياض، أن الفريق يتكون 
مــن رئيس و13 عضواً من قــوات التحالف، 
ويتمتع باالســتقاللية التامة بغرض الوصول 
إلــى الحقيقة، وهناك تعــاون بّناء من دول 
التحالــف للوصــول إلــى نتائــج التحقيق. 
وأشــار إلــى أن «المتضررين مــن القصف 
ســيتم تعويضهم من التحالف عبر الحكومة 

الشرعية اليمنية».

وخلــص تقرير فريق التقييم المشــترك إلى 
تقديم نتائج تفصيليــة لثماني وقائع أثيرت 
في اإلعالم عــن طريق منظمــات حقوقية، 
وأكــد أن منظمة «هيومــن رايتس ووتش» 
زعمــت أن قوات التحالــف قصفت مجمعاً 
ســكنياً في مديرية المخا فــي 24 يوليو من 
العام الماضي، وتبيــن للفريق بعد مراجعة 
الوقائــع توافــر معلومات اســتخباراتية عن 

وجــود أربعــة أهداف فــي المناطــق التي 
تسيطر عليها الميليشيات، وتبين للفريق أن 
الهدف المذكور عبارة عن مجمع سكني تأثر 
بقصف جزء منه عن طريق الخطأ بشكل غير 
مقصود، وعليه رأى الفريق تقديم التعويض 
المناســب لــذوي الضحايا، بعــد تقديمهم 
طلباتهم الرســمية الموثقــة إلى لجنة «جبر 

الضرر». 
ونفــى فريق التحقيق تعرض مستشــفى 
حيدان فــي محافظة صعدة بتاريخ 26 يناير 
مــن العــام الماضــي لقصف جــوي، وتبين 
أن االســتهداف تــم بنــاًء علــى معلومات 
اســتخباراتية مؤكــدة لقــوات التحالف عن 
وجود هدف عســكري، وبعد التحقق اتضح 
أن المبنى عبارة عن منشــأة طبية ُخصصت 
الستخدام ميليشــيا الحوثي بغرض االحتماء 
العســكري، بمــا يخالــف قواعــد القانــون 
الدولــي اإلنســاني، مــع العلم أنــه لم تقع 

أي أضرار بشــرية نتيجــة القصف، وبالرغم 
مــن قصف قوات التحالف المنشــأة الطبية 
باعتبارها هدفاً عســكرياً، فإنــه كان يتحتم 
إنذار المنظمة بســقوط الحماية الدولية عن 

تلك المنشأة قبل القيام بعمليات القصف.

ونفى المنصور، رداً على ســؤال لـ«البيان»، 
 صحة ادعاءات الحوثيين استهداف التحالف 
فــي  محافظــة  الجمهــوري  للمستشــفى 
صعــدة مركز الجماعــة الحوثية، موضحاً أن 
االستهداف كان موجهاً بدقة إلى مستودعات 
تحتوي على أسلحة وذخائر للميليشيات، وأن 
الميليشيات استخدمت مستشفى في صعدة 
ألغــراض عســكرية. وأضــاف أن «التحالف 
استهدف تجمعاً للميليشيات في تعز، ما أدى 
إلى تعرض مستشفى متنقل ألضرار». كذلك 
لفت إلى أن «التحالف قصف موقعاً عسكرياً 

قرب ســوق خميس مســتبأ فــي حجة ولم 
يقصف السوق. واتضح لنا سالمة اإلجراءات 
في قصف التحالف موقعاً للميليشيات قرب 
سوق خميس مســتبأ». وشدد أيضاً على أن 
«التحالف قصف قافلة عسكرية للميليشيات 
على طريق ذمار، وليس موقعاً لحفل زواج». 
وأوضح أن منظمة الغذاء العالمي لم تنسق 
مع التحالف في تحركات شاحناتها الغذائية 
فــي حريــب بمأرب، وهــو ما يعــد إخالًال 
باالتفاقيــات الدوليــة، وتبيــن للفريــق أن 
االستهداف كان بسبب عدم تنسيق المنظمة 
المباشــر مــع الجهات ذات العالقــة بقيادة 

قوات التحالف. 
وتزامــن تقرير هذه اللجنــة مع نتائج 
تقرير ســري أعده خبراء األمم المتحدة، 
أكد اســتخدام الحوثيين للمدنيين كدروع 
بشرية. وجاء في تقرير أعده خبرا دوليون 
ضمــن 105 صفحات وقدم لمجلس األمن 

الدولي أن الحوثيين اســتخدموا المدنيين 
كدروع بشرية وإن متشددي تنظيم داعش 

في البالد تلقوا مبالغ هائلة من المال.

فــي األثناء، قصفــت مقاتــالت التحالف 
مواقع عدة لالنقالبيين في محافظة صعدة 
معقل الحوثيين، استهدفت خمس غارات 
منهــا وادي الثعبان وغارة واحدة بمنطقة 
مندبة بمديرية باقم، وأربع غارات منطقة 
كهالن، وشن التحالف كذلك خمس غارات 
على مديرية كتــاف، وغارتين على البقع، 
وغــارة علــى مديرية شــدا، ودّمــر عدداً 
العســكرية. وذكــرت مصادر  النقاط  من 
محلية أن طائــرات التحالف أغارت على 
منطقة المجاوحــة بمديرية نهم محافظة 
صنعاء، فيما قصفت قوات الجيش الوطني 
المنارة، واســتهدفت  بالمدفعيــة منطقة 
بالصواريــخ والمدافع مواقــع التمرد في 
ملــح وبني بــارق والحــول وحريب نهم 
بالمديرية، واســتهدفت مقاتالت التحالف 
بثــالث غــارات مواقــع االنقالبييــن في 

مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وفي محافظة حجة، استهدفت مقاتالت 
التحالــف مواقع االنقالبيين في مديرية 
عبس ومديرية حرض، في حين قصفت 
مقاتالت أخــرى منطقة مالحا بمديرية 
المصلــوب فــي محافظة الجــوف، كما 
قصفت قوات الجيش الوطني بالمدفعية 
وصواريخ الكاتيوشــا مواقع االنقالبيين 
في مديريتــي المتون والغيل. وقصفت 
طائرات التحالف بأربع غارات منطقتي 
الخنجــر وصبرين في خب والشــعف، 
تزامناً مع تصــدي قوات حرس الحدود 
الســعودي لمحاوالت للحوثيين التسلل 

إلى داخل األراضي السعودية.

فــي غضــون ذلــك، احتفلــت محافظة 
لحــج بالذكــرى األولــى لتحريرها من 
ميليشيات الحوثي وصالح التي صادفت 
أمــس. وفــي الحفل الذي أقيم وســط 
مدينة الحوطة عاصمة المحافظة، أشاد 
محافــظ لحج د. ناصــر الخبجي بالدور 
البطولي ألبنــاء الحوطة، كما ثمن دور 
دول التحالــف العربــي. وشــكر هيئة 
الهــالل األحمر اإلماراتــي على الجهود 

التي قدمتها في المحافظة.

بــدأت هيئة الهالل األحمــر اإلماراتي 
أمــس توزيع 2500 ســلة غذائية على 
األسر المحتاجة في مديرية بروم ميفع 
غرب مدينة المــكال وضواحيها، وذلك 
ضمن مشــروع توزيع السالل الغذائية 
التي تشتمل على مواد تموينية أساسية 

في مختلف مديريات حضرموت.
وأكد وفد الهــالل األحمر أن عملية 
التوزيع التي بــدأت في مديرية بروم 
ميفع شملت 500 سلة غذائية، موضحاً 
أنه ســيتم توزيــع 900 ســلة غذائية 
أخــرى فــي منطقة ميفع و450 ســلة 

غذائية في وادي المحمدين و300 سلة 
فــي غيضة البهيش، بجانب 150 ســلة 
غذائية في منطقة ظلومة و200 ســلة 

في حصيحصة.
آليــة عمــل دقيقةونــوه الوفــد بأن 
عمليــة التوزيع تمت وفــق آلية عمل 
المســاعدات  إيصال  دقيقة مــن أجل 
أن هذه  الغذائية لمســتحقيها، مؤكداً 
اإلغاثية شــكلت عنصراً  المســاعدات 
هاماً آلالف العائــالت المتضررة التي 
للغاية،  اقتصادية صعبة  تعاني أوضاعاً 
الناتجة  حيث خففت مــن معاناتهــم 
عــن نقص مســتلزمات الحيــاة نتيجة 

الظروف التي يشهدها اليمن.
مــن جانبــه أعــرب المديــر العام 

لمديريــة بروم ميفع ســالم بانخر عن 
جزيل شــكره لدولة اإلمارات العربية 
األحمــر  الهــالل  وهيئــة  المتحــدة 
اإلماراتــي، التــي لم تدخــر جهداً في 
ســبيل تقديم كل دعم ممكن للسكان، 
مؤكــداً الحاجــة إلى مزيــد من هذه 
المســاعدات التــي تعين األســر على 
مواصلــة الحيــاة فــي ظــل الظروف 

العصيبة التي تمر بها البالد.
يذكــر أن الهالل األحمــر اإلماراتي 
افتتــح قبــل أيــام مركــزاً صحيــاً في 
المديريــة مجهزاً بمختلــف المعدات 
الصحية بعد أن تمــت صيانته وتأثيثه 
كمرحلــة أولى حتى يقــوم بدوره في 

تقديم خدماته الصحية للسكان.

■ أضرار كبيرة تظهر على مبنى سكني في تعز جراء قصف االنقالبيين  |  تصوير: أحمد الباشا 

■ متطوع من الهالل األحمر اإلماراتي يوزع المساعدات في غرب المكال  |  وام 

أكــد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد 
بن دغــر أن االنقالبيين يريدون حكم 
اليمن بقوة السالح وهم أقلية األقلية، 
مشيراً إلى أنه من يريد أن يحكم اليمن 
عليــه الذهاب إلى صناديــق االقتراع، 
فــي وقت يســتعد المبعــوث األممي 
الشــيخ أحمد إلصدار  إســماعيل ولد 
بيــان دولي يثبــت المبــادئ التي تم 
االتفاق عليها مســبقاً، ويتضمن إعالناً 
برفع المشــاورات مدة شهر لتعقد في 
بلد آخــر، فيما أكد وفد الشــرعية أن 

عودتــه إلى الكويت أمــس ال تتضمن 
استئناف المفاوضات.

وقال رئيــس الحكومة اليمنية أحمد 
بــن دغر، خالل لقائه منســق الشــؤون 
اإلنســانية التابع لألمم المتحدة جيمي 
مكاولــدرك، إن الحوثييــن يريدون أن 
يحكموا اليمن بقوة الســالح وهم أقلية 
األقليــة، مشــيراً إلى أنه مــن يريد أن 
يحكم اليمن عليه الذهاب إلى صناديق 
االقتراع. وقال إن الشرعية وافقت على 
قرار مجلس األمــن الدولي رقم 2216 
منها على  الكويــت، حرصــاً  واتفاقيــة 
الدائم والعادل، وحقناً  تحقيق الســالم 

لدماء اليمنيين وتخفيف معاناتهم. 

في األثناء، نفت مصادر دبلوماســية أن 
تكــون عــودة الوفد الحكومــي اليمني 
إلــى الكويــت، أمس، هدفها اســتئناف 
المشــاورات مع المتمردين. وأوضحت 
المصادر أن الوفــد الحكومي الذي عاد 
إلــى الكويت جاء لتثبيــت اإلعالن عن 
انتهــاء هــذه الجولة من المشــاورات 
مؤكــدًة  للكويــت،  الشــكر  ولتقديــم 
أن عودتــه لــن تكون بهــدف الدخول 
فــي مفاوضــات جديــدة. وأضافت أن 
المبعوث األممي إســماعيل ولد الشيخ 
أحمــد يحاول إصدار بيــان دولي يثبت 
المبادئ التي تم االتفاق عليها مســبقاً، 

ويتضمن إعالناً برفع المشــاورات شهراً 
لتعقــد في بلــد آخر. وطبقــاً للمصادر 
الدبلوماســية، فــإن البيــان الدولي لن 
يحّمــل أي طــرف مســؤولية عرقلــة 

المشاورات.
في السياق، رحبت المندوبة الدائمة 
للواليــات المتحدة لدى األمم المتحدة 
الســفيرة ســامنثا باور بقبول الحكومة 
اليمنية الشــرعية بالمقترح المقدم من 
الحاجة  تأكيد  المتحدة، مجــددًة  األمم 
إلــى كال الجانبيــن فــي هــذا الصراع، 
إلظهــار أقصى قــدر مــن المرونة في 
المشاورات، والتوصل إلى اتفاق بشكل 

عاجل.

قدمــت اللجنــة المحليــة للتهدئة بمحافظــة البيضــاء، بالغاً إلى 
المبعوث األممي إلى اليمن إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، ورئيس 
وأعضــاء اللجنة اإلشــرافية العليا للتهدئة والتواصل، وذلك بشــأن 
الجريمة البشــعة والنكراء التي شــهدتها مديرية ذي ناعم من قبل 
ميليشــيات الحوثي وصالــح االنقالبية، بإعدام شــيوخ ومواطنين 
ميدانياً. وطالبــت اللجنة المحلية للتهدئة بمحافظة البيضاء، األمم 
المتحــدة ومجلس األمن والمجتمع الدولــي بالوقوف بجد وحزم 
أمــام هذه الجرائم البشــعة التي ترتكبها مليشــيا الحوثي وصالح 

االنقالبية على مرأى ومسمع الجميع.

العربي  البرلمــان  ثمن رئيــس 
أحمــد بــن محمــد الجــروان 
عاليــاً الــدور اإلنســاني لدولة 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
وقواتها المســلحة في «عاصفة 
الحزم» و«إعادة األمل» لحماية 
األطفال.  فيهــم  بمن  المدنيين 
دولــة  إن  الجــروان،  وقــال 
اإلمارات  بذلت أغلى ما تملك 
في سبيل مســاندة اإلخوة في 
اليمن وحمايتهم من المتمردين 
والمتطرفين، مقدمًة 79 شهيداً 

من قواتها المسلحة.
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