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أعلنــت األمــم المتحدة، أمس، رســمياً 
اختتــام جولــة المشــاورات اليمنية في 
بعــد قرابة شــهرين ونصف  الكويــت، 
مــن انطالقها، حيث صدر بيــان ختامي 
للمبعوث األممي إســماعيل ولد الشيخ، 
حّدد فيه تســع توصيات للجولة المقبلة 
التي ما زالــت مجهولة الزمان والمكان، 
لكنه أكد أن المشــاورات ستستمر خالل 
فترة االنقطــاع بين الجولتيــن بهيكلية 
وآليــة مختلفــة تركــز على الحــوارات 
قياداتهم،  للوفدين الستشــارة  الداخلية 
فــي وقــت حّملــت الشــرعية تعنــت 
الميليشــيات مسؤولية عدم التوصل إلى 
اتفاق. وقال المبعوث األممي إلى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن مشاورات 
الســالم اليمنية تدخل مرحلــة جديدة، 
ســيتم خاللهــا التركيز علــى العمل مع 
كل طــرف على حدة لبلــورة التفاصيل 

الدقيقــة والتقنيــة. وأضاف، فــي بيان 
صدر فــي ختام جولــة المحادثات التي 
عقدت في الكويت: «ســنغادر الكويت، 
ولكن مشاورات السالم لليمن مستمرة. 
الهيكليــة وآليــة العمل ســتتغير خالل 
األســابيع المقبلة، إذ إننا سنترك المجال 
لألطراف الستشــارة قياداتهم، وسنعمل 
مع كل طرف على حدة لبلورة التفاصيل 
الدقيقــة والتقنيــة. أنا أعيــد وأكرر أن 
الحل المســتدام هو الحل الــذي ُيعمل 
عليه بتروٍّ ودراســة وبعد نظر، وكل حل 

متسرع يأتي مبتوراً وناقصاً».

المبعــوث الخــاص وّجه جزيل الشــكر 
إلــى دولــة الكويــت على االســتضافة 
وحسن الضيافة، وأشــاد بدور المجتمع 
الدولي الداعم لمســار الســالم. وأشــار 
إلــى أبــرز التوصيات التــي صدرت عن 
اجتماعات األســابيع الماضيــة، وتطرق 
إلى تسعة نقاط، وهي: «تجديد االلتزام 

بأحكام وشــروط وقف األعمال القتالية 
وتفعيــل آليات تنفيذها بشــكل عاجل، 
تفعيل لجنة التهدئــة والتواصل بظهران 
المحلية بهدف  الجنوب واللجان األمنية 
تثبيــت وقــف األعمال القتالية، تيســير 

اتخاذ إجــراءات عاجلــة لضمان وصول 
المســاعدات اإلنسانية والمواد األساسية 
الوضــع  ومعالجــة  عوائــق  أي  دون 
االقتصادي، تيســير اإلفــراج العاجل عن 
جميــع الســجناء السياســيين وجميــع 

األشــخاص الموضوعيــن تحــت اإلقامة 
الجبريــة أو المحتجزيــن تعســفياً بمــا 
فيهم المذكورون في قرار مجلس األمن 
الدولــي 2216، االمتنــاع عن القيام بأي 
فعــل أو تصعيــد أو اتخــاذ أي قرارات 
من شــأنها أن تقّوض فرص المشــاورات 
والتوصل إلى اتفاق، إجراء سلســلة من 
المشــاورات بين الوفــود وقياداتها في 
المرحلــة المقبلــة حــول األفــكار التي 
تم تداولها أثناء المشــاورات ودراســتها 
باســتمرار  االلتــزام  مفصــل،  بشــكل 
المشاورات ومواصلة الجلسات المباشرة 
في غضون شــهر من تاريخــه في مكان 
يتفق عليه الحقاً، تأكيد اســتمرار الروح 
اإليجابيــة فــي التعاطي مــع كل ما من 
شــأنه تســهيل الوصــول إلى حــل دائم 
وكامل وشــامل للنزاع فــي اليمن. وفي 
ســبيل ذلك، ضمُّ خبراء عســكريين من 
األطــراف لوفودها إلــى الجولة المقبلة 
من أجل تقديم الدعم والمشورة الفنية 

وذلك في مجاالت اختصاصهم».

وأشــار ولد الشــيخ إلى صعوبــة الوضع 
الحالــي في البــالد ودق ناقــوس الخطر 
االقتصــادي، داعيــاً األطراف إلــى توحيد 
الجهــود لعــدم تحميــل الشــعب اليمني 
المزيد من المعاناة، كما أكد أن حل األزمة 

االقتصادية يعتمد على الحل السياسي. 
وقــال إن التحضيــر لجولــة أخرى من 
المشــاورات المباشــرة في مكان وزمان 

يعلن عنهما في وقت الحق. 

في األثنــاء، حّمل نائب رئيــس الوزراء 
وزيــر الخارجيــة عبد الملــك المخالفي 
الطرف االنقالبي مسؤولية عدم التوصل 
إلى اتفاق ســالم.  وأكــد أن المحادثات 
انتهــت مــن دون لقاء مشــترك أو بيان 
الدولي،  ببيــان للمبعوث  ختامي، وإنما 
موضحــاً أن الجانــب الحكومي قّدم كل 
شيء في سبيل السالم، إال أن االنقالبيين 

عملوا على تعزيز انقالبهم.

طلبــت الحكومة اليمنية من المؤسســات النقديــة الدولية والبنوك 
منع اإلدارة الحالية للبنك المركزي في صنعاء من استخدام حسابات 
وأرصــدة الدولــة في الخارج.وأكد مصدر في مكتــب رئيس الوزراء 
أحمــد عبيــد بن دغــر أن الحكومة اليمنية طالبــت على نحو عاجل 
المؤسســات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال الجمهورية 
اليمنيــة بوقف التصرف فيها من ِقبــل إدارة البنك المركزي الحالية. 
وقــال المصدر: «رئيس الحكومة تلقــى معلومات مؤكدة من مصادر 
محليــة وخارجيــة أن قيادة البنــك لجأت إلى االحتياطــات النقدية 
بالعمالت األجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أميركا وأوروبا».

أعلــن الجيش اليمنــي المســنود بقوات 
التحالف العربي امس انطالق عملية تحرير 
صنعاء تحت اســم «التحرير موعدنا» فيما 
ســيطرت قوات الشرعية على جبل المنار 
الــذي يمكنها مــن قطع اإلمــدادات عن 
مواقــع االنقالبيين في كافة أرجاء مديرية 
نهــم التي باتــت تحت الســيطرة النارية 
لقوات الشــرعية، في وقت أكد التحالف 
العربي أنه سينشــط عملياته العســكرية 

بعد توقف المشاورات السياسية. 
وأعلن الناطق باســم التحالف العربي، 
اللواء أحمد عســيري،  أن عمليات «إعادة 
األمل» ستنشــط مــن جديد بعــد إعالن 
تعليق المشــاورات السياســية، مؤكداً أن 
الميليشــيات بدأت في شن عمليات على 
الحــدود مع المملكــة. واستشــهد أمس 
جندي سعودي إثر تعرضه إلطالق نار من 

داخل األراضي اليمنية. 
وفــي عمليــة اســتباقية رداً على هذه 

االنتهاكات على الحدود الســعودية وكافة 
الجبهــات الداخليــة، ذكــر مركــز إعالم 
القــوات المســلحة اليمنيــة أن الجيــش 
الشــعبية  بالمقاومــة  مســنود  الوطنــي 
وقــوات التحالــف العربــي اطلــق اســم 

«التحرير موعدنا» على العملية العسكرية 
الجارية شــرق صنعاء. وقال مدير المركز 
اإلعالمي للقوات المســلحة اليمنية احمد 
شــيح إن حملــة «التحريــر موعدنا» التي 
انطلقت شرق صنعاء ســوف تستمر ولن 

تتوقف حتى النصر وتحقيق كامل أهدافها 
المطروحة، وهي تحرير العاصمة. 

وقالت مصــادر قبلية إن قوات   الجيش 
الوطني ســيطرت على جبل المنارة وهو 
راس محجــر النعيمــات، مــا يجعله قادرا 

على قصف إمدادات الحوثيين إلى الجوف 
وأرحب وبني حشيش وحريب القراميش . 
وأكدت أن الســيطرة على جبــل المنارة 
يجعل قوات الجيش الوطني مسيطرة على 

مديرية نهم من كافة االتجاهات.

وقــال عبدالله الشــندقي ناطق الجيش 
الوطني بمقاومة صنعــاء لـ«البيان» إن 
الجيــش الوطنــي والمقاومة الشــعبية 
تمكنا بعد معارك شرســة، من السيطرة 
علــى قرية الحــول وقرى ملــح وقرية 
بيت البوري وجبل المنارة االستراتيجي 
المطــل على باقي مناطــق مديرية نهم 
وبني حشــيش وبني الحــارث، وكذلك 
جبــل كوكبــان وجبــل الحبيــل وجبل 
والتبــاب  العيانــي  وجبــل  القناصيــن 

الخضراء.
وأضاف بأن المعارك الدائرة أسفرت 
عن ســقوط 23 قتيال وعشرات الجرحى 
من المليشــيات، مع اســتمرار المعركة 
فــي جهاتهــا الثــالث الميمنــة والقلب 
والميســرة في ظل تقــدم كبير للجيش 
الوطنــي مســنودا بالمقاومــة وقــوات 
التحالف وفرار كبير للمليشــيات باتجاه 

صنعاء.

يأتي ذلك على وقع شن طيران التحالف 
العربي عدة غــارات لتعزيزات ومواقع 
لميليشــيا الحوثي والمخلوع في منطقة 
المقطعة وسد محلى والعقران بمديرية 

نهم شرق صنعاء.
وكانــت القــوات المســلحة وجهت 
نــداء هاماً للســكان القاطنين في امانة 
العاصمة صنعاء وضواحيها طالبتهم فيه 
االبتعاد عــن مقرات ومواقع وتجمعات 
المليشيات االنقالبية وأماكن تجمعاتهم 

حفاظاً على أرواحهم.

■ دبابة تابعة لقوات الشرعية تنطلق إلى جبهة القتال في تعز   |  تصوير: أحمد الباشا 

افتتحــت هيئــة الهالل األحمــر اإلماراتي 
أمس، مركزاً صحياً جديداً في منطقة حلة 
في مديرية المــكال بمحافظة حضرموت، 
ضمن سلســلة المشــاريع التنموية، التي 
تنفذهــا الهيئة فــي المحافظة لتحســين 
األوضاع اإلنسانية لسكان المنطقة، وتلبية 

متطلباتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
ويقــدم المركــز، الذي تــم تأثيثه بعد 
أعمــال الصيانــة بالتجهيــزات واألدوات 
الصحيــة الالزمــة مــن قبل هيئــة الهالل 
األحمــر خدمــات صحية أفضل للســكان 
اليمنييــن، الذين تبعد مناطقهم عن مركز 
المديرية بأكثر من 15 كيلو متراً، ويعانون 
مشقة االنتقال إلى المستشفيات في قلب 

المدينة.

ويأتي افتتــاح المركز ضمــن جهود دعم 

وإنعــاش القطــاع الصحــي فــي ســاحل 
حضرمــوت والخطة العامة، التي تســعى 
الخدمــة  بتوصيــل  لتحقيقهــا  الهيئــة 
الصحيــة للمواطــن اليمنييــن، بســهولة 
ويســر وبإمكانــات عالية ولكي يتناســب 
والعمل في مختلــف المراكز الصحية في 
ســاحل حضرموت، حيث تم تجهيز المقر 
وترميمــه ليصبــح مركزاً يرتقــي بإدخال 

خدمات جديدة في مرحلته الثانية.
من جانبه ثمن مدير مركز حلة الصحي 
سليمان ســعيد باحمران دور هيئة الهالل 
األحمر اإلماراتي في إعــادة افتتاح مركز 
حلة الصحي بعد استكمال المرحلة األولى 
مــن أعمــال ترميــم وصيانــة المبنى من 
الداخل ورفدة بدواليب وكراسّي ومقاعد 
انتظار وأسرة وكذا استبدال بعض األجهزة 
الكهربائية والمعدات الطبية ليكون جاهزاً 
الســتقبال المرضى وتقديــم لهم الرعاية 
الصحيــة، مؤكــداً أن مركز حلــة الصحي، 
الــذي بــدأ باســتقبال المرضــى وكل من 
يحتاجــون إلى رعايــة صحية من المتوقع 

أن يستقبل نحو 600 مراجع شهرياً ويخدم 
نحو أربعة آالف نسمة.

وعبر أهالي منطقة حلة عن شــكرهم 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  وامتنانهــم 
المتحدة ولهيئة الهــالل األحمر اإلماراتي 
علــى تجهيــز وافتتــاح المركــز الصحي، 
شــاكرين هذه اللفتة الكريمــة في إعادة 
بناء البنية التحتية، في ظل وضع مأساوي 
كانوا يعيشــونه، بســبب بعد المستشفى 

عن مناطقهم.
ويأتي هذا المركز ضمن مراكز عدة تم 
تســليمها سابقاً لدفع دفة العمل اإلنساني 
الشــقيق،  اليمنــي  للشــعب  واإلغاثــي 
والمســاهمة في رفع الضرر، الذي شهدته 

محافظة حضرموت في الفترة السابقة.
حضــر االفتتــاح وفــد الهــالل األحمر 
اإلماراتي ومدير مكتب الصحة والســكان 
بمديرية المكال محمد علي اليهري، ومدير 
مركز حلة الصحي سليمان سعيد باحمران. ■ متطوعون في الهالل األحمر ومسؤولو صحة خالل تدشين المركز   |   وام 
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