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اشــتعلت جبهات القتال في اليمن، أمس، 
بأعنــف حملــة قصف جــوي زادت على 
80 غــارة شــنها التحالــف العربــي على 
مواقع االنقالبيين في تعز وحجة وصنعاء 
وصعدة، غداة تعطيل التمرد التوقيع على 
اتفاق سياسي ينهي األزمة في اليمن، فيما 
تواصلــت حملة الجيــش اليمني «التحرير 
موعدنا» شــرق صنعاء، حيث تقع مديرية 
بني حشــيش فــي المحطــة التالية لتقدم 
هذه القوات، فيما تشــير كثافة العمليات 
العســكرية براً وجواً إلــى نجاح التحالف 
في شــل وتجميد قــدرة االنقالبيين على 
تحريك القوات ونقل التعزيزات من مكان 
آخر، تمهيداً لهجوم واسع النطاق على كل 

الجبهات بشكل متزامن. 
وكثف التحالــف العربي، أمس، غاراته 
على مواقع عســكرية تابعة لميليشــيات 
الحوثــي والرئيس المخلــوع، غداة تعليق 
مشــاورات الكويت. وتركــزت العمليات، 
أمــس، على الحدود مــع المملكة العربية 
الســعودية في محافظتــي صعدة وحجة 
بتنســيق تام مع قوات الشرعية بالتحرك 
المتزامــن على عدد مــن الجبهات بغطاء 
جــوي من التحالــف العربي لشــل قدرة 
المتمردين على تعزيز جبهاتها ومنعها من 
نقــل القوات من جبهــة هادئة إلى أخرى 
مشــتعلة، بحســب ما أفاد مصــدر يمني 

لـ«البيان». 

واندلعــت اشــتباكات عنيفة علــى جبهة 
حــرض بين الجيــش اليمني وميليشــيات 
الحوثي، فيما واصلت المدفعية السعودية 
علــى الحدود مــع اليمــن، قصفها مخابئ 
لميليشــيات الحوثي وتحركات لهم قبالة 
قطاعي الحرث والطوال. وقالت المصادر، 

إن طيــران التحالف شــن نحــو 27 غارة 
علــى مواقــع االنقالبييــن فــي مديريات 
كتاف وباقم وسحار والصفراء، المحاذيات 

للشــريط الحدودي، واســتهدفت منصات 
إلطالق صواريخ باتجاه المواقع السعودية.

وتمّكنت القوات البرية الســعودية من 

قتل عشــرات المسلحين الحوثيين حاولوا 
التســلل عبــر الحدود بعــد رصدهم قبل 
نحو ثالثة أيام في منطقة المالحيط وجبل 

الدود.
وشــنت طائرات التحالف العربي عشر 
غــارات على مواقــع ميليشــيات الحوثي 
والمخلوع صالح على الحدود الســعودية 
- اليمنيــة، وتحديــداً علــى جبهة حرض 
وميــدي، وفي محافظة حجة اليمنية قبالة 
منفــذ الطــوال في جيــزان، إضافــة إلى 
منطقة المداحشــة فــي وادي بن عبدالله 
فــي مديرية حرض. كما دمــرت طائرات 
التحالــف تعزيــزات للميليشــيات كانت 

قادمة إلى جبهات القتال.

وفي مديرية نهم بمحافظة صنعاء، شــن 
طيــران التحالف سلســلة غــارات عقب 
عملية عســكرية بدأتها القوات الموالية 
للحكومــة. وقــال شــهود، إن 18 غارة، 
أمس، استهدفت أرتاًال عسكرية للحوثيين 
قادمة مــن العاصمة صنعــاء، وذلك في 
مناطق المقطعة وسد محلي والمجاوحة، 
وكانت في طريقها لتعزيز مقاتليهم أمام 

تقدم القوات الحكومية.
في األثناء، أكد الناطق باســم الجيش 
لـ«البيان»،  الحاج  العميد ســمير  اليمني 
أنه باســتكمال الجيــش الوطني لمعركة 
نهم فــإن قواته تتقدم فــي إطار عملية 
تحرير صنعاء باتجاه مديرية بني حشيش 
من الشرق، ومديرية أرحب من الشمال، 
بنــي  علــى  اآلن  التركيــز  أن  موضحــاً 
حشيش باعتبارها تلي نهم مباشرة، وأنه 
بتحريرها لن يتبقى لقوات الشــرعية إال 
13 كيلومتراً تفصلها عن وســط العاصمة 
صنعاء. كما أن قوات الشرعية، بسيطرتها 
علــى نهم تكــون وصلت إلى مشــارف 
العاصمة عبر أرحب وبني الحارث وبني 

حشيش.
وأوضح الناطق باســم الجيش اليمني 
لـ«البيــان»، أن تحريــر جبــل المنــارة 
االســتراتيجي في نهم، والذي يطل على 
بني حشــيش ســيكون عامًال حاسماً في 
تحريــر بني حشــيش، حيث ســتتمركز 
مدفعيات الشــرعية التي تســتطيع منه 
الوصــول إلــى جميع مناطــق تمركزات 

االنقالبيين.

في تعز، لقي 16 من عناصر الميليشيات 
االنقالبية مصرعهم، مــع تدمير واغتنام 
عدد من اآلليات العســكرية، إثر إحباط 
قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
لمحاولة تسلل والتفاف في منطقة نقيل 

بمديرية الصلو جنوب تعز.
العميد  الصلــو  قائد جبهــة  وأوضــح 
لـ«البيــان»،  الشمســاني  عبدالرحمــن 
انــدالع اشــتباكات عنيفة، إثــر محاولة 
تســلل والتفاف للميليشيات على موقع 
النقيــل جــوار جبــل الصلو مــن اتجاه 
مديريــة دمنة خدير. وأضــاف أن قوات 
الجيش والمقاومة الشــعبية تمكنت من 
إحباط المحاولة مع تدمير ثالث عربات 
عسكرية للميليشــيات في نقيل مديرية 
الصلو، واغتنام عربتين أخريين. وشــنت 
الميليشــيات قصفاً عشــوائياً باألســلحة 
الثقيلة علــى جميع قرى األخلود، إضافة 
إلــى إطالق النــار من أســلحة مضادات 
المأهولــة  المناطــق  باتجــاه  الطيــران 
بالسكان.  وبلغ مجموع غارات التحالف 
في محافظــة تعز 20 غارة، اســتهدفت 
مواقــع وآليات تابعة لميليشــيات صالح 
والحوثي بمديرية ذباب الســاحلية غرب 
تعز، والمديريات المحيطة بالبحر األحمر 
ومضيق باب المندب. وأسفرت الغارات 
عــن تدميــر عتــاد عســكري وتعزيزات 
للحوثيين وقوات صالح وسقوط عدد من 

القتلى والجرحى.

في محافظــة البيضاء، لقي خمســة من 
االنقالبيــة  وصالــح  الحوثــي  ميليشــيا 
خــالل  آخــرون  وأصيــب  مصرعهــم، 
المواجهــات بيــن المقاومــة الشــعبية 
والميليشــيا بمديرية الزاهر آل حميقان. 
وقال مصدر في المقاومة إن االشتباكات 
كانــت علــى أشــدها بعــد أن حاولت 
المليشيات االنقالبية التقدم باتجاه جبل 
كساد وقريتي المحصن والغول. واغتالت 
الميليشيات برصاص قناص، الشيخ محمد 
صالح الفقيــر المظفري، أثناء عودته مع 

أسرته إلى قريته في البيضاء.

اندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن قوات 
الحزام األمنــي وعناصر تنظيــم القاعدة 
اإلرهابــي، فــي مديرية يافــع بمحافظة 
المعــارك  أن  المصــدر  لحــج. وأوضــح 
دارت فــي جبل حبــه بيافع، واســتخدم 
فيها الطرفان األسلحة الثقيلة والمتوسطة، 
إضافــة إلى أن عناصــر التنظيــم فجروا 
عدداً من الســيارات المفخخة. وفي أبين، 
قتل إرهابيون العقيد في الجيش اليمني، 
عبدالله شمباء، في محافظة أبين بجنوب 

البالد، بحسب مصدر في الجيش.

حرص الجيش الوطني اليمني طوال األشهر 
الثالثة الماضية على االلتزام بالهدنة المتفق 
بشــأنها مــع الطــرف االنقالبــي، واكتفى 
ميدانيــاً بالــرد على خروقات هــؤالء، إال 
أن إفشــال االنقالبيين للجولة األخيرة من 
محادثات الســالم التي استضافتها الكويت، 
واندفاعهــم نحو تصعيــد المواجهات على 
األرض والشــريط الحدودي مع السعودية، 
جعــال الجيش الوطنــي يرد علــى مصادر 
التهديــد فتمت الســيطرة علــى عدد من 
المرتفعات الهامة فــي مديرية نهم ضمن 
«التحريــر موعدنــا» وســتتواصل  حملــة 
العمليــة حتى تطهيــر كافــة مناطقها من 
الــى مديرية بني  االنقالبييــن والوصــول 
حشــيش.  وتتلخص رؤيــة الجيش الوطني 
فــي الوصــول الــى أطــراف العاصمة من 

جهــة مديرية نهــم والتمدد الــى مديرية 
أرحب شماًال، وبحيث تكون لقوات الجيش 
الوطني القدرة علــى ضرب أي هدف في 
المدينة وإجبــار االنقالبييــن على القبول 
بتنفيــذ قرار مجلــس األمــن الدولي رقم 
2216 بــدون تلكؤ كمــا حدث في جوالت 

الحوار الممتدة منذ نحو عام.

 وألن الحال كذلك، أكد الناطق الرســمي 
باســم وزارة الدفاع اليمنية العميد سمير 
الحــاج أن مــا تــم تحقيقه فــي مديرية 
نهم هو ردة فعــل طبيعية على خروقات 
االنقالبييــن وليس بداية لمعركة شــاملة، 
ألن العملية العســكرية الواســعة لم تبدأ 
بعد. وقــال إن الجيش الوطني والمقاومة 
وبدعم من قــوات التحالف العربي تمكنا 
مــن تطهير قــرى الحــول وملــح وجبال 
القناصين والمنارة االســتراتيجية ومواقع 

أخرى في المديرية والتي كانت تستخدم 
مــن قبــل االنقالبييــن لمهاجمــة مواقع 
الجيــش الوطنــي. وأوضح الناطق باســم 
الجيش الوطني أن القوات النظامية تنتظر 
تعليمــات القيادة السياســية لتنفيذ عملية 
عسكرية واسعة، لكنه أوضح ان أي عملية 

عســكرية تنطلق لن تقتصــر على مديرية 
نهــم بمحافظــة صنعــاء وحدهــا، ولكنها 
ســتكون في مختلف المدن ومواقع وجود 
االنقالبيين، وأضاف أن المواجهات وصلت 
إلــى القرب من قريــة المبدعة في منطقة 

بران التابعة لمديرية نهم شرق صنعاء.

الخيــار  تفضــل  تــزال  ال  الشــرعية  وألن 
الســلمي وتراهــن على المجتمــع الدولي 
في إجبار االنقالبيين على االنســحاب من 
المدن وإلقاء الســالح ومن ثــم االنخراط 
تقــاوم  فإنهــا  السياســية،  العمليــة  فــي 
الضغوط الدولية التي تؤجل القيام بعملية 
عسكرية واسعة لتحرير العاصمة من قبضة 
االنقالبيين وإنهاء االنقالب وما ترتب عليه، 
لكن ذلك لن يطول كثيراً إذا فشــل مجلس 

األمن في إلزام االنقالبيين بتنفيذ قراره. 

وبشــأن التحذيــر الــذي أصــدره الجيش 
الوطنــي لســكان العاصمــة اكــد أن هذا 
األمر شــمل أيضا المحافظات التي ستشهد 
عمليات عسكرية مثل عمران وصعدة وتعز 
والبيضاء وشــبوة والحديدة وحجة وذمار 
وإب والجــوف، وهدفهــا إبعــاد المدنيين 

عن مقــرات ومواقع وتجمعات االنقالبيين 
حرصــاً على أرواحهــم وممتلكاتهم، إذ إن 
القيادة السياســية والعسكرية تحرص على 
حماية وتجنيب المدنيين أي اعتداء، وأنها 
شــددت على التعامل بحزم مع أي شخص 

أو طرف يحاول ممارسة عمل انتقامي. 
تقدم باتجاه صعدة 

وأمًال في أن يعود االنقالبيون الى جادة 
الصــواب تواصل قــوات الجيــش الوطني 
تقدمها في جبهتي حــرض بمحافظة حجة 
وجبهــة المتون في محافظة الجوف، حيث 
اكــد رئيــس هيئــة األركان العامة للجيش 
الوطنــي أن هــذه القــوات ســتتقدم نحو 
للعاصمــة  المجــاورة  عمــران  محافظــة 
وباتجاه محافظة صعدة المعقل الرئيســي 
لالنقالبييــن، فيمــا تتواصــل المواجهــات 
ويتكبــد  والبيضــاء  تعــز  فــي  العنيفــة 
االنقالبيون خسائر بشرية فادحة في العتاد 

واألفراد. 

■ مقاتلون من الشرعية يتأهبون لاللتحاق بجبهة القتال ضد المتمردين في تعز   |  تصوير: أحمد الباشا 

قّلل معالــي الدكتور أنــور قرقاش، وزير 
الدولــة للشــؤون الخارجية، مــن أهمية 
إعالن طرفي االنقالب في اليمن تشــكيلة 
ما يسمى المجلس السياسي. وقال معاليه 

في تغريدة على موقع «تويتر»: «التشكيلة 
الضعيفة لمجلس انقالب التمرد في اليمن 
والمسمى بالمجلس السياسي األعلى دليل 
جديد أننا، حتــى وبمقاييس التمرد، أبعد 

ما نكون عن المأسسة».
فــي األثناء، أكــد أمير دولــة الكويت 
الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصباح، 

ضرورة مواصلة المشاورات بين األطراف 
اليمنية لتحقيق النتائج اإليجابية المرجوة 
والسالم المنشود الذي يحفظ لليمن أمنه 
واستقراره وسالمة شعبه ووحدة أراضيه.

وذكرت وكالة األنبــاء الكويتية (كونا) 
أن تأكيــدات أميــر دولــة الكويت جاءت 
خالل لقائه، أمــس، المبعوث األممي إلى 

اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
 من جانبه، أعرب المبعوث األممي عن 
شكره للكويت على استضافتها مشاورات 
السالم بين األطراف اليمنية، منوهاً بدور 
سمو أمير الكويت في احتضان المشاورات 
للوصــول إلى االســتقرار والتوافق وإنهاء 

النزاع في اليمن.

أول  أعلــن  األممــي  المبعــوث  وكان 
من أمس، انتهاء مشــاورات الســالم التي 
اســتضافتها الكويت على مــدى أكثر من 
90 يوماً، مؤكداً في الوقت نفســه االلتزام 
باستمرار المشاورات والجلسات المباشرة 
فــي غضون شــهر، على أن يحــدد مكان 

استضافتها في بلد ُيتفق عليه الحقاً.

أوضح المركز اإلعالمي للقوات المســلحة اليمنية الذي تديره وزارة 
الدفــاع أن العملية الجديدة للجيش الوطني والمقاومة تحت عنوان 
«التحرير موعدنا» تهدف الى استكمال السيطرة على مناطق مديرية 
نهم المدخل الشــرقي للعاصمــة وتأمينها، بما يمكن الجيش الوطني 
من الســيطرة النارية على مطار صنعاء وكل المواقع العســكرية في 

المدينة دون الحاجة القتحامها.
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526
أنهــت وزارة األوقاف واإلرشــاد اليمنية 
إجــراءات الحج لهذا العام بعد اســتكمال 
كل اإلجــراءات الخاصة باعتمــاد الحجاج 
اليمنييــن وتوقيــع محضــر اتفــاق مــع 
الســلطات في المملكة العربية السعودية 
الحــج المكلفــة بتفويج  واعتمــاد وكالة 

الحجاج اليمنيين لهذا العام.
وأشــار الوزير د.فؤاد محمد بن الشيخ أبو 
بكر إلى أنه وبحسب االتفاق مع السلطات 
في الســعودية، فإن أول فوج يمني سيبدأ 
دخولــه مــن يــوم 15 ذي القعــدة، وتم 

اعتمــاد ثالثــة مطارات للتفويــج الجوي، 
وهــي مطــار صنعــاء، وعدن، وســيئون، 
وجرى االتفاق والتنســيق مــع ممثل عن 
طيران اليمنية، أما النقل البري فســيكون 
عبــر منفــذ الوديعــة. وقــال إن الوزارة 
اعتمــدت 96 وكالة، بعد دراســة ملفاتها 
وموافقتهــا لشــروط ومعاييــر إجراءات 

التفويج، وتشمل كل المحافظات. 
وحذرت وزارة األوقاف اليمنية االنقالبيين 
من التدخل في شؤون الحج، في المناطق 
الخاضعة تحت ســيطرتهم، واالبتعاد عن 

كل ما يعكر صفو الحج لهذا العام.
ولفتــت إلــى أن الــوزارة تنتظــر دخول 
الحج،  إجــراءات  المنظميــن الســتكمال 
خاصــة وأن عامــل الوقت يمثــل تحدي 
مهتمــة  ســتكون  والــوزارة  الــوكاالت، 
باإلشراف والتنسيق مع الجهات المختصة 
الرياض- سبأنت بالحج السعودية.  

أفــادت تقاريــر إخباريــة أن الســلطات 
القضائية السعودية استبعدت من المملكة 
526 أجنبياً مدانين باإلرهاب ؛ لممارستهم 
أنشطة تشــكل تهديداً وخطراً على األمن 
الوطنــي. وأكــد الناطق الرســمي لوزارة 
العــدل منصــور القفاري، فــي تصريحات 
صحافية، أن عدد األجانب المحكوم عليهم 
باإلبعاد بعد انتهــاء محكوميتهم، يقدر بـ 
526 شخصاً، منذ إنشاء المحكمة الجزائية 
المتخصصــة بقضايا اإلرهاب وأمن الدولة 
قبل ثماني سنوات، وهو ما يشكل 63 في 

المئة من إجمالي غير الســعوديين الذين 
تستوقفهم ســلطات األمن حالياً في إطار 

الحرب على اإلرهاب.
ووفقــاً لتقارير ســعودية فإنــه اتضح من 
خالل مراجعة أحكام اإلبعاد السابقة التي 
أصدرتهــا المحكمة الجزائيــة المتخصصة 
في قضايا غير السعوديين، ارتباط العناصر 
الســعودية في  الموقوفــة في  األجنبيــة 
نشــاطات لتنظيم القاعدة بشــكل أساس، 
وأخرى ثبتت عالقاتها بميليشــيا الحوثيين 
وجماعة اإلخوان المسلمين، ولعب أدوار 

السوري  الرئيس  استخباراتية لصالح نظام 
بشار األسد.

ويبلــغ عــدد األجانب الذين تســتوقفهم 
الســلطات األمــــنية فــي الوقت الحالي 
833 شــخصاً، حكم على أكثر من نصفهم، 
فيمــا ال تزال إجــراءات التحقيق وتجهيز 
ملفــات الدعــوى قائمة بحق العشــرات 
الرياض- د.ب.أ منهم. 
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الهــالل األحمــر اإلماراتي  قدمــت هيئة 
للســلطات المحلية في عدن تســع آليات 
خاصــة بمكافحــة األوبئة المنتشــرة في 
المحافظــة مثل الضنــك والمالريا، نتيجة 
للظروف الصعبة التي مرت بها المحافظة 

جراء األحداث األخيرة.
وسلم وفد الهالل األحمر أمس اآلليات 
الــى وكيــل مــحافظة عــدن محمد نصر 
شــاذلي وذلــك ضــــمــن البرنامج الذي 
ينفذه الهــالل األحمر لالرتقاء بمســتوى 
اليمني  للشــــــعب  الصحيــة  الخدمــات 

الشقيق.

عــدن  محـــافظـــــة  وكيــل  واشـــــاد 
تـــقدمه  الــذي  المــتواصل  بالـــــدعــم 
دولــة اإلمــارات العربـــيــة المتحـــــدة 

الى الشــعب اليمــني لتحســين األوضاع 
اإلنســانية وتلبيــة الخدمــات األساســية 
والرعاية الصحيــة وتوفير الحياة الكريمة 

لهم.
وقــال الوكيل الذي حضر حفل تســليم 
اآلليــات نيابة عــن محافظ عــدن اللواء 
عيدروس الزبيدي، ان هيئة الهالل األحمر 
اإلماراتــي تبــذل جهوداً جبــارة وعظيمة 
في مختلف المجاالت والقطاعات بشــكل 
مســتمر لتلبية حاجيــات المواطن اليمني 
وخاصة الرعاية الصحية ضمن برنامج ينفذ 

بشكل مستمر.
وثمن توجيهات قيــادة دولة اإلمارات 
بتقديــم الدعــم للشــعب اليمنــي فــي 
ســبيل تحســين األوضاع في مدينة عدن 
الجانب  المحــررة ومنهــا  والمحافظــات 

الصحي والخدمي.

وعبــر الوكيل الشــاذلي عن شــكره نيابة 
عــن الســلطة المحليــة وعن ابنــاء عدن 
لدولــة اإلمــارات العربية ممثلــة بالهالل 
انجازهم وعطائهم  األحمر اإلماراتي على 

المتواصل لعدن.
من جانبه شــكر مأمور منطقة الشــيخ 
عثمان فــي عدن، أحمــد المحضار، هيئة 
الهالل األحمر اإلماراتي لجهودها الداعمة 
للقطــاع الصحي فــي المحافظــة، موجهاً 
اســمى آيات الشكر واالمتنان الى حكومة 

وشعب اإلمارات المعطاء. ■ متطوعون  ينقلون جانباً من المساعدات اإلماراتية إلى القطاع الصحي  |  وام 

أعلــن نائب وزير اإلعالم اليمنــي مروان دماج،أن 
المجلس السياسي االنقالبي الذي شكله المتمردون 
يعد ترضيــة سياســية قدمها الحوثيــون لحليفهم 
الرئيــس المخلوع علــي عبدالله صالــح، بالتوازي 
من اســتمرار سياســة تجريفهم أنصــار صالح، كما 
أن المجلــس يعبــر عــن محاولة هــروب التمرد 
من الحصار الدبلوماســي على المســتوى الدولي. 
ولفــت دماج فــي تصريحات لـ«البيــان»، أن أداء 
وفد الميليشــيات إلى مشــاورات الكويت كشفت 

الطبيعة الرجعية والالوطنية للتحالف االنقالبي. 
وفــي تعليقه على مــا أعلنت جماعــة الحوثي 
وحزب المؤتمر الشــعبي العام بزعامة صالح، من 
أســماء ألعضــاء المجلس السياســي األعلى إلدارة 

المناطــق الخاضعة لســيطرتهما، قــال نائب وزير 
اإلعالم اليمني مروان دماج، في تصريحات موسعة 
لـ«البيــان»، إنه رغم أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً 
لقرار مجلــس األمن الدولي 2216 وقوبلت برفض 
دولــي وإقليمــي كبير، كونهــا قد تقــوض عملية 
االنتقــال السياســي في البــالد، إال أنهــا نوع من 
الترضية السياســية التي قدمها الحوثيين لمجموعة 
الرئيــس المخلوع للحفاظ على اســتمرار التحالف 

االنقالبي.

وأوضح نائــب وزير اإلعالم اليمنــي مروان دماج 
أن الحوثييــن قاموا في المناطق التي يســيطرون 
عليها بما يمكن تســميته «تجريف» أنصار الرئيس 
المخلوع، ســواء كانوا سياســيين أو عســكريين أو 
أمنييــن أو إدارييــن مــن كل مؤسســات الدولة، 
وأرادوا مــن خالل هذا المجلــس ترضية حليفهم، 
جناح المخلوع في المؤتمر الشعبي العام، خصوصاً 
بعد أن تعاظم عليهم الخطر بسبب انعزالها شعبياً 
لمــا قامت به مــن أضرار داخــل المجتمع اليمني 

ولطبيعتها الرجعية وغير الوطنية.
وأوضــح دمــاج أن هناك ســبباً آخر لتشــكيل 
المجلــس السياســي المزعوم، وهــو الهروب من 
الحصار الدبلوماســي الذي يعاني منه االنقالبيون، 
حيث إن انحسار فرص المراوغة والتعطيل أمامهم 
فــي مفاوضات الكويت، دفع بهــم إلى إعالن هذا 
المجلس، ألنهم يجدون ما هو أفضل في منظورهم 

من الهرب إلى األمام.

وحول مفاوضــات الكويت التــي انتهت، أول من 
أمــس، مــن دون اتفاق، قال دمــاج لـ«البيان»، إن 
المفاوضات كشــفت لألمم المتحدة بوصفها راعية 
الدوافع  الدولي عمومــاً،  للمشــاورات وللمجتمع 
واألغــراض التي تحرك طرفــي االنقالب والجهات 
التــي تقف وراءهما، ما سيســاعد الجهــة الراعية 
للمفاوضات على أن يكون أداؤها ومقاربتها خالل 

الفترة المقبلة أكثر عمقاً وفعالية.
وأضاف أن المبادرة لم تسقط بعد من يد األمم 

المتحدة، ولكن يجب أن تبنى بشكل مختلف وبناًء 
على فهم الطبيعة الرجعية وغير الوطنية للتحالف 
االنقالبي، ألن هذا الفهم ســوف يساعد المبعوث 
األممي وفريقه على بناء عملية ســالم مســتدامة، 
ألن وضــع أي تصورات غير ناضجــة وغير مدركة 
لطبيعة القوى االنقالبية فإنها سوف تكرس استدامة 

للحرب األهلية بدًال من السالم الدائم. 

وقــال دماج إن الوفــد الحكومي قــدم كل ما من 
شــأنه الوصول إلى حل دائم يوقــف إراقة الدماء، 
ولكنه في ذات الوقت كان يتفادى إنتاج أي صيغة 

تفضي إلى حلول هشــة من شأنها أن تفجر الوضع 
مــرة أخــرى، ألن الهدف هو إنتــاج صيغة وطنية 
ديمقراطيــة تضمن التعددية السياســية والتداول 
الســلمي للســلطة بأفق وطني وبأفــق مخرجات 

الحوار الوطني.
وأضــاف نائب وزير اإلعــالم اليمني لـ«البيان»، 
أن مبعــوث األمــم المتحدة إلى اليمن إســماعيل 
ولد الشــيخ أحمد كان لديه في بداية عمله تصور 
بــأن الوضــع في اليمن أقــل تعقيداً، ولــم يلتقط 
الغايات التي تحــرك الطرف االنقالبي، لذا تاه في 
مناورات من ال يقيمون وزناً للسياسة بل كان فريق 

االنقالبيين يبتزه باإلفشال من أول لحظة. 

وأكد المســؤول اليمني أن توقف المسار السياسي 
الــذي يديــره المبعــوث الخاص لألمــم المحتدة 
يعطي لالنقالبيين فرصة حرب من دون أي ضغوط 
دولية، لــذا فإنهــــــم يرفعون وتيــرة القتال في 
منطقة مثل تعز، وغالباً ســيعمدون إلى استهداف 

المدنيين.
وأوضــح أن توقــف مســار السياســة يتطلــب 
مــن الجيش الوطنــي ومن المقاومة الشــرعية أن 
يطوروا من مستوى عملياتهم العسكرية بالضرورة، 
كمــاً ونوعاً، وإال فإنها ســتتيح الفرصــة للحوثيين 
والمخلوع صالح لتحقيق تقدم يعكس نفســه ليس 
داخلياً فحســب، ولكن على تقديــر القوى الدولية 

لموازين القوى الداخلية.

توقــع دماج أن يرفع التحالف العربي 
مــن وتيــرة عملياته العســكرية ضد 
االنقالبيين الذين يسعون إلى استغالل 
توقــف المســار السياســي للتوســع 
ميدانيــاً، مؤكــداً أن عمليات التحالف 
ستكون واســعة وذات أثر استراتيجي 

شبيه بعمليات تحرير عدن.

■ مروان دماج 

أصدر ائتالف اإلغاثة اإلنســانية بمحافظة 
تعز تقريراً جديداً عن األوضاع اإلنســانية 
فــي المحافظة للشــهر الماضــي، تضمن 
إجمالي الخســائر البشــرية والمادية التي 

تم رصدها من جراء حرب االنقالبيين. 
وذكــر ائتــالف اإلغاثــة فــي تقرير أن 
46 شــخصاً قتلــوا، وجــرح 612 آخرين، 
مــن المدنيين بينهم نســاء وأطفال خالل 
الشهر الماضي، بينها إصابات خطرة، جراء 
عمليات القنص والقصف العشــوائي على 

األحياء السكنية واألسواق الشعبية. 
وأكد تقرير االئتالف أن خدمات المياه 
والكهربــاء والنظافــة ال تــزال منقطعــة 
عــن المدينــة، إلى جانب انعــدام معظم 
الخدمــات الصحيــة واألدويــة، فــي ظل 

الحصار الخانق. 
وأشــار إلــى أن 441 أســرة تعرضــت 

للنــزوح والتهجيــر الجماعــي بالقوة من 
منازلهــا، منهــا 421 أســرة فــي مديرية 
حيفان، 142 أســرة نزحت فقط من عزلة 
األعبوس بحيفان، كما نزحت 11 أسرة من 
منطقــة غراب غربي مدينة تعز، وتســعة 

أسر من الجحملية شرق المدينة. 

وأوضــح االئتــالف أن إجمالــي االحتياج 
الشــهري لتلبية متطلبــات المحافظة في 
مجال الصحة والبيئة تصل إلى أكثر من 82 
مليــون دوالر، إضافة إلــى توفير 50 ألف 
ســلة غذائية شهرياً، وتوفير مئة ألف سلة 
غذائية شهرياً لألسر المنكوبة والمتضررة. 
وفــي مجال اإليــواء، ذكــر التقرير أن 
النازحيــن في المحافظة بحاجة إلى توفير 
25 مركز إيواء، لتخفف من معاناة 16500 
فرد، و29858 أســرة نازحة ومســتضيفة، 
كما أن مليوني نســمة يحتاجــون لتأمين 

مياه الشرب.

أكــد رئيس الــوزراء البحرينــي األمير 
خليفة بــن ســلمان آل خليفة إن حب 
الوطــن والوالء لــه يفرضــان على كل 
مواطــن أن يكــون جنديــاً يــذود عن 
حيــاض الوطن ضــد من يريــد العبث 
باســتقرار الوطن والنيل مــن منجزاته. 
ودعا خالل لقائه بعدد من المســؤولين 
بقصــر القضيبيــة، إلى تكاتــف الجهود 
النيل  الوطنية للتصدي لــكل محاوالت 
من النســيج االجتماعي، فال سكوت عن 
المؤامــرات ومن يقف خلفها، والصوت 
ينبغــي أن يكون عالياً برفض المســاس 

باألمن الوطني.
وقــال: «وهــب الله البحرين شــعباً 
مــن خيــرة الشــعوب، يقــدم مصلحة 
وطنه على كل أمر، ودونه فشــلت كل 

محاوالت التفرقة، والشواهد على ذلك 
يحكيها التاريخ الوطني».

البحرينــي  الــوزراء  رئيــس  ودعــا 
إلى أهميــة العمل على دفــع التعاون 
المؤسســي لتعزيــز حيويــة االقتصــاد 
وضمــان اســتمرارية إســناده للمســار 
التحديــات  أن  مؤكــداً  التنمــوي، 

الواقــع  يفرضهــا  التــي  االقتصاديــة 
االقتصــادي والسياســي واألمنــي فــي 
المنطقــة أو العالم تتطلب إســهام كل 
جهد وطني، لتجاوزهــا وتخفيف حدة 

أخطارها على اقتصادنا الوطني.
وتطرق إلى جملــة من الموضوعات 
والقضايا ذات الصلة بالشــأن اإلقليمي 

والدولــي، ومــا يشــهده العالــم مــن 
تطورات متســارعة تلقــي بظاللها على 
المنطقــة، مــا يســتدعي زيــادة آفاق 
التعــاون والتنســيق على المســتويات 
ُعــد كافة لتجاوزها، وأكد، في هذا  والصُّ
الصــدد، أن اإلرهــاب سلســلة متصلة 
الحلقــات، يبدأ في منطقة ويمتد ما لم 
يكن هناك تحرك فعلي على المســتوى 
الدولــي، لمحاصرته والقضاء عليه على 

نطاق الفكر واإلسناد والتمويل.
وأوضــح أن هنــاك مــن يــرى فــي 
الفوضــى فــي بعــض الــدول خدمــة 
لمخططاتــه وأهدافه، ويجب الحذر كل 
في  مســـــتهدفة  فالمنـــطقة  الحــذر، 
أمنها واســتقرارها، وما لم تتحد الدول 
علــى كلمة ســواء وعلى هــدف واحد، 
فــإن أفق المســتقبل ال يبشــر بالخير، 
سواء على صعيد االستقرار أو ما يتعلق 

بالتنمية.

صــرح وكيل النيابة في المحافظة الشــمالية بالبحرين عبد الله الذوادي 
بأن النيابة العامة تلقت بالغاً من مركز شرطة البديع، مفاده تجمهر عدد 
من األشــخاص بمنطقة الدراز، وتم تحديد بعض المشاركين فيه. وتولت 
النيابة التحقيق في الواقعة فور ورود البالغ، حيث استجوبت أمس ثالثة 
متهميــن، وأمرت بحبــس متهم، وأمرت بإخالء ســبيل متهمين، بعد أن 

وجهت إليهم تهمة التجمهر غير المشروع بالمخالفة ألحكام القانون.
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