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ش��نت مقاتالت التحال��ف العربي غارات 
جوية على مواقع االنقالبيين في محافظتي 
صنعاء ومأرب لمنع مس��اعي المتمردين 
خرق الهدن��ة وتحقيق مكاس��ب ميدانية 
بع��د يوم م��ن قرار نق��ل لجن��ة التهدئة 
والتنس��يق إلى محافظة ظه��ران الجنوب 
في المملكة العربية الس��عودية، في وقت 
صدت المقاومة الشعبية هجمات متعددة 
ش��نها االنقالبيون على جبهة الصبيحة في 

محافظة لحج. 
العرب��ي مواقع  التحال��ف  واس��تهدف 
للحوثيي��ن ف��ي مديري��ة ص��رواح، غرب 
مأرب، ومنطق��ة المجاوحة بمديرية نهم 
ش��رق صنعاء بغارات جوية أس��فرت عن 
إحب��اط تحركات عس��كرية للتمرد باتجاه 

مواقع قوات الشرعية.
وتزامن��ت تل��ك الغ��ارات م��ع تصاعد 
االش��تباكات بين الحوثيي��ن وقوات صالح 
م��ن جهة، ورجال الجي��ش والمقاومة من 
جهة أخرى بمديريتي نهم وبني حشيش.

وذكرت المصادر أن اش��تباكات عنيفة 
اندلع��ت في نهم، مع تقدم قوات الجيش 
الحوثيين وقوات  والمقاومة نحو مواق��ع 
صالح وسيطرتهم على عدد من التالل، مع 
اس��تمرار محاولتهم في استعادة السيطرة 

على جبل المجاوحة ومنطقة بني فرج.

معارك شرق صنعاء
وأوضحت أن الطرفين اس��تخدما األسلحة 
س��قوط  مؤك��دة  والمتوس��طة،  الثقيل��ة 
عش��رات القتلى والجرح��ى من الطرفين. 
وفي مديرية بني حش��يش، أكدت مصادر 
محلي��ة اندالع اش��تباكات بي��ن الحوثيين 
وق��وات صالح من جهة، وق��وات الجيش 
والمقاومة الش��عبية من جهة أخرى على 

مشارف المديرية القريبة من مطار صنعاء 
الدولي.

ولفت��ت المص��ادر إل��ى أن مقات��الت 
التحالف حلقت بش��كل كثيف في أجواء 
المنطقة، وانتش��رت س��يارات اإلسعاف 
بش��كل كبير على خ��ط المط��ار باتجاه 

مديريتي بني حشيش ونهم.
التصعي��د م��ن جان��ب  يأت��ي ذل��ك 
االنقالبيين بعد تعليق مشاورات الكويت 
الت��ي اس��تمرت نح��و ش��هرين، على أن 
تستأنف جلساتها منتصف الشهر الجاري، 
مع إعالن المبعوث األممي إسماعيل ولد 

الش��يخ استمرار اتفاق وقف إطالق النار 
الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل الماضي 

تمهيداً لبدء المشاورات.

لحج: صد هجمات
ف��ي الس��ياق، صع��د االنقالبي��ون م��ن 
خروقه��م التف��اق وق��ف إط��الق النار، 
لك��ن الجيش الوطني والمقاومة لقنوهم 
قاس��ية ودح��روا كل الهجمات  دروس��اً 
وألحق��وا بهم خس��ائر كبي��رة في العدة 

والعتاد. 
وذك��رت مص��ادر محلي��ة ف��ي جبهة 

الصبيح��ة بمحافظ��ة لح��ج أن المقاومة 
الش��عبية تصدت لهجمات متعددة شنها 
االنقالبيون الحوثيون المدعومون بقوات 
الرئي��س المخل��وع في جب��ل ذي عهده 
وأجبروهم على االنس��حاب باتجاه جبل 
الواق��ع في أط��راف مديرية  الصيب��اره 

الوازعية جنوب تعز.
ومع استعادة المقاومة السيطرة على 
حب��ل جالس في مديري��ة القبيطة بلحج 
أك��دت المص��ادر أن المواجهات انتقلت 
إل��ى جبه��ة الظهوره وجب��ال النجج في 
الجهة الش��مالية الغربي��ة لجبهة األغبرة 

وفي منطقة الصفر حيث لجأ االنقالبيون 
إلى إطالق صواريخ الكاتيوش��ا وقذائف 
اله��اون بكثافة على القرى.  وطبقاً لهذه 
المص��ادر تدخل��ت مقات��الت التحال��ف 
وس��اندت المقاوم��ة ف��ي المواجه��ات 
ودم��رت مخزن��اً لألس��لحة ف��ي منطقة 
التابع��ة لمحافظ��ة تع��ز كما  الراه��دة 
اس��تهدفت مواقع لالنقالبين في أطراف 

منطقة كرش. 

اشتباكات الجوف
الجوف،  المتون بمحافظة  وفي مديرية 

اس��تمرت المواجه��ات العنيف��ة بي��ن 
الجي��ش الوطن��ي المس��نود بالمقاومة 
واالنقالبي��ن واس��تخدمت فيها مختلف 
أنواع األسلحة بعد أن أقدم االنقالبيون 
على اس��تهداف مواق��ع الجيش الوطني 
بالمدفعي��ة وقذائف اله��اون في صفر 
الحني��ة والمجم��ع الحكوم��ي لمديرية 
المتون. ووفق مص��ادر الجيش الوطني 
ف��إن قوات الش��رعية ردت على هجوم 
االنقالبين وقصفت مواقعهم في خشم 
ح��ام األعل��ى ومزرعة العي��زري غرب 

المجمع الحكومي بالمتون.

اس��تعادت المعارضة السورية الس��يطرة على بلدة كنسبا وتالل أخرى 
من قوات نظام األس��د، وباتت قريبة من بلدة سلمى االستراتيجية في 

المنطقة.
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تقارير: «انتحاريو إسطنبول» خططوا 
ألخذ رهائن

بعد أن كش��فت الس��لطات التركية النقاب عن هوية 
منف��ذي تفجي��رات مط��ار أتات��ورك في إس��طنبول، 
أوضحت تقارير إعالمية أن االنتحاريين خططوا ألخذ 

عشرات المسافرين رهائن قبل تنفيذ عملياتهم.

بريطانيا ترسل المزيد 
من الجنود إلى العراق 

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

جندي بريطاني إضافي.
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االنقالبيون يصعدون الخروقات غداة رفع المفاوضات 

التحالف يقصف تحركات الميليشيات في محيط صنعاء

■ دبابة للمقاومة على خط القتال ضد المتمردين في تعز  |   تصوير: أحمد الباشا 

منّظمة حقوقية: المتمردون أفرجوا عن 34 سجينًا سياسيًا فقط
تعز- صالح صالح 

اس��تنكرت المنظم��ة الوطني��ة للتنمية 
لملف  الخطي��رة  التطورات  اإلنس��انية 
المختطفي��ن في اليمن، الذين تم أخيراً 
إحال��ة أكثر م��ن 40 ش��خصاً منهم إلى 
النياب��ة الجزائي��ة المتخصصة بينهم 11 
إعالمي��اً مض��ى عل��ى احتجازهم لدى 
جماع��ة الحوث��ي والق��وات الموالي��ة 
للرئي��س المخلوع عل��ي عبدالله صالح 

أكثر من عام.
ودان��ت المنظم��ة في بي��ان ترويج 

وس��ائل إعالم جماعة الحوثي والرئيس 
المخلوع ألرق��ام مبالغ فيها تقول إنهم 
س��جناء سياس��يون تم إطالق سراحهم 
الواق��ع  م��ن س��جونها، بينم��ا يثب��ت 
عك��س ذل��ك تمام��ا، حي��ث ال يتجاوز 
عدد المف��رج عنهم من س��جناء الرأي 
والمعتقلين السياس��يين 34 شخصاً من 
أصل 2981 مختطفاً مدنياً داخل سجون 
التمرد جلهم من النش��طاء السياس��يين 

والحقوقيين واإلعالميين.
المريب  الصم��ت  المنظمة  ودان��ت 
م��ن المجتمع الدولي الذي يدعي دوماً 

الدف��اع عن حرية ال��رأي واإلعالم التي 
تتعرض ألبشع مجزرة في تاريخ اليمن. 
وقال��ت إّن األخط��ر من ذل��ك أن تأتي 
هكذا إج��راءات غير قانونية من جهات 
ال تتمت��ع بأي صف��ة ش��رعية بالتزامن 
م��ع تصريحات المبع��وث األممي لدى 
اليمن عن تحقيق تقدم كبير على طريق 
باليمن، وفي  المعتقلي��ن  اإلفراج ع��ن 
وق��ت كان أهال��ي ه��ؤالء المختطفين 
ينتظ��رون لحظ��ة خ��روج أبنائهم من 
داخل زنازي��ن جماعة الحوثي والقوات 
الموالية للرئيس الس��ابق خصوصا بعد 

التزاماته��ا األخي��رة خ��الل محادث��ات 
الكويت بإطالق سراح ما ال يقل عن 50 
في المئة من إجمالي المحتجزين لديها 

قبل انتهاء شهر رمضان هذا العام.
وأوض��ح بي��ان المنظم��ة أن األرقام 
واإلحصاءات تش��ير إلى أن عدد حاالت 
االختط��اف الت��ي ارتكبته��ا مليش��يات 
الحوث��ي والق��وات الموالي��ة للرئي��س 
المدنيين منذ  بي��ن أوس��اط  المخلوع، 
مطلع الشهر الماضي تجاوزت 350 حالة 
موثقة، أي ما يعادل عشرة أضعاف من 
تم اإلفراج عنهم على مستوى اليمن.  

قرقاش: التمرد تعامل مع السالم بأفق ضّيق
أكد أن الحوثي حاول تكريس «غنائم» االنقالب في محادثات الكويت
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أك��د معال��ي الدكتور أنور قرق��اش، وزير 
الدولة للش��ؤون الخارجية، أن االنقالبيين 
ف��ي اليمن لم يتعاملوا مع فرصة الس��الم 
بجّدية ف��ي محادثات الكوي��ت، بل بأفق 
ضيق ومنط��ق تكريس »غنائم االنقالب«، 
الفتاً إلى أن االنطباع العام عن مشاورات 
الكويت أن التمرد مس��تمر في غّيه تجاه 

الحل السياسي. 
وتناول معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير 
الدولة للش��ؤون الخارجية، في تغريدات 
عل��ى »تويتر« الوضع ف��ي اليمن وتهرب 
االنقالبيين من الحل السياسي بعد اختتام 

مفاوضات الكوي��ت التي لم تخرج بنتائج 
حاس��مة رغم مفاوضات اس��تغرقت أكثر 
من ش��هرين.  وكت��ب معاليه: »ش��هدت 
مفاوض��ات الكويت تعنتاً حوثياً موثقاً في 
محاولة لتكريس »غنائم« االنقالب، وعلى 
األرض محاوالت التمرد الحثيثة للتوس��ع 

استغالالً لوقف إطالق النار«.

منطق االنقالب
وتط��رق معال��ي وزي��ر الدولة للش��ؤون 
الخارجية إلى محاوالت الحوثيين استغالل 
فرصة الس��الم من أجل تحقيق مكاس��ب 
ف��ي تغريدة: »االنطباع  ميدانية. وأوضح 
الع��ام من الكوي��ت أن التم��رد الحوثي/ 

صالح مس��تمر ف��ي غّيه ول��م يتعامل مع 
فرصة السالم بجدية ومسؤولية، محاوالت 

تغيير الحقائق على األرض شاهدة«.
الح��ل  إل��ى  وأردف معالي��ه: »الطري��ق 
المرجعيات  السياس��ي واض��ح وتدعم��ه 
الدولية، الحوثي/ صالح تعامل مع الفرصة 
بأف��ق ضيق ومنط��ق تكري��س االنقالب، 

وهذه العقلية لن تنجح«.

تعنت المليشيات
م��ن جهة أخرى، اتهم رئي��س الوزراء أحمد 
عبيد ب��ن دغ��ر، مليش��يا الحوث��ي وصالح، 
بالتعنت في مش��اورات الكويت. وقال خالل 
لقائ��ه عدداً من الصحفيين وممثلي وس��ائل 

اإلعالم المحلي��ة والعربية بالعاصمة المؤقتة 
ع��دن جن��وب اليم��ن، إن تعن��ت الحوثيين 
هو الس��بب وراء تعليق هذه المش��اورات. 
وأك��د أن الحكومة تبذل كل ما بوس��عها من 
أج��ل عودة الحي��اة إلى طبيعته��ا في عدن، 
وباقي المحافظات. الفت��اً إلى أنه تم تعليق 
مشاورات الكويت دون أي تقدم في الحلول، 
رغ��م يقين الط��رف اآلخ��ر وكل المهتمين 
بشأن حل األزمة اليمنية، بأن الشرعية بعثت 
الوف��د الحكومي المفاوض م��ن أجل إحالل 
الس��الم الدائم والش��امل لليم��ن، والذي لن 
يتحقق إال من خالل تنفيذ قرار مجلس األمن 
الخليجية وآليتها  الدولي 2216، والمب��ادرة 

التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
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المعارضة تنتزع كنسبا من نظام األسد 

أسلحة

ربط مسؤول يمني رفيع عملية 
تحري��ر صنعاء بما س��توفرها 
الحكومة الشرعية خالل األيام 
المقبلة من تجهيزات ومعدات 
عسكرية٬ تقدم الجيش بطلبها 
ف��ي وق��ت س��ابق٬ وتعهدت 
الحكوم��ة بتوفيرها في وفترة 
قوات  مع  والتنس��يق  وجيزة٬ 
وق��ال  العرب��ي.  التحال��ف 
المص��در إن الجي��ش الوطني 
للقيادة  عسكرية  مطالب  رفع 
العليا٬ تتمحور في توفير بعض 
للقوات  الضرورية  المتطلبات 
المرابطة على تخوم  المسلحة 
أوامر  إص��دار  قب��ل  صنع��اء٬ 

تحرير العاصمة.

دعم

أوضح رئيس المنظمة الوطنية للتنمية اإلنس��انية محمد النقيب قيام 
المنظمة بالعديد من الفعاليات واألنش��طة التضامنية مع المعتقلين، 
وإس��هامها برفد أس��ر ع��دد من المعتقلي��ن بمبالغ مالي��ة لتخفيف 
المعان��اة التي تعيش��ها. وأض��اف: إن المنظمة س��تعمل على تنفيذ 
برنامج الدعم النفس��ي للمعتقلين المفرج عنهم وأس��ر من يقبعون 

خلف قضبان المليشيات والدعم المادي ألسرهم.

بن دغر: تعنت 
االنقالبيين وراء تعليق 

مشاورات الكويت


