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غادر وفد الحكومة الشــرعية اليمنية إلى 
محادثــات الســالم أمس، الكويــت عائداً 
إلــى الرياض بعد أن أبلــغ األمم المتحدة 
موافقتــه علــى الخطــة، التــي اقترحهــا 
الشــيخ  الدولي إســماعيل ولد  المبعوث 

أحمد. 
وقالت مصادر قريبــة من المفاوضات 
أتــت  الوفــد  مغــادرة  إن  لـ«البيــان»، 
بموجب توجيهات رئاســية، بعدما انتهت 
مهمة الوفد عقــب إبالغه األمم المتحدة 
رســمياً موافقتــه علــى المقتــرح، الذي 
اقترحه المبعوث الدولي للســالم وما زال 

االنقالبيون يرفضونه. 
المخالفــي وزير  الملــك  وقــال عبــد 
الخارجيــة ورئيــس وفــد الحكومــة إلى 
محادثــات الســالم قبيل مغادرتــه مطار 
الكويــت: رغم مالحظاتنــا على خطة ولد 
الشيخ، وجهت رسالة أبلغته فيها موافقتنا 
على هذا المشــروع، واستعدادنا للتوقيع 
عليه. وأضاف: «نحن نغادر الكويت ولكن 
ال نغــادر المشــاورات، وســنعود في أي 
لحظة إذا وافق الطرف اآلخر على التوقيع 

على مشروع ولد الشيخ أحمد». 

وأكد أن مغادرة الوفد الحكومي «ال تعني 
أننا ننهي المحادثــات قبل انتهاء موعدها 
المحــدد في الســابع من أغســطس. نحن 
على اســتعداد للعودة حتى بعد ساعة من 

مغادرتنا»، مطالباً المجتمع الدولي بتوجيه 
رســالة واضحة إلى الطــرف االنقالبي في 
حــال انتهت المهلــة الزمنية، التي حددت 

لهذه الجولة عند توقيعهم عليها. 
من جهتهــا، أفادت مصــادر قريبة من 
المفاوضات أن قرار وفد الشرعية مغادرة 

الكويت جاء بعد أن تم إسقاط كل الحجج 
على الطرف االنقالبي بقبول الخطة، التي 
الدولي وإبالغه برسالة  اقترحها المبعوث 

رسمية إليه بهذا الشأن. 
«بموجــب  أنــه  المصــادر  وأضافــت 
توجيهات رئاسية ُطلب من الوفد المغادرة 

ألنــه لم يعــد لديه مــا يفعلــه بالكويت 
سوى االنتظار إذا قبل االنقالبيون بالخطة 
الدوليــة ومن ثــم التوقيع عليهــا، ولهذا 
والمبعوث  الكويتيــة  الحكومــة  أبلغــت 
الدولي أن الوفد الحكومي جاهز للتوقيع 
على الخطة في أي وقت، على أن يســتمر 
المبعوث الدولي وســفراء الدول الراعية 
للتســوية فــي جهودهم إلقنــاع الطرف 

االنقالبي بالقبول بتلك الخطة».

ونفــت المصــادر صحة حديــث الطرف 
االنقالبي عــن أن الخطة الدولية مقتصرة 
على الجانب العســكري واألمني، مشيرة 
إلى أنها خطة متكاملة تشمل أيضاً الجانب 
السياســي ولكنهــا متدرجة فــي التنفيذ، 
بحيث تبدأ بانسحاب االنقالبيين من ثالث 
مدن هي صنعاء والحديدة وتعز، واإلفراج 
عــن المعتقلين، ثــم يتبع ذلك مناقشــة 
تشــكيل حكومة واستكمال االنسحاب من 

بقية المدن. 
وتوقعــت المصــادر إصــرار الطــرف 
الرافــض للخطة  االنقالبــي على موقفــه 
المقترحــة من المبعــوث الدولي، إال إذا 
اتخــذ المجتمــع الدولــي موقفاً حاســماً 

يجبرهم على ذلك.
وقــال الناطق باســم الوفــد الحكومي 
محمد العمراني: «نحن نغادر ألنه لم يعد 
هناك أي فائدة» مــن البقاء في الكويت، 
مؤكداً أن كل أعضاء الوفد سيغادرون إلى 
الرياض، مؤكداً اســتعدادهم للعودة حال 

موافقة المتمردين على االتفاق.

منذ  االتفاقيات  عىل  التوقيع  من  للتهرب  والتحايل  املراوغة  أسلوب  الحوثيون  اعتمد 
انقالبهم عىل السلطة الرشعية يف اليمن مع حليفهم عيل عبدالله صالح يف سبتمرب 2014

2216
يف أبريل 2015 أصدر مجلس 

األمن القرار 2216 الذي طالب 
الحوثيني بوقف القتال وسحب 
قواتهم من املناطق التي فرضوا 
سيطرتهم عليها لكنهم مل ينفذوا 

مضامني القرار.

 2014
بدأت مراوغة الحوثيني تظهر بشكل رصيح يف سبتمرب 2014 بعد 
انقالبهم عـــىل الرشعية يف صنعاء، حيث وقعوا اتفاق «الســـلم 

والرشاكة»، لكنهم رفضوا التوقيع عىل امللحق األمني.

7 أغسطس وافقت الحكومة عىل 
املقرتح األممي باالنسحاب من صنعاء وتعز 

والحديدة، متهيداً لحوار سيايس، رشط 
توقيع وفد االنقالبيني عليه قبل 7 أغسطس

إعداد: بركات شالتوة - غرافيك:حسام الحوراين

تتواصــل عمليــة التحشــيد واإلعداد 
التــي  لمعركــة اســتعادة المناطــق 
ســيطرت عليهــا ميليشــيات الحوثي 
وصالــح قبل أيام فــي منطقة حيفان 

بتعز.
لـ«البيان»  محليــة  مصادر  وأكدت 

للجيــش  كبيــرة  تعزيــزات  وصــول 
الوطنــي والمقاومــة الشــعبية إلــى 
حدود مديريــة حيفان باتجاه مناطق 
الحجريــة، فضــًال عن نشــر مجاميع 
عســكرية فــي العديد مــن المواقع 

االستراتيجية.
ويأتي ذلك وســط تحركات كثيفة 
العســكرية والشــعبية في  للقيادات 
المنطقة لإلشــراف على عملية تأمين 
منطقة الحجرية وخــط هيجة العبد، 
المنفــذ األخيــر للمدينة، واســتعادة 
المواقــع التــي خســرتها المقاومــة 
والجيــش خــالل األيــام الماضية في 

جبهة حيفان.
وفي الســياق، قصفت ميليشــيات 
الحوثــي والمخلــوع قــرى منطقــة 
الضباب غرباً بالمدفعية الثقيلة، وذلك 
من مواقــع تمركزها فــي جبل هان 
والمقبابة والربيعــي، ما أدى إلصابة 
عــدد من األطفال بشــظايا القذائف. 
كما واصلت دبابة الميليشيات قصف 

قلعة القاهرة األثرية، مع ارتفاع حدة 
االشتباكات في منطقة الجحملية غرباً.

في محافظة الجــوف، تمكنت قوات 
الشــعبية  والمقاومة  الوطني  الجيش 
فــي جبهــة الخنجر من صــد هجوم 

عنيف للميليشيات االنقالبية.
وأوضح الناطق باسم جبهة الجوف 
عبدالله األشرف لـ«البيان» أن القوات 
الموالية للشــرعية تمكنــت من صد 
هجــوم عنيــف للميليشــيات علــى 
موقــع ابــرق الغضب الــذي يتمركز 
فيه الجيش والمقاومة، ما أســفر عن 
سقوط العشرات من القتلى والجرحى 
في صفوف الميليشيات، وأسر ثمانية 
منهم، مع عدم ســقوط أي ضحايا في 
صفوف الجيش والمقاومة الشــعبية. 
وأكــد أن من بين الجرحى المشــرف 
العســكري لجبهة الحوثيين بالشعف 

المدعو أبو ناصر سرحان. ■ مقاتلون من المقاومة الشعبية في تعز على متن آلية   |   تصوير أحمد الباشا

تبــرز قضيــة جرحــى الجيــش الوطنــي 
والمقاومــة الشــعبية في اليمــن كإحدى 
أهم القضايا التي تســتحوذ على االهتمام 
الشــعبي والمحلــي في مدينة تعــز نظراً 
للعــدد الكبير، حيث يتجاوز عدد الجرحى 
في تعز 15 ألف شــخص بإصابات متعددة 
الدرجات، من بينهــم ثمانية آالف بحاجة 
إلى عمليات جراحية، و550 يحتاجون إلى 
عالج في الخارج نظراً لعدم توفر المعدات 

الكافية في الداخل وخطورة اإلصابات.
ووجــه رئيس الــوزراء اليمني د.أحمد 
عبيــد بــن دغر قبل أيــام بإعــادة تأهيل 
عدد من مستشــفيات محافظة تعز ونقل 

مئــة جريح مــن جرحى الجيــش الوطني 
والمقاومة الشــعبية التي يصعب عالجهم 
بــأرض الوطــن إلى الخــارج وذلك ضمن 
المنحــة المقدمــة مــن دولــة اإلمارات 

العربية المتحدة لجرحى الحرب.

وقــال محافظ تعــز، علي المعمــري، إن 
جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
أوســمة شــرف وفخار في صــدور جميع 
أبناء محافظة تعز وكل أبناء اليمن، حيث 
جســدوا ببســالتهم وإقدامهــم نموذجــاً 
لليمني الحر الشــريف الذي يأبى الركوع 
لمشــاريع الظالم، أو االنحناء لهواة القتل 
الذي  واالســتعباد والوصاية، وهــو األمر 
يضــع الجميــع أمام مســؤولية إنســانية 
ووطنيــة وأخالقيــة للنظر إلــى أحوالهم 
والعمــل إلنهــاء معاناتهم بأقصى ســرعة 

ممكنة.

وأوضح المعمري، أنه منذ تسلمه لمنصبه 
ســعى للتخفيــف مــن معانــاة الجرحى 
وإيجاد قنوات لجمع المعلومات ومتابعة 

المعالجــات وتذليــل أي صعوبــات فــي 
ســبيل حصول الجرحى على كامل الرعاية 
والعــالج مــع كل الجهات فــي المحافظة 
والســلطة والتحالــف والجهــات الداعمة 
وأشــار  المختلفة.  الصحية  والمؤسســات 
إلــى عقــده لقــاءات مع مســؤولين من 
الشــرعية ودول التحالــف العربي إليجاد 
حلــول لملف جرحى الجيــش والمقاومة 
فــي تعز، مســتعرضاً كل المعاناة وقوائم 
الجرحى ومقترحات بالمعالجات والحلول 

المناسبة لذلك.

وأشــاد المعمري بمساهمة الهالل األحمر 
الجرحــى  ملــف  دعــم  فــي  اإلماراتــي 
والمســتلزمات  باألدويــة  وتزويدهــم 
الطبية، ودور القطاع الخاص والعديد من 
المنظمــات الدولية العاملة فــي المجال 
الصحي فــي تقديم الدعم لملف الجرحى 
وفــق القــدرة واإلمكانات، متوســماً من 
الجميع حشد المزيد من الدعم ومضاعفة 
هــذه الجهود، وتكثيفها للحــد من تفاقم 
معانــاة الجرحى. كما وجه الشــكر للهالل 

األحمر القطري.

 –

أعلنت المملكة العربية الســعودية أمس، 
استشهاد أربعة أشخاص وجرح ثالثة نتيجة 
قصف مصدره األراضي اليمنية اســتهدف 
منطقة صامطة فــي محافظة جازان، فيما 
أكد مجلس الوزراء السعودي أن المجلس 
الرئاســي الذي شــكله االنقالبيون يشكل 

عرقلة جديدة للحل السياسي.
الدفاع  الناطق باســم مديريــة  وقــال 
المدنــي بمنطقــة جــازان الرائــد يحيى 
القحطانــي أن الدفــاع المدني تعامل مع 
«ســقوط مقــذوف عســكري مــن داخل 
األراضــي اليمنية على صامطــة، نتج عنه 
وفاة أربعة أشــخاص بينهم طفل وامرأة، 

وإصابة ثالثة بينهم امرأة».
وفــي موقع آخــر، اندلعت اشــتباكات 
عنيفة بين القوات المســلحة الســعودية 
وعناصــر ميليشــيات الحوثــي والمخلوع 
صالــح فــي بلــدة الربوعة فــي محافظة 

ظهران الجنوب.
وكشــفت مصادر ســعودية مطلعة أن 
القوات الســعودية المرابطة على الحدود 

مع اليمن في قطاع جازان تصدت السبت 
الماضــي لهجوم من الميليشــيات الحوثية 
وتمكنــت مــن تكبيدهم خســائر فادحة 
وأســرت ٢٥٤ حوثياً فيما استسلم منهم ما 
يقارب ٦٠٩ عناصر بعد اشتباكات استمرت 
13 ســاعة اســتقدم خاللهــا المتمــردون 

اليمنيون تعزيزات عسكرية كبيرة.

وأوضحت المصادر أن ضابطاً من حرس 
الحــدود الســعودي برتبة نقيب واســمه 
عبدالــرزاق الملحم العنزي استشــهد في 
االشتباكات أثناء تصديه لعدوان الحوثيين 
وميليشــيات المخلوع صالح بمنطقة جبل 
مخروق في نجران، كما استشــهد ســبعة 

جنود وأصيب ٥٠ آخرين بجروح.
إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء السعودي 
أن ما أقــدم عليه الحوثيــون وأتباع علي 
صالح بعقد اتفاق بينهما لتشــكيل مجلس 
سياســي يعد خطوة لوضع العراقيل أمام 
التوصل إلى اتفاق سياســي وخرقاً واضحاً 
الــدول العربية ومنظمة  لقرارات جامعة 
التعــاون اإلســالمي وقــرار مجلس األمن 
الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

وشــدد المجلس فــي اجتماعــه امس 
برئاســة نائب خادم الحرمين الشــريفين 
األميــر محمد بــن نايف بــن عبدالعزيز 
على مــا تضمنه البيان الصــادر عن قيادة 
التحالــف من إيضاح رداً علــى ما تناقلته 
وســائل اإلعالم نقًال عن بعض المنظمات 
اإلغاثيــة والحقوقيــة غيــر الحكومية من 
مغالطات تجاه األوضاع الصحية في اليمن 
وتقلــل من جهود قوات التحالف ودورها 
اإليجابي إلدخال المســاعدات اإلنســانية 

إلى الشعب اليمني الشقيق.
وأوضــح وزيــر الثقافــة واإلعــالم د. 
عــادل الطريفي في بيانه عقب الجلســة، 
أن مجلــس الوزراء جــدد التأكيد على أن 
التحالــف للدفاع عن الشــرعية في اليمن 
يعد أكبر المانحين للمســاعدات اإلنسانية 
للجمهوريــة اليمنية، وأن المملكة العربية 
الســعودية وحدهــا قدمــت مســاعدات 
إنسانية بأكثر من 500 مليون دوالر لتكون 
المانحة للمســاعدات  الــدول  بذلك أكبر 

في اليمن.
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أعــرب نائب رئيــس مجلس األمة 
الكويتــي مبارك الخرينج عن أمله 
السياســية  المشــاورات  بنجــاح 
اليمنيــة، التــي تســتضيفها بالده، 
واصفاً ما تشــهده الساحة اليمنية 

من صراعات باألمر المؤسف.
العام  األميــن  الخرينــج  والتقــى 
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، 
وقدم لــه التهنئة بمنصبه الجديد، 
عــن أمنياته لألميــن العام  معرباً 
الظروف  رغم  والتوفيــق  بالنجاح 
الصعبة، التي تمر بها األمة العربية، 
الكويت  إلــى دور دولــة  متطرقاً 

اإلنساني والسياسي والتنموي.
وشــدد على دعــم بــالده الكامل 
المشترك  العربي  العمل  لمنظومة 
والجامعة، مشــيراً في هذا الصدد 
واإلنســاني  السياســي  لدورهــا 
والتنمــوي، وجهــود أمير الكويت 
الشــيخ صباح األحمــد الجابر في 
اليمنية  اليمنية  المشاورات  رعاية 

لمدة أربعة أشهر.


