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التحالف يدك معاقل االنقالبيين في مناطق عدة

قوات الشرعية اليمنية تتقدم صوب صنعاء 

صنعاء، عدن - البيان والوكاالت 

واص��ل الجي��ش اليمن��ي تقدم��ه باتجاه 
العاصمة صنعاء إث��ر معارك على جبهات 
ع��دة ف��ي محي��ط العاصم��ة، بدعم من 
طائ��رات التحال��ف العرب��ي التي ش��نت 
غارات على مواقع االنقالبيين في معسكر 
الجميمة بضاحية بني حش��يش، فضاًل عن 
غ��ارات في مناط��ق أخ��رى، بينها معقل 
الميليش��يات في صعدة، بينما صد الجيش 
الوطني هجوماً لتنظيم القاعدة على ميناء 
المكال، وقتل س��تة جن��ود بانفجارين في 

لحج. 
وقال��ت مص��ادر محلي��ة، إن طي��ران 
التحالف اس��تهدف بسلس��لة من الغارات 
معس��كر الجميمة التابع لق��وات الحرس 
الجمه��وري في مديرية بني حش��يش في 

ضواحي العاصمة صنعاء.
وأق��ر االنقالبي��ون بتدمي��ر مقات��الت 
التحال��ف مواق��ع ع��دة لهم ف��ي صعدة 

وحجة والجوف ومأرب وشبوة.
وق��ال ه��ؤالء، إن طائ��رات التحال��ف 
دمرت ش��بكة اتصاالته��م بمديرية كتاف 
التابع��ة لمحافظة صع��دة والواقعة قرب 

الحدود مع المملكة العربية السعودية. 
كما ش��نت مقاتالت التحال��ف غارتين 
عل��ى منطق��ة القطع��ة، و3 غ��ارات على 
معس��كر الل��واء 131 الخاض��ع لس��يطرة 
المليش��يات وغارتين على معس��كر البقع 

بمديري��ة كت��اف، ومثلهما على معس��كر 
مدين��ة صع��دة.  ضواح��ي  ف��ي  كه��الن 
بغارتين  التحال��ف  واس��تهدفت مقاتالت 
منطقة م��ران بمديرية حي��دان، ومنطقة 
مندبة بمديرية باق��م التابعتين لمحافظة 

صعدة، المعقل الرئيس لالنقالبيين.
وف��ي محافظة حجة، ق��ال االنقالبيون، 
بغارتين  اس��تهدفت  التحالف  إن طائرات 

منطقة المزرق بمديرية حرض، كما شنت 
غارتين عل��ى مديرية ص��رواح بمحافظة 
م��أرب، وغارة على مديرية حريب بيحان 
بمحافظة ش��بوة ومديرية الغيل بمحافظة 

الجوف.
باس��تهداف  االنقالبي��ون  واعت��رف 
الحدودي قبالة  الش��ريط  تجمعاتهم على 
جب��ل الدود ف��ي الخوب��ة بمنطقة جيزان 

الس��عودية، وموقع الهضبة السعودي في 
منطقة الطلعة.

تقّدم
ف��ي غض��ون ذل��ك، أك��دت مص��ادر في 
المقاومة الش��عبية أن مقاتليها، بمساندة 
عناص��ر الجي��ش الوطني، قصفوا بش��كل 
عنيف مواقع الميليش��يات بمعسكر اللواء 

63 بمديرية بني الحارث بالعاصمة صنعاء. 

وتش��هد مديري��ة نهم، الت��ي تبعد عن 
صنع��اء نحو 40 كيلو مت��راً، والقريبة من 
مديري��ة أرحب، مواجهات عنيفة وس��ط 

تقدم كبير لقوات الجيش والمقاومة.
وأك��دت المص��ادر أن نح��و 20 موقعاً 
عس��كرياً تابع��اً للمليش��يات ف��ي مناطق 

أرح��ب وبن��ي حش��يش وبن��ي الحارث 
أصبح��ت في مرم��ى صواري��خ ومدفعية 

الجيش الوطني.
ويؤكد الجيش الوطني أنه بات مستعداً 
الس��تعادة العاصمة صنعاء، فهو يس��يطر 
اآلن على مواقع حيوية في منطقة أرحب 
التي تبعد عن صنع��اء20 كيلو متراً فقط، 
إلى جانب السيطرة بشكل تام على معظم 
المناط��ق التابع��ة لمديرية نه��م البوابة 

الشرقية للعاصمة.

إحباط هجوم
إلى ذلك، أحبط��ت قوات الجيش الوطني 
هجوماً شنه تنظيم القاعدة بالزوارق، فجر 
أمس، اس��تهدف ميناء المكال في محافظة 

حضرموت جنوبي البالد.
وأكدت مصادر عس��كرية أن مسلحين 
ينتمون إلى التنظيم قادمين من س��احل 
محافظة أبي��ن، حاولوا مهاجم��ة الميناء 
بالزوارق، إال أن دوريات بحرية أحبطت 
الهجوم. وأش��ارت المص��ادر إلى انفجار 
أح��د الق��وارب المفخخ��ة، بع��د اندالع 
اشتباكات بين المهاجمين وأفراد الجيش 
ق��رب الميناء.وش��رعت ق��وات بحري��ة 
ومروحي��ات تابعة للتحال��ف العربي في 

تأمين الميناء.

انفجار
كما قتل س��تة جن��ود وأصيب 12 آخرون 
م��ن جن��ود الح��زام األمن��ي ف��ي مدينة 
الحبيلين بمحافظة لحج، بانفجار سيارتين 
مفخختي��ن اس��تهدفتا معس��كراً للجي��ش 
الوطن��ي غرب المدينة. وقال مصدر أمني 
ل�»البيان« إن الس��يارة األولى اس��تهدفت 
بوابة المعس��كر بهدف فت��ح البوابة حتى 
تتمكن السيارة الثانية من االنغماس داخل 

المعسكر والتفجير بداخله. 

6 قتلى بانفجارين في 
لحج وإحباط هجوم 

على ميناء المكال

■ دبابة للقوات الشرعية في جبهة تعز   |   تصوير أحمد الباشا

 مسؤول يمني ينفي لـ                    تأجيل المحادثات ونقلها إلى بلد آخر

حراك دبلوماسي مكثف إلنجاح مشاورات الكويت

دبي- أكرم أبو الهنود  ـ عواصم - 
البيان والوكاالت

نفى مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية 
التقاري��ر الت��ي تحدث��ت ع��ن إمكانية 
تأجي��ل المش��اورات اليمنية ألس��ابيع 
ع��دة، على أن تعقد ف��ي بلد آخر غير 
الكوي��ت، وأك��دت مص��ادر ل�»البيان« 
أن هن��اك ح��راكاً دبلوماس��ياً كبيراً في 

الكويت م��ن أجل إنجاح المش��اورات 
والوص��ول إل��ى اتفاق بموع��د أقصاه 
األح��د المقب��ل، ف��ي وقت أك��د وزير 
الدول��ة للش��ؤون الخارجي��ة معالي د. 
أن��ور قرق��اش أن الخط��ة األممية في 
اليمن ه��ي اختبار للحوثيي��ن وصالح، 
وأن الك��رة اآلن في ملعبهم، في وقت 
اليمنية موقف اإلمارات  القيادة  ثمنت 

والتحالف العربي في دعم الشرعية.
واستبعد مصدر مسؤول في الحكومة 
اليمني��ة في تصريح ل�»البيان« ما نقلته 
تقاري��ر إعالمي��ة أم��س ع��ن مص��ادر 
الكويت  ب��أن مش��اورات  دبلوماس��ية 
س��تؤجل ألس��ابيع عل��ى أن تعقد في 
بل��د آخر، وأك��د أن الجه��ود المبذولة 
اآلن تتركز على إنجاح المشاورات قبل 
انتهاء الموعد المحدد لها وهو الس��ابع 
من أغس��طس الج��اري، وقال إن هناك 
حراكاً دبلوماس��ياً كبيراً من أجل إنجاح 
المشاورات والوصول إلى اتفاق بموعد 

أقص��اه األحد المقب��ل، وأن اجتماعات 
الدولي  المبع��وث  يعقدها  ماراثوني��ة 
إلى اليمن إس��ماعيل ولد الشيخ أحمد 
مع وف��د طرف االنق��الب، وكذلك مع 
أعضاء المجتمع الدولي س��فراء الدول 
ال�18 المعنية بالحل السلمي في اليمن 
م��ن أجل إقناع الحوثيين بالتوقيع على 
الخطة الدولية. ورغم هذه التصريحات 
إال أن المصدر المسؤول أبدى تشاؤمه 
من إمكاني��ة أن يلت��زم الحوثيون بأي 
اتف��اق، مرجح��اً أن يس��تمر مسلس��ل 

التسويف والمماطلة من الحوثي.

مفاوضات 
اجتماعات  أم��س  الكوي��ت  وش��هدت 
مكثفة حيث اجتمع ولد الشيخ مع وفد 
المتمردي��ن وس��فراء مجموع��ة ال� 18 
الداعمة للمفاوض��ات، وبحث الجانبان 
بحض��ور المبعوث األممي مس��تجدات 
مشاورات السالم في الكويت وال سيما 

ما يتعلق بالخطة الدولية للحل.
كم��ا عق��د ولد الش��يخ أحم��د في 
وقت الحق لقاء منف��رداً مع الحوثيين 
الس��تكمال مناقش��ة المقت��رح، ال��ذي 
تق��دم به وس��بل التوصل إل��ى تفاهم 
مشترك بش��أنه، فضاًل عن لقائه سفراء 
ال�18 مجدداً مساء أمس لمتابعة بحث 
مختلف القضايا المطروحة على جدول 

أعمال مشاورات الكويت.
وكان موقع »س��كاي ني��وز عربية« 
نق��ل أن اجتماع��ات األمس ناقش��ت 
تثبيت المب��ادئ التي تم االتفاق عليها 
خالل مفاوضات الكويت، وإصدار بيان 
مش��ترك يتضمن االتفاق على استئناف 
المشاورات عدة أسابيع، وأن تعقد في 

بلد آخر غير الكويت.
م��ن جهت��ه، ش��دد وزي��ر الدول��ة 
للش��ؤون الخارجي��ة د. أن��ور قرقاش 
عل��ى أن الخطة األممية في اليمن هي 
اختبار للحوثيي��ن وصالح. وقال الوزير 

ف��ي تغريدة عل��ى »تويت��ر« إن »كرة 
والتنمية  واألمان  واالس��تقرار  الس��لم 
الحوثي/  صالح«، متس��ائاًل:  في ملعب 
»ه��ل س��يتصرفون كونه��م يمنيين أو 

متمردين؟«.

اجتماع
في غضون ذلك، ت��رأس الرئيس اليمني 
عب��د ربه منصور هادي أم��س، اجتماعاً 
وأعضاء  ورئيس  بمستش��اريه  مش��تركاً 
الحكومي في مش��اورات  الوف��د  فريق 

الكويت.
وف��ي االجتماع الذي حض��ره رئيس 
ال��وزراء أحم��د عبي��د بن دغ��ر، ثمن 
الحض��ور دور دول التحال��ف العرب��ي 
لدع��م اليم��ن، وعل��ى رأس��ها المملكة 
العربي��ة الس��عودية ودول��ة اإلم��ارات 
المتح��دة، كم��ا ثم��ن هادي  العربي��ة 
الت��ي  والوطني��ة  المخلص��ة  »الجه��ود 
بذله��ا الفريق الحكومي في مش��اورات 

الكوي��ت عل��ى مدار أكثر م��ن 75 يوماً 
وس��عيه للس��الم رغبة وخي��اراً ومصيراً 
للشعب اليمني، وتلبية لدعوات األشقاء 
واألصدق��اء، وتنفي��ذاً وترجمة لقرارات 
الش��رعية الدولية، ومنها القرار األممي 
ومخرجات  الخليجية،  والمبادرة   ،2216

مؤتمر الحوار الوطني الشامل«.
وتطرق الرئيس إلى إرهاصات السالم 
ومفاوضاته الش��اقة والمختلفة بدءاً من 
جني��ف وبي��ل، وص��واًل إل��ى الكويت، 
وجملة التن��ازالت التي قدمت من قبل 
الحكومة الشرعية في سبيل حقن الدماء 
اليمني��ة، ووقف الح��رب، وفك الحصار 
المس��اعدات  وإيص��ال  الم��دن،  عل��ى 
اإلنس��انية واإلغاثة لمستحقيها، وإطالق 
سراح األسرى، مش��يراً إلى أن شيئاً من 
ذل��ك لم يتحقق أو يتم، بس��بب تعنت 
وتم��ادي االنقالبيين في غيهم، لمواصلة 
حربهم على الش��عب اليمن��ي، وكذلك 

استهداف الجوار.

خالفات جديدة بين صالح والحوثيين

عبدالعزيز جباري لـ                  : تسجيل المخلوع التلفزيوني  يهدف إلى خلط األوراق

الرياض- عبدالنبي شاهين ـ صنعاء – 
البيان والوكاالت

وص��ف نائ��ب رئي��س ال��وزراء اليمني 
عبدالعزيز جباري التس��جيل التلفزيوني 
ال��ذي بثه الرئيس المخل��وع على القناة 
التابعة ل��ه »اليمن اليوم«، بأنه نوع من 
المراوغة السياس��ية التي عرف بإجادتها 

مع خصومه وحتى أنصاره.
وقال جب��اري ل�»البيان« إن المخلوع 
ال��ذي يزعم في التس��جيل الذي اطلقه 
أنصاره، رغبته في تجنيب اليمن ويالت 
الح��رب ومد ي��ده للحوار المباش��ر مع 

الس��عودية وإيران، غي��ر جاد وإنه يريد 
كالع��ادة خل��ط األوراق بعد أن اش��تد 
عليه الخناق، مش��يرا ال��ى أنه يجيد فن 
بناء العالق��ات ونقضها في ذات الوقت 
بدلي��ل تحالفات��ه المتناقضة خالل فترة 
حكمه مع اإلخ��وان ثم االنقالب عليهم 
وم��ع الحزب االش��تراكي ث��م االنقالب 
عليه ومع الحوثيين انفسهم ثم االنقالب 
عليهم قبل أن يعود ليتحالف معهم بعد 

إقصائه من كرسي الحكم.
وأضاف جب��اري أن صالح يهدف من 
خالل التس��جيل إلى تأكيد وجوده على 
األرض والطلب م��ن اآلخرين التفاوض 
مع��ه على زعم أنه القوي والذي يمتلك 

أوراق اللعبة السياسية في البالد.
وحول رؤيت��ه لمس��تقبل مفاوضات 
الكوي��ت، قال نائب رئيس الوزراء نائب 
رئيس وفد الحكومة الش��رعية إن نجاح 
المفاوضات يعتم��د على الطرف اآلخر 
إذا ما تخل��ى عن األجن��دات الخارجية 
الت��ي ال تمثل مصالح الش��عب اليمني، 

وتخلى كذلك عن مصالحه الذاتية.
وأض��اف قائ��اًل: »لق��د وقعن��ا على 
مش��روع االتفاق ال��ذي قدمه المبعوث 
األمم��ي إل��ى اليم��ن، إس��ماعيل ول��د 
الش��يخ أحمد بغيه الوصول إلى س��الم 
وحقن دماء ش��عبنا، وذل��ك على الرغم 
م��ن مالحظاتنا العديدة على مش��روع 

االتفاق الذي لبى أغلب رؤى وتوجهات 
االنقالبيي��ن ولكنهم برغ��م ذلك رفضوا 
التوقي��ع عليها واعتبروه��ا مجرد أفكار 

قابلة للتفاوض«.

خالفات
في غضون ذلك، أعلنت جماعة الحوثي 
ضمنياً ط��ي صفحة ما تس��مى »اللجنة 
الثورية العليا«، التي ش��كلتها كس��لطة 
انقالبي��ة عق��ب إصداره��ا ما يس��مى 
»اإلعالن الدس��توري« في الس��ادس من 

فبراير2015.
المتمردي��ن  أن  مراقب��ون  واعتب��ر 
أصدروا »بيان نعي« لتلك اللجنة، حيث 

أش��اد الناطق الرسمي باس��م الحوثيين 
محمد عبدالس��الم بال��دور الذي قام به 
رئيس وأعضاء ما تسمى اللجنة الثورية 
العليا »والش��جاعة التي تحل��وا بها في 
مواجه��ة التحديات الداخلية والخارجية 
ومعالج��ة االخت��الالت خ��الل الفت��رة 

الماضية«، على حد قوله.
وج��اءت تصريحاته بعد س��اعات من 
إص��دار ح��زب المؤتمر الش��عبي العام 
تعميم��اً لمنتس��بيه ف��ي صنع��اء بعدم 
الخ��روج في مس��يرة نظمته��ا أول من 
أمس ما تس��مى اللجن��ة الثورية العليا، 

وفقاً لما أكدته مصادر مطلعة.
إل��ى أن ذل��ك  المص��ادر  وأش��ارت 

التعميم جاء عل��ى خلفية خالف جديد 
بي��ن المؤتم��ر والحوثيين بش��أن عدم 
امتثال الحوثيي��ن لمقررات اتفاقهم مع 
حزب المخلوع عل��ي صالح والمتضمن 
تش��كيل المجل��س الرئاس��ي وإلغاء ما 
تس��مى اللجن��ة الثورية الت��ي ما زالت 

تمارس عملها حتى اليوم.
الحوثيين ورقة  ويقول متابع��ون إن 
بيد المخلوع صالح الذي اس��تفاد منهم 
ف��ي تصفية حس��اباته م��ع خصومه من 

قوى الشرعية.
واعتبر المحلل السياسي محمد صالح 
أن مؤش��رات االتفاق األخي��ر تؤكد أن 

جماعة الحوثي مجرد أداة بيد صالح.

 قرقاش: الخطة 
األممية اختبار

 للحوثي وصالح


