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نفى وفد الحكومة اليمنية إلى محادثات 
الســالم في الكويت وجــود أي موافقة 
منه على خريطــة الطريق المقترحة من 
المتحــدة والتي تتضمن تشــكيل  األمم 
حكومة وحــدة وطنية، معلنة التمســك 
وانســحاب  األساســية  بالمرجعيــات 
قبــل  األســلحة  وتســليم  المتمرديــن 
الخوض في توســيع المشاركة السياسية 
فــي الحكومــة، فــي وقت اتهــم رئيس 
الــوزراء اليمنــي أحمد بن دغــر أطرافاً 
دولية بمنــع الحكومة من تصدير النفط 
والســماح لالنقالبييــن بالســيطرة على 
البنــك المركــزي، متهماً جهــات دولية 
نافذة بفرض «الهدنــة االقتصادية» التي 
شــجعت االنقالبييــن علــى التمادي في 

قطع مستحقات الشعب اليمني. 
وقــال الوفــد الحكومــي فــي بيــان 
صحافي وفد الحكومة لم ُيوافق أو يلتزم 
بمناقشة أي إفكار أو مقترحات تتعارض 
أو تخالف المرجعيات ومنها تلك األفكار 
التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره 
الصحافي في الكويت يوم ٣٠ يونيو وتم 
رفضها في حينه كما أن بعضها لم يطرح 

في األساس أو تكون محًال للنقاش.
وكان ولد الشيخ قال في مؤتمر صحافي 
بالكويــت الخميــس الماضــي، «قدمت 
تصوراً بخريطة طريــق إلنهاء النزاع في 
اليمن.. وخريطة الطريق تتضمن حكومة 
وحدة وطنية وحواراً سياســياً شــامًال». 
فيما كانت الحكومة الشرعية رفضت أي 
توسيع للمشاركة السياسية قبل انسحاب 
االنقالبيين وتســليم األســلحة، وربطت 

حكومة الوحدة الوطنية باالنتخابات. 
وذكــرت الشــرعية فــي بيانهــا: «لم 
يتعامل الوفد مع أي مقترحات أو أفكار 
أحادية تنتقص من وظيفة ومهام السلطة 
الشرعية سواء في الحاضر أو المستقبل». 
وأكــد وفــد الحكومــة أن أي محاولــة 
لشــرعنة االنقالب تحت أي مســمى أمر 
ال يمكن القبول به وأن السلطة الشرعية 
ممثلــة برئيس الجمهوريــة هي المعنية 
المناســبة  والخطوات  التدابيــر  باتخــاذ 
لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة 
مســتقبًال وبعد أن ينفــذ االنقالبيون كل 
مــا عليهــم مــن التزامات. وشــدد على 
أن الخــالف مع االنقالبييــن الزال خالفاً 
جوهرياً وذلك بســبب رفضهــم االلتزام 
بالمرجعيــات أو المبــادئ واإلجــراءات 

المطلوب اتباعها إلنهاء االنقالب.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء اليمني 
أحمــد عبيد بن دغــر إن األزمة التي تمر 
بها بالده وصلت ذروتها، بســبب االنقالب 
الذي قادته ميليشيات علي صالح والحوثي، 
محمًال إياها المســؤولية الكاملة عما لحق 

باليمن من دمار.
وفي بيان وزعه مكتبه ذكر بن دغر أنه 
ليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية 
واالجتماعية والعســكرية ســوى أمرين ال 
ثالث لهما، إما ســالم عام وشــامل ودائم 
في محافظات اليمن، مبني على مرجعياته 
الخليجية  بالمبــادرة  المتمثلــة  الوطنيــة 
وآليتهــا التنفيذيــة، ومخرجــات الحــوار 
الوطني، وقرار مجلس األمن، بحيث ينهي 

التمرد ويرغم االنقالبيين على الســالم، أو 
إرادة وطنيــة تفرض الســالم بأي وســيلة 
كانــت ولو بالقوة، وتخضــع الجميع دون 
اســتثناء لســلطة الدولة، وحكم الدستور 

والقانون.

فــي الجانــب االقتصــادي واإلداري، اتهم 
بن دغــر المجتمــع الدولــي بإعاقة عمل 
الحكومــة وقــال إن ما شــجع االنقالبيين 
علــى التمادي في قطع الجــزء األكبر من 
المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شــراء 
المشــتقات النفطية، هي فشــل السياسة 
بالهدنــة االقتصادية  التي ســميت  البلهاء 
التــي فرضتها بعــض الدوائــر النافذة في 

السياســة االقتصاديــة العالميــة مع بداية 
األزمــة، وهــي السياســة التــي افترضت 
حياديــة البنــك المركزي ومــا يملكه من 
أمــوال في ضــل عاصمة محتلــة من قبل 
ميليشــيات انقالبية وبنــك مركزي يتحكم 

في قراره جنراالت الحرب.
وقــال إن الجــزء األكبر مــن المرتبات 
ومنها  التشــغيلية  والموازنات  والحقــوق 
الكهرباء قطعت عن عــدن وعن المناطق 
المحررة منذ بدء االنقالب العام الماضي، 
وال ُيرســل من البنــك المركزي في صنعاء 
إلى هذه المحافظات إال الفتات لذر الرماد 
علــى العيون، إليهــام المجتمع الدولي أن 
مليشيا الحوثي وصالح االنقالبية، حريصون 
على الوفاء بالتزاماتهم، وهو األمر الذي لم 
يحدث، فهم في الواقع وباألدلة الملموسة 
والوثائــق الدامغــة قامــوا بمنــع هــذه 
المخصصات لتمويل حربهم وانقالبهم على 

الشرعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المليشيا تقوم 
بتحويــل ٢٥ مليار ريال شــهرياً للمجهود 
الحربي، من إجمالي ٧٥ مليار هو ما ينفق 
على المرتبات واألجور والخدمات بما فيها 
الكهربــاء والصحة. أي أنهم يســتحوذون 

علــى ٣٣ فــي المئة من مجمــوع اإلنفاق 
الشــهري للدولة. وهو ما أوصل البالد إلى 

هذه الحالة.
وأضاف: «ينبغي على المجتمع الدولي 
أن يــدرك أن لــدى اليمــن القــدرة على 
التصــدي لكل هذه المشــكالت لو ُســمح 
للحكومــة الشــرعية فقط بالمضــي قدماً 
في بيع وتســويق نفط المســيلة، وتحرير 
نفط رأس عيســى من ســيطرة ميليشيات 
الحوثــي وصالح االنقالبيــة، وذلك ال يحل 
مشــكلة عدن والمناطق المحــررة فقط، 
بــل ويعالــج أزمــة انقطــاع الكهرباء في 
صنعــاء وتعــز والحديــدة والمــكال ومــا 
جاورهــا من المحافظــات األخرى، ويعيد 
شيئاً من االستقرار لحياة الناس االقتصادية 

واالجتماعية». 
وأكــد بن دغر في بيانه أن الحكومة لن 
تقبل ببيــع النفط والغــاز لتذهب أثمانه 
للبنك المركــزي ولعاصمة محتلة، تحارب 
بها ميليشــيات الحوثي وصالــح االنقالبية 
توفيــر  «إن  وأردف:  اليمنــي.  الشــعب 
المشتقات النفطية والتي تحتاج إلى مليار 
ريــال يومياً لمحافظة عــدن والمحافظات 
القريبة منها على أقل تقدير، هي مسؤولية 
البنــك المركــزي الذي خرج عن ســيطرة 

الحكومة منذ مارس العام الماضي».

الســعودية حملة قصف  القــوات  شــّنت 
مدفعي على مواقع الميليشيات االنقالبية 
علــى الحدود مــع اليمــن رداً على خرق 
الميليشيات التهدئة على الحدود وإطالقها 
قذائف عشــوائية على الجانب السعودي، 
في وقت اندلعت معارك عنيفة في مدينة 
تعز أسفرت عن مقتل قيادي حوثي كبير.

وقصفــت القــوات الســعودية مواقــع 
الميليشيات قبالة منطقة جازان بالمدفعية 
الثقيلــة، وذلــك ردا علــى إطالقهم عدة 
قذائــف باتجــاه المحافظــات الحدودية. 
وتمكنت القــوات الســعودية من تحديد 

مواقــع االنقالبيين الحوثيين واســتهدافها 
بنجاح بعد محاوالتهم االقتراب من حدود 
المملكة إلطالق قذائفهم. وســبق القصف 
صواريخ  االنقالبييــن  إطــالق  الســعودي 
على األراضي الســعودية، تمهيداً لعمليات 

تسلل. 

في تعــز، قتل قيــادي حوثــي كبير خالل 
المعــارك مــع قــوات الجيــش الوطنــي 
والمقاومة الشعبية غرب مدينة تعز. وقال 
مصــدر في المقاومــة أن القيادي الحوثي 
محمد يحيى شــرف الديــن الملقب «أبو 
حمــزة» قتل خــالل محاولتــه إلى جانب 
مرافقيه التقدم على مواقع للمقاومة مطلة 

على مقر اللواء 35 شــمال غرب المدينة. 
وأضافت المصادر أن عدداً من ميليشــيات 
الحوثــي قتلوا خالل الهجوم الفاشــل على 

مواقع الجيش والمقاومة على مدى يومين 
متتالييــن. وقال مصدر محلي في العاصمة 
صنعــاء إن جثــة القيــادي الحوثي محمد 

شــرف الدين وعدداً مــن مرافقيه وصلت 
فــي وقت متأخر من مســاء أول من امس 
إلى مديرية معين، غرب العاصمة صنعاء.

وتقوم الميليشــيات بدفن أغلب جثث 
قتلــى عناصرها في أماكــن خالية وبعضها 
تتركهــا فــي جبهــات القتــال عــدا جثث 
القيادات التي تنتمي إلى األســر الهاشمية 
حيث يدفــع الحوثيون عشــرات العناصر 

إلخراج تلك الجثث ونقلها إلى مناطقها.

إلى ذلك، أقدمت ميليشــيا الحوثي وصالح 
المختطفين  االنقالبية علــى تصفيه أحــد 
لديها فــي مبنى بنــك اإلنشــاء والتعمير 
بمحافظة البيضاء والذي حولته إلى ســجن 

للمختطفين المناوئين لها.
وذكــرت تقاريــر أن حراســة الســجن 
من الميليشــيا االنقالبية أطلقت الرصاص 
علــى المختطف أمام مبنى الســجن (بنك 
اإلنشاء والتعمير) وسط المدينة. وأضافت 
أن الميليشــيات أطلقت علــى المختطف 
أربــع طلقات في ظهــره وتركتــه ينزف 
أمام الناس وســط حرارة الشــمس ومنع 
الناس من االقتراب منه ومحاولة إســعافه 
ومن ثم أخذوه إلى داخل المبنى وتركوه 
ينزف حتى فارق الحياة. وبررت الميليشيا 
جريمتها البشــعة بمحاولة السجين الفرار 
من الســجن في حين أكد شــهود عيان أن 
الجريمــة تمــت امام بوابة مبنى الســجن 
وأن السجين لم يكن يحاول الفرار مطلقاً.

■ قوات من الشرعية قرب جبهة القتال في تعز  |    تصوير: أحمد الباشا 

أكــد رئيــس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغــر أن الحكومة ال تتحمل 
مســؤولية كاملة عمــا لحق بالبالد من دمار صنعته ســنوات طويلة من 
ســوء اإلدارة، وفساد السياســات االقتصادية التي ألحقت أضراراً كبيرة 
بالبنى التحتية، وعلى وجه الخصوص الكهرباء، ضاعف من سوئها حرب 

الحوثيين وصالح على الشعب اليمني.

قالت مصادر عســكرية أن قيادياً في تنظيــم القاعدة ألقي القبض عليه 
في قرية ريفية بغيل باوزير بحضرموت شرق عدن أمس. وأوضح مصدر 
عســكري أن قياديا في القاعدة يدعى أيمن فــاروق ألقي القبض عليه، 
فــي قرية المختبية، عقب عملية بحث ومتابعة، مشــيرا إلى أن فاروق 

مطلوب لدى األجهزة العسكرية في حضرموت.
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