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المؤتمر يدين التفجير اإلرهابي 
ر من 

ّ
بمعسكر الصولبان ويحذ

دعم العدوان وهادي لإلرهاب
دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام التفجير 
اإلره��اب��ي ال��ذي استهدف مجندين بمعسكر الصولبان 
في محافظة عدن وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى 
والجرحى، وهو العمل اإلرهابي الثاني في أقل من أسبوع..
وجدد المصدر إدانته واستنكاره الشديدين لكل األعمال 
اإلرهابية التي سبق وحذر منها المؤتمر الشعبي العام منذ 
وقت مبكر , مشيرًا إلى مخاطر استمرار العدوان السعودي 
وحلفائه ومرتزقته وعلى رأسهم عبدربه منصور هادي 
في تقديم الدعم والمساندة للتنظيمات اإلرهابية التي 
يستخدمونها في إط��ار عدوانهم ضد الشعب اليمني. 
ل المصدر قوات االحتالل وهادي ومرتزقة العدوان  وحمَّ

المسئولية الكاملة عن هذا التفجير اإلرهابي، .
مشيرًا إل��ى أن وق��وع التفجير الثاني في نفس المكان 
وبنفس الطريقة لهو دليل جديد على الفشل الذريع 
لقوات االحتالل وهادي وجميع من يتحكمون بالسلطة في 
عدن بل ويعكس مدى استهتارهم بأرواح الناس وعدم 
قدرتهم على اإلدارة ويؤكد بما ال يدع مجااًل للشك أن 
مشروعهم لم يكن سوى العدوان والقتل والتدمير ودعم 

اإلرهاب واألعمال االنتحارية والتفجيرات.
ودعا المصدر المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس األمن 
إلى إدراك مخاطر استمرار العدوان السعودي على الشعب 
اليمني وخطورة توسع نفوذ التنظيمات اإلرهابية ليس 
على أمن واستقرار اليمن فقط وإنما على المنطقة والعالم 
، األمر الذي يستوجب سرعة إصدار قرار دولي بإيقاف 
العدوان ورفع الحصار وبما يمكن من استعادة الدولة 
اليمنية وتحملها لمسئولياتها في مواجهة اإلرهاب الذي 
بات اليوم يحصد أرواح اليمنيين إلى جانب العدوان أمام 
صمت دولي مطبق.وعبر المصدر عن تعازي المؤتمر 

الحارة ألسر الضحايا.. متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

اللجنة الرباعية تمـدد العـدوان على اليمن

طلق بعودة السالم إلى اليمن أدراج الرياح، فليل 
ُ
> تذهب التطمينات التي ت

ْح في األفق بصيص أمل يوحي بأن الحرب ستضع 
ُ
العدوان اليزال جاثمًا ولم َيل

أوزارها عما قريب على الرغم من التنازالت التي تقدمها اليمن حرصًا على وقف 
العدوان ورفع الحصار وإيقاف نزيف الدم اليمني منذ قرابة عامين والذي أودى 
بحياة أكثر من 10 آالف شخص وجرح مايزيد على 35 ألفًا، في ظل تصعيد متزامن 
مع هجمات ونشاط تنظيمي القاعدة وداعش اللذين استفادا من استمرار دعم 

ومساندة العدوان لهما وتهيئة بيئة مناسبة لتوسع وتمدد نشاطهما في اليمن.
وتزامن اجتماع وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية واإلمارات في الرياض 
أو ما تسمى باللجنة الرباعية والمكرس لمناقشة انسداد العملية السلمية لألزمة 
اليمنية مع التفجير اإلرهابي الذي استهدف مجندين أمام معسكر الصولبان في 
عدن للمرة الثانية خالل أقل من عشرة أي��ام، ليكشف خطورة تردي األوضاع 
األمنية وكارثية استمرار دعم العدوان وهادي على السالم واالستقرار في اليمن 
والمنطقة.وتفيد مصادر سياسية أن اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية الذي ضم 
جون كيري ووزي��ر الخارجية البريطاني يوريس جونسون والسعودي الجبير، 
واإلماراتي عبدالله بن زايد، وأيضًا اسماعيل ولد الشيخ المبعوث الدولي لليمن- 
والذي وصل إلى الرياض الجمعة- لن يخرج بجديد إن لم يكن اجتماعًا لتمديد 
العدوان واطالق فقاعات جديدة لتضليل الرأي العام من جديد.. وأوضحت المصادر 
أن تكريس االجتماع لمناقشة خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الدولي لحل 
األزمة اليمنية المتصاعدة ورفضها هادي وحكومة فنادق الرياض، وكذلك االتفاق 
الذي تم التوقيع عليه في مسقط برعاية جون جيري وزير الخارجية األمريكية 
والذي رفضه هادي وجماعته أيضًا، يخيب اآلمال في االجتماع فذلك لم يعد بجديد، 
والمفترض أن يتخذ اجتماع اللجنة الرباعية قرارات ضد المعرقلين للسالم إذا كانت 

لديهم فعاًل الجدية لذلك..
مشيرين إلى أن الموقف المتشدد البريطاني والسعودي واإلماراتي على استمرار 

الحرب هو الذي سيرجح على النتائج التي يتوقع أن يخرج بها اجتماع الرباعية.

الفتين إلى أن المتغيرات في الموقف األمريكي من استمرار العدوان والحصار 
على اليمن اصبحت أكثر جدية ووضوحًا، ويمكن ان تفرمل من موقف بريطانيا التي 
تتحكم بالملف اليمني.. لكن يظل الوضع في الميدان هو الرهان الذي يعول عليه 
الشعب اليمني، وانتصارات الجيش واللجان هي التي ستأتي بالسالم الذي ينشده 

الشعب اليمني ولن يأتي ذلك من داخل الرياض..
الجدير بالذكر أن مساعدة وزير الخارجية األمريكية لشئون الشرق األدنى آن 
باترسون كانت- الجمعة- قد ابلغت المرتزق عبدالملك المخالفي عن وقف مرتقب 
الطالق النار وأهمية إعداد لجان التهدئة والعمل على تحقيق السالم المبني على 
اتفاق دائم وشامل..وبهذا الشأن أوضح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار 
بذل من قبل المبعوث الدولي وعدد من دول المنطقة 

ُ
الله- السبت- أن »الجهود ت

بشأن توقيع اتفاق نهائي لألزمة اليمنية، ونتمنى نجاحها«.
وأكد المسؤول الكويتي في تصريحات نقلتها »كونا« ترحيب الكويت باألشقاء 
اليمنيين للتوقيع على االتفاق النهائي الذي قد يتم التوصل إليه من خالل االتصاالت 
الجارية.هذا وكان هادي ووزير خارجيته قد استبق اجتماع الرباعية بتجديد رفضه 
المطلق لخارطة الطريق واتفاق مسقط، وقد أبلغ المخالفي بذلك المبعوث الدولي 
الجمعة.. وطالب بنسخة معدلة لخارطة  الطريق حسب المالحظات التي طرحها 
هادي.. والتي تترجم رغبة السعودية التي تقف وراء إفشال مشاورات الكويت في 
أغسطس الماضي، األمر الذي دفع اللجنة الرباعية إلى عقد عدد من االجتماعات 
في لندن والرياض لمناقشة الملف اليمني، وكانت الخارطة األممية هي خالصة لتلك 

االجتماعات كمخرج إلنهاء العدوان.

أبطال الجيش واللجان يكسرون زحفًا كبيرًا لقوات العدو السعودي ومرتزقته على منفذ علب

حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء 
القبائل مزيدًا من االنتصارات وألحقت خسائر كبيرة بالجيش السعودي 
ومرتزقته وآلياتهم في مختلف الجبهات خالل الساعات الماضية، حيث 
تمكنوا من كسر زحف كبير للمرتزقة والجيش السعودي على منفذ علب 
الحدودي مسنودًا بالطيران ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى 

والجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم.
وأكد المصدر مصرع ضابطين سعوديين وضابط باكستاني برتبة 
مقدم ُيدعى محمد فضل يعمل مع القوات السعودية كمشرف على 
بعض العمليات، في قصف للجيش اليمني واللجان استهدفهم في إحدى 

المناطق المحاذية لمنفذ علب في عسير.
تا قصفًا  وأش��ار المصدر إلى أن القوتين الصاروخية والمدفعية شنَّ
صاروخيًا ومدفعيًا مكثفًا على مواقع الجيش السعودي في منفذ علب 
وخلفه وموقعي الشبكة والملطة، كما استهدفت المدفعية موقع العش 
في نجران محققة إصابات مباشرة، واستهدف قصف صاروخي تجمعات 

الجيش السعودي بموقع الحماد.
ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة خالل محاولة 
زحف من جهة نجران باتجاه منفذ البقع الحدودي، كما تم تدمير آلية 

سعودية ومصرع طاقمها بالقرب من منفذ الخضراء في نجران.
وذكر المصدر أنه تم قنص جنديين سعوديين في موقع أبو الضبرة 
بقطاع جيزان، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة بجمارك 
الطوال، في حين استهدفت صاروخية الجيش اليمني واللجان تجمعا 

للجنود السعوديين بموقع القرن.
وح��س��ب ال��م��ص��در استهدفت مدفعية الجيش اليمني واللجان 
والمتطوعين تجمعات لمرتزقة العدوان في تبة المصارية بمديرية 
صرواح محافظة مأرب..وفقًا للمصدر استهدف صاروخا زلزال 2 تجمعًا 
للمرتزقة في مفرق الجوف أدى إلى مصرع وإصابة العديد منهم وتدمير 

أربع آليات تابعة لهم، مشيرًا إلى مصرع اثنين من المرتزقة في نوبة 
صابر بمديرية الغيل محافظة الجوف باإلضافة إلى مصرع أحد المرتزقة 

في عملية قنص في سلسلة البياض بمديرية نهم محافظة صنعاء.
هذا وكان مصدر عسكري قد أكد- الجمعة- أن أبطال الجيش واللجان 
والمتطوعين من أبناء القبائل قد شنوا قصفًا مدفعيًا وصاروخيًا على 
موقع رقابة العش ومعسكر المستحدث القريب من معسكري الحماد 
والثويلة في منطقة نجران , واستهدفوا بعدد من القذائف المدفعية 

تجمعات للمرتزقة شرق منفذ الخضراء.
وفي عسير تم إطالق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع لمرتزقة 
العدوان غربي ظهران، وموقعي الشبكة وعرابة خلف منفذ علب, فيما 

استهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة غرب منفذ الطوال وموقع 
ملحمة العسكري في جيزان..وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية 
استهدفت تجمعات المرتزقة في منطقتي وقز بالمصلوب وأسفل 
تل وأصيب 12 من مرتزقة العدوان 

ُ
العقبة في محافظة الجوف, كما ق

في انفجار لغم بأحد األطقم في مديرية الغيل، كما استهدفت القوة 
الصاروخية بصليات من صواريخ الكاتيوشا تحصينات مرتزقة العدوان 

بمعسكر كوفل بمديرية صرواح في محافظة مأرب .
وحسب المصدر استهدف قصف صاروخي للجيش اليمني واللجان 
والمتطوعين من ابناء القبائل تجمعًا للمرتزقة في منطقة الساق 

بمحافظة شبوة.

مصرع ضباط سعوديين وباكستانيين وعشرات المرتزقة

وزير الخارجية : هادي سمح 
مها 

َّ
لإلرهابيين بدخول عدن وسل
أسلحة ثقيلة ومتوسطة

جدد وزير الخارجية المهندس هشام شرف دعوته المجتمع الدولي وخاصة األمم المتحدة 
ومجلس األمن إلى تكثيف الجهود للحد من الكارثة اإلنسانية التي يعيشها أكثر من 80 % من 
أبناء الشعب اليمني .وذكر الوزير شرف أن ما تحتاجه اليمن وبشكل فوري ال يقتصر فقط على 
المساعدات اإلنسانية الطارئة في الجانب المعيشي ومكافحة األمراض واألوبئة ، بل يتعداه إلى 
معالجة األسباب الجذرية لألزمة اإلنسانية والمتمثلة في وقف العدوان غير المبرر ورفع الحصار 
الذي يعد مخالفًا للقانون اإلنساني الدولي ولكافة المواثيق الدولية واألعراف والقيم اإلنسانية 
وانتهاكًا للسيادة الوطنية. وأكد أن المجلس السياسي األعلى وحكومة االنقاذ الوطني اليزاالن 
يمدان يد السالم للوقف الفوري للعدوان.. موضحًا أن صنعاء تتعاطى بشكل إيجابي وواضح 
مع كافة المبادرات السلمية بما في ذلك مبادئ خطة كيري ، واتفاق مسقط ، وخارطة ولد 
الشيخ، وبيانات الرباعية الداعية كلها إلى الوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار الشامل وصواًل 
إلى تسوية سياسية سلمية ُمرضية ومشرفة للشعب اليمني الصامد الذي أبهر كل دول العالم.
وأعرب وزير الخارجية عن استغرابه من استمرار النظام السعودي ودول التحالف في 
الحديث عن شرعية رئيس انتهت واليته، داعيًا إياها إلى إعادة التفكير مجددًا وبشكل عقالني 
ومنطقي في تغليب مصالحها الوطنية واحترام حقوق الجوار والصالت االجتماعية والتاريخية 

المشتركة وعدم االنجرار وراء أفراد ال يحرصون إال على مصالحهم الشخصية فقط.
ودعا الوزير هشام شرف المجتمع الدولي إلى احترام رغبة أغلبية الشعب اليمني من خالل 

التعامل مع حكومة االنقاذ الوطني التي نالت الثقة من مجلس النواب .
ل وزير الخارجية عن معنى ومغزى تصريحات وزير خارجية السعودية ومسؤولي  وتساء
دول التحالف في أن حل القضية اليمنية يكمن في الحل السياسي وليس العسكري إن لم تتم 
ترجمة ذلك إلى أفعال حقيقية على أرض الواقع وعدم االكتفاء بالتصريحات اإلعالمية، حيث 
التزال الطائرات الحربية تستهدف أبناء الشعب اليمني حتى اليوم.ودعا الوزير النظام السعودي 
ة موقف هادي المنتهية واليته المتصلب والمعرقل ألي حل سياسي  ودول التحالف إلى قراء
سلمي بشكل واضح وبعيدًا عن أي تعصب ، وقال: " فهو الذي رفض رسميًا في أكثر من مناسبة 
مبادئ خطة كيري، واتفاق مسقط، وخارطة ولد الشيخ التي رفضها برسالة رسمية وجهها 
إلى مجلس األمن وطلب توزيعها بشكل رسمي على كافة أعضائه دون أي شعور بالمسؤولية 
تجاه ماليين من أبناء اليمن الذين يعانون من ويالت العدوان والحصار " .وتابع وزير الخارجية 
: " هذا باإلضافة الى القيام بأعمال من شأنها تقوية وتعزيز اإلرهاب في المنطقة بما في ذلك 
السماح بدخول عناصر ارهابية ومتشددة إلى عدن بحرًا وجوًا وتوزيع األسلحة المتوسطة 
والثقيلة على عدة مجاميع مختلفة في المحافظات الجنوبية وتعز، بمبرر اقتحام صنعاء 

وتحرير الحديدة واالستيالء على ميناء المخا ".
وأكد وزير الخارجية أن تلك المجاميع من المتطرفين واإلرهابيين تعد العدة ألن تكون 
البديل للقاعدة وداعش وجبهة النصرة الهاربة من سوريا ُبغية تحويل اليمن إلى بؤرة ارهاب ، 
مما يشكل خطرًا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار، ويمثل تهديدًا للسلم واألمن الدوليين 
.ووجه الوزير سؤااًل للمجتمع الدولي ولمجلس األمن ولمجموعة ال�� 18 الراعية للتسوية 

السياسية في اليمن: من هو الذي يضع العراقيل أمام الوصول للتسوية؟

تفاصيل العملية اإلرهابية في معسكر 
الصولبان.. بقية

وقد روى ناٍج من التفجير تفاصيل لحظة دخول االرهابي بين المجندين وقال: إن التفجير تم في 
ما يقارب الخمسين فردًا حين جاء االنتحاري من على ُبْعد ثالثين مترًا تقريبًا ضاحكًا قائاًل: )يا اخواني 
قلنا ممنوع التجمع ال تتجمعوا( وكررها عدة مرات الى أن دخل في وسط تجمعنا وقام بعمله الدنيئ..
هذا وقد تبنى تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الجريمة االرهابية، ونشر صورة االنتحاري الذي 

فجر نفسه.
مراقبون اعتبروا تكرار الجرائم االرهابية دلياًل على اختراق التنظيمات االرهابية لألجهزة األمنية 
 لمخططاته التآمرية، حيث يهدف من وراء هذه المذابح إلى 

ً
التي أنشأها تحالف العدوان خدمة

تفجير صراع طائفي ومناطقي في اليمن..
ذي العمليات، حيث يجري تداول 

ّ
»الميثاق« أن هناك تسترًا أمنيًا على منف وأكدت مصادر محلية ل�

ادخال سيارات تابعة لتحالف العدوان لالنتحاريين في العمليتين.. مشيرين إلى أن التفجير اإلرهابي 
الذي حدث األسبوع الماضي استهدف مجندين معظمهم ينتمون لقبيلة آل باكازم في محافظة ابين 
وكون االنتحاريين في الجريمتين هما من منطقة يافع، ويراد من وراء هذا تفجير صراع مناطقي 
بين ابناء المحافظات الجنوبية في إحياء لصراعات الطغمة والزمرة واشعال حرب اهلية كما حدث 
في 13 يناير 1986م.. ألن ذلك يخدم مشروع دول العدوان التي تسعى إلضعاف الشعب اليمني 

بهذه الصراعات لفرض سيطرتها العسكرية على الجنوب من خالل اتباع سياسة »فّرق تسد«.

مسئول دولي: إغالق مطار صنعاء ونقل البنك وضرب القطاعات االقتصادية تفاقم معاناة اليمنيين

منسق الشئون اإلنسانية باليمن: تأثير سياسي يعيق جهود فتح مطار صنعاء
لم يستطع التجار الحصول على خطابات اعتمادات الستيراد القمح والدقيق بعد نقل البنك

قال منسق الشئون اإلنسانية باليمن والممثل المقيم لألمم المتحدة جيمي ماكغولدريك " إن األمم المتحدة 
بذلت جهودًا كبيرة واتصاالت مكثفة لفتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة المالحة، دون أن تجد أي استجابة".

وأرجع منسق الشؤون اإلنسانية في مؤتمر صحفي عقده أمس بالعاصمة صنعاء عدم فتح مطار 
صنعاء الدولي من قبل التحالف إلى أن التأثير السياسي في اليمن يغلب على الجانب 

اإلنساني الذي تحاول من خالله األمم المتحدة إعادة فتح المطار.
وأشار إلى أن مكتب الشئون اإلنسانية باليمن " أوتشا" استكمل قبل 

عنى بجمع 
ُ
أيام إعداد وثيقة االحتياجات اإلنسانية في اليمن، والتي ت

المعلومات عن االحتياجات والمناطق والفئات التي تحتاج إليها 
وتضع معلومات وأرقام حول االحتياجات التي سيتم التعامل 

معها في العام 2017م.
وأوضح ماكغولدريك أنه خالل ال�19 شهرًا الماضية من 
األزمة التي يمر بها اليمن وصل عدد الذين يحتاجون إلى 
نوع من أنواع المساعدات اإلنسانية إلى أكثر من 18 مليون 
شخص،. الفتًا إلى أن الوثيقة الجديدة تحدد 10 ماليين 

و300 ألف شخص في اليمن ممن هم في أشد الحاجة إلى 
المساعدة اإلنسانية بزيادة 20 بالمائة في عدد األشخاص الذين 

يحتاجون للمساعدة اإلنسانية منذ بدء األزمة.
وأضاف: " إن الوثيقة رصدت زيادة كبيرة جدًا في انعدام األمن الغذائي 

ألعداد كبيرة من السكان يصل عددهم إلى 14 مليون شخص يفتقرون لألمن 

الغذائي منهم 7 ماليين يفتقرون بشدة لألمن الغذائي وال يعلمون متى وكيف سيحصلون على وجبتهم 
التالية، كما يعاني مليونان و200 ألف طفل من سوء التغذية الحاد منهم أكثر من 460 ألف طفل يعانون سوء 
التغذية الحاد الوخيم بزيادة 200 بالمائة خالل العامين الماضيين، إضافة إلى 1،7 مليون 

طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد المتوسط".
وأكد منسق الشؤون اإلنسانية أن أحد أهم المشاكل التي فاقمت 
معاناة اليمنيين ه��و بقاء مطار صنعاء مغلقًا وانهيار 
القدرات االقتصادية للبلد والسكان وانعدام السيولة 
ونقل البنك المركزي اليمني إل��ى ع��دن وان��ع��دام 
الموازنات التشغيلية للخدمات األساسية مثل 
الصحة والتعليم وفقدان الريال اليمني أكثر من 
30 بالمائة من قيمته في السوق خالل العام 
2016م ووج��ود مليون و250 ألف موظف 
يمني تقريبًا غير قادرين على الحصول على 

مرتباتهم وأصبحوا معدومي الدخل.
وتطرق إلى الصعوبات التي تواجهها واردات 
الدقيق والقمح إلى اليمن جراء عدم قدرة التجار 
على الحصول على خطابات االعتمادات بعد نقل البنك 
المركزي إلى عدن ورف��ض البنوك الدولية التعامل مع 

البنوك التجارية اليمنية.

السعودية وهادي ينسفون خارطة الطريق واتفاق 
مسقط بالتصعيد العسكري وتشديد الحصار

مراقبون: انتصارات الجيش واللجان في الميدان هي التي 
ستفرض السالم في اليمن

وزير الخارجية األمريكي يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن
قال وزير الخارجية األمريكي إن اجتماع اللجنة الرباعية المنعقد بحضور المبعوث األممي الخاص ووزير الخارجية العماني، تناول ضرورة إنهاء الحرب في اليمن، 
وكيفية المضي قدمًا لوضع خطة إلنهاء القتال، عبر تسوية سياسية، مؤكدًا أن ذلك بالتحديد هو األمر الطارئ لالجتماع اليوم، الفتًا النظر إلى الوضع اإلنساني الذي 

يزداد سوءًا في اليمن، لذا بات من الضروري جدًا أن ننهي هذه الحرب، وبشكل يحمي السعودية.
ها ثالثة ماليين يمني، بخالف النقص في الغذاء، مشددًا على استمرار  تلوا وُجرحوا بسبب هذه الحرب، ونزح جراء

ُ
وأبان أنهم يعرفون أن نحو عشرة آالف شخص ق

الواليات المتحدة على العمل مع السعودية واإلمارات ودول أخرى، لتلبية االحتياجات اإلنسانية، وإيجاد مسار للسالم.
وقال: "نحن ماضون باتجاه ذلك بكامل طاقتنا، وفي الحصول على وقف إطالق النار، وفي نقاشاتنا حددنا أسلوبًا يمكننا المضي للتوصل إليه، إلى جانب حث جميع 
األطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، ونعتقد أن الخطة المقترحة من األمم المتحدة إذا ما نوقشت وتفاوضنا عليها بشكل مناسب، ستكون قادرة على إنهاء 

الحرب.


