
0303 أخبار وتقارير

 رحب رئيس اللجنة الثورية العليا محمد عيل الحوثي 
ــوزراء االثيوبي آبي أحمد الداعية إلحالل  بدعوة رئيس ال

السالم يف اليمن.
جاء ذلك يف رسالة جوابية بعثها رئيس اللجنة الثورية 
ــس وزراء جمهورية اثيوبيا، أعرب فيها  العليا إىل دولة رئي

عن التقدير لرسالة "آبي" واعتربها "داعمة للسالم".
ــة إثيوبيا ولكل  ــون لجمهوري ــي "ألن يك ــع الحوث وتطل
ــهام حقيقي يف إيقاف معاناة اليمنيني"،  محب للسالم إس
ــيايس  الس ــم  الدع إىل  ــاج  يحت ــن  "اليم أن  إىل  ــريا  مش

والدبلومايس".
ــا  بأنه ــدوان  الع دول  ــا  العلي ــة  الثوري ــس  رئي ــم  واته
ــة عند كل جولة  ــا رشوطا تعجيزي ــالم بوضعه "تعيق الس
ــكري، ومقابلتها ألي خطوة  مشاورات، وبتصعيدها العس
ــلت  ــها"، الفتا إىل أن "دول العدوان أرس ــالم بما يعاكس س

ــويد عمالء كومبارس بال صالحية ينقلون ما توجههم  للس
به".

ــيحرض املحادثات سيصل إىل حقيقة  وأضاف، "من س
ــدول املعتدية وعىل  ــدوان هي ال ــض إيقاف الع ــن يرف أن م

رأسهم الواليات املتحدة األمريكية وحليفاتها".
ــد، أعلن عن  ــي، آبي أحم ــوزراء اإلثيوب ــس ال وكان رئي
ــل األزمة اليمنية، وذلك يف  ــتعداده للتدخل من أجل ح اس
رسالة وجهها للشعب اليمني واألطراف املتحاربة دعاهم 

فيها إىل التفاوض بالحكمة والعقل.
ــذ الحرب  ــاء يف اليمن لنب ــداء إىل الفرق ــس ن ــه أم ووج
واالقتتال والطائفية، والجلوس خلف مائدة الحوار، داعيا 

الشعب اليمني إىل عدم استنزاف مقدرات بالده.
ــات املتناحرة كلها خارسة،  ــي أحمد إن: ”الجه وقال آب
ــاوض بالعقل والحكمة  ــاء اليمن إىل التف داعيا جميع فرق

واإلنصاف.
ــن أجله بعدما  ــاءل: ”أين اليمن الذي تحاربون م وتس
ــرب تدمر  ــدد عىل أن الح ــن يف بلدكم؟“، وش ــم كل رك دمرت
ــتعداده للتدخل  الوطن ومقدراته وحضارته، معربا عن اس
ــالم  ــقاء وإحالل الس ــني األش ــال ب ــف االقتت ــن أجل وق م

واملصالحة يف اليمن.
ــي إىل أن ”اليمن هو مهد  ــوزراء اإلثيوب ــار رئيس ال وأش
ــة، وأن اليمنيني هم  ــان، ودار الحكم ــة، وأرض اإليم العروب
ــوف  ــالة، وأبناء األصالة، وس ــال البس ــد، ورج ــاع املج صّن

يجدون حال ملشكالتهم بحكمتهم“.
ــارة  ــوى الدمار والخس ــح أن الحرب ال تجلب س وأوض
ــبب البالء،  ــرب تس ــغب، وأن الح ــال الش ــة وأعم والكراهي
ــح  ــق للمصال ــاحة تواف ــن س ــون اليم ــداً رضورة أن يك مؤك

اليمنية.

مشاورات السويد تنطلق غدا وتستمر مشاورات السويد تنطلق غدا وتستمر ١٠١٠ أيام برعاية أممية وجهود كويتية أيام برعاية أممية وجهود كويتية

ــوزراء االثيوبي ــب بدعوة رئيس ال ــة العليا يرح ــس الثوري ــوزراء االثيوبيرئي ــب بدعوة رئيس ال ــة العليا يرح ــس الثوري رئي

ــار ــك الحص ــة وف ــرب العدواني ــاء الح ــالم وإنه ــالل الس ــاورات وإح ــاح المش ــدا إلنج ــر جه ــن ندخ ــي : ل ــد الوطن ــس الوف ــاررئي ــك الحص ــة وف ــرب العدواني ــاء الح ــالم وإنه ــالل الس ــاورات وإح ــاح المش ــدا إلنج ــر جه ــن ندخ ــي : ل ــد الوطن ــس الوف رئي

الثورة/ محمد الفائق
ــويدية استوكهولم يف وقت متاخر  فيما وصل الوفد الوطني اىل العاصمة الس
ــاورات اليمنية  ــن املش ــة الجديدة م ــدا الخميس الجول ــس تنطلق غ ــن ليل ام م
ــادر خاصة رصحت  ــام وفقا ملص ــتمر نحو 10 أي ــا األمم املتحدة وتس ــي ترعاه الت

لــ"الثورة"، وأكدت أن املشاورات خطوة لبناء الثقة بني األطراف اليمنية.
ويرأس الوفد الوطني املشارك يف مشاورات السويد االستاذ عبدالسالم صالح 
أحمد فليتـه (محمد عبدالسالم) ويضم الوفد 12 عضوا يمثلون املؤتمر الشعبي 
ــيايس األعىل  ــات، وفقا لقرار رئيس املجلس الس ــار الله وبعض املكون ــام وأنص الع
ــكيل الوفد الوطني لتمثيل الجمهورية اليمنية يف  ــنة 2018م بتش رقم (139) لس

املشاورات الصادر يف الثالث من سبتمرب املايض.
ــوث األممي مارتن  ــويد برفقة املبع ــس إىل الس ــد الوطني عرص أم ــه الوف وتوج
ــويدي عىل منت  ــد امليع واملبعوث الس ــفري الكويتي لدى اليمن فه ــث والس غريفي
ــدويل، وكان يف وداعهم  ــاء ال ــاء من مطار صنع ــة أقلعت أمس الثالث ــرة كويتي طائ
ــة الثورية  ــور ورئيس اللجن ــور عبدالعزيز بن حبت ــوزراء الدكت ــس مجلس ال رئي
العليا محمد عيل الحوثي ووزير النقل زكريا الشامي ورئيس هيئة االستخبارات 
ــار صنعاء الدويل  ــى الحاكم ومدير عام مط ــكرية اللواء الركن عبدالله يحي العس

خالد الشايف.
ــبة النتقال الوفد الوطني  ــود التي بذلت لتوفري الظروف املناس وحظيت الجه
ــادة  ــة الكويت بإش ــن غريفيث ودول ــي مارت ــل املبعوث األمم ــن قب ــويد م إىل الس
ــيايس األعىل الذي ثمن أيضا موقف الكويت الداعم إلنجاح العملية  املجلس الس

السياسية والحل السلمي يف اليمن.
ــويد وفق ما أكده  ــاورات الس ويمتلك الوفد الوطني الصالحيات الكاملة يف مش
ــال خالل لقائه ومعه رئيس  ــوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور حيث ق رئيس ال
ــة الثورية العليا محمد عيل الحوثي، الوفد الوطني املفاوض بمطار صنعاء  اللجن

ــيايس األعىل  ــل املجلس الس ــد الوطني يمث ــه أمس إن الوف ــل مغادرت ــدويل قبي ال
ــئول من أجل إخراج  ــة اإلنقاذ ولديه كافة الصالحيات لخوض نقاش مس وحكوم

الشعب اليمني من األزمة التي يمر بها جراء العدوان».
ــويد جادة  ــاورات الس ــور عن أمله يف أن تكون جولة مش ــرب الدكتور بن حبت وع
ومتجاوبة ال محاولة لتصفية الضغوط اإلنسانية والدولية املطالبة بوقف العدوان.
ــد لن يدخر جهدا  ــالم أكد بدوره أن الوف ــد املفاوض محمد عبدالس ــس الوف رئي

إلنجاح املشاورات وإحالل السالم وإنهاء الحرب العدوانية وفك الحصار.

وأهاب عبدالسالم يف تغريدة له عىل «تويرت»، يف الوقت نفسه، بالجيش واألمن 
ــهدته الجبهات منذ صباح  ــعبية باليقظة لتصعيد العدوان الذي ش واللجان الش

أمس.
ــول طائرة  ــايض عن وص ــني امل ــاء االثن ــن مس ــي أعل ــد الوطن ــس الوف وكان رئي

للجرحى ومرافقيهم إىل العاصمة العمانية مسقط.
ــون إلبالغ الحجة“  ــليم املَُغلس ”نحن ذاهب ــال عضو الوفد الوطني س بدوره ق
ــن 7 إىل 10 أيام»،  ــتغرق م ــاورات قد تس وأضاف « إن املبعوث األممي قال إن املش

ــاء الثقة كفتح  ــة بإجراءات بن ــتبحث الرتتيبات الخاص ــاورات س وأوضح أن املش
مطار صنعاء وتبادل األرسى.

ــار الصحفي إبراهيم الرساجي إىل أنه ال توجد جدية من قبل تحالف  فيما أش
ــات، كذلك يف ملف األرسى الذي ال  ــعودي األمريكي إلنجاح املفاوض العدوان الس
ــا هي إال محاولة  ــه، الفتا إىل أن تلك الخطوات م ــب قول ــزال حربا عىل ورق، حس ي

للفت األنظار عن الكارثة اإلنسانية.
ــزال حربا عىل ورق،  ــادل األرسى لكنه ما ي ــاك اتفاقاً لتب ــال الرساجي إن هن وق
ــد إصالح حقيقي لالقتصاد  ــن يف قيمة العملة الوطنية، لكن ال يوج ــاك تحس وهن

الذي دمره العدوان“.
وأضاف ”إىل حد اآلن، األرجح أو شبه املؤكد أن كل هذه الخطوات للفت األنظار 
ــي كانت قد  ــكات األصوات الت ــا العدوان وإس ــانية التي خلفه ــن الكارثة اإلنس ع

ارتفعت مطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار.
ــويد  ــب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن بالده والس ــا، أكد نائ عربي
ــني املقررة هذا  ــات بني األطراف اليمني ــاور دائمني حول املباحث ــىل تواصل وتش ع

الشهر.
ــرة خارجية  ــار الله قوله إّن وزي ــا“ نقلت عن الج ــاء الكويتية ”كون ــة األنب وكال
ــت قبل بدء  ــي إىل الكوي ــىل أن تأت ــا الكويتّي وحرصت ع ــت نظريه ــويد التق الس
ــار إىل  ــاورات املقبلة وأش ــون الصورة واضحة للمش ــة ألن تك ــاورات يف محاول املش
ــالده يف تهيئة عملية  ــن أن تؤديه ب ــدور الذي يمك ــاورات وال ــة طبيعة املش مناقش

املباحثات وتسهيلها.
إقليميا، أعلنت وزارة الخارجية اإليرانية دعم طهران املحادثات اليمنية املقرر 
ــع األطراف إىل  ــة اإليرانية جمي ــا دعت الخارجي ــويد، ويف بيان له ــا يف الس عقده
ــاركة البناءة واملسئولة فيها والتوصل إىل تفاهم ينهي معاناة الشعب اليمني  املش
وأضافت الخارجية اإليرانية أال حل ألزمة اليمن سوى الحل السيايس املبني عىل 

املفاوضات، مؤكدًة استعدادها للتعاون مع املجتمع الدويل لحل األزمة.
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ــن  ع ــا  تفصلن ــان  يوم أو  ــد  واح ــوم  ي
ــدة يف العاصمة  ــات الجدي ــة املفاوض جول
ــتوكهولم التي توّجه إليها  السويرسية اس
ــة املبعوث  ــار الله»، برفق ــس وفد «أنص أم
ــن غريفيث. بعد إتمام عملية  األممي مارت
ــف  «تحال ــة  وموافق ــى،  الجرح ــالء  إج
ــادل األرسى، رفعا  العدوان» عىل اتفاق تب
ــلطات صنعاء،  ــاؤل لدى س ــوب التف منس
ــواء إيجابية».  ــي تلمس هذه املرة «أج الت
ــن الحذر من إمكانية العودة إىل  ال تخلو م
ــذب يف املوقف  ــة الصفر، يف ظّل التذب نقط
ــتمرار التحشيد العسكري  األمريكي، واس

عىل الجبهات الرئيسية.
ط له،  إذا سارت األمور عىل نحو ما ُخطِّ
ــة التفاوضية  ــداً الجول ــرتض أن تبدأ غ ُيف
املنتظرة بني األطراف اليمنيني يف السويد. 
ــق انطالَقها جملٌة من املؤرشات  جولة ُتراف
ــيايس  الس ــتويني  املس ــىل  ع ــة  اإليجابي
والعملياتي، إال أن فاعليتها تظّل محاطة 
ــكوك  الش ــّل  ظ يف  ــتفهام،  االس ــات  بعالم
ــط األمريكي  ــة الضغ ــرة حول حقيق الدائ
عىل الرياض وأبو ظبي ومدى جديته. إىل 
ــي إىل اليمن،  ــوث األمم ــو املبع اآلن، يخط
ــىل  ــة ع ــوات مهم ــث، خط ــن غريفي مارت
طريق استئناف املشاورات، يف ظّل موافقة 
«التحالف» عىل تذليل العقبات التي أدت 
ــال جولة أيلول/ سبتمرب  ــابقاً إىل إفش س
ــوس األطراف  ــن مجرد جل ــل بدئها. لك قب
ــيكون  ــي أن ما بعده س ــة ال يعن إىل الطاول
ــاً، بالنظر إىل وجود عدة معطيات  مضمون
ــارات  واإلم ــعودية  الس ــوات  خط ــغ  تصب

وراعيهما األمريكي بطابع املناورة.
ــالن وزارة  ــاً عىل إع ــرور 20 يوم ــد م وبع
الخارجية الربيطانية موافقة «التحالف» 
ــن «أنصار الله»  ــىل إجالء 50 جريحاً م ع
ــف»  «التحال ــد  أك ــان،  عم ــلطنة  س إىل 
ــاً موافقته عىل  ــالن الربيطاني، واضع اإلع
ــاء الثقة بني األطراف  ــالء يف إطار «بن اإلج
ــك عملياً  ــان ما ُترِجم ذل ــة». ورسع اليمني
ــم  لألم ــة  تابع ــة  إثيوبي ــرة  طائ ــول  بوص
ــدة إىل العاصمة صنعاء، حيث أقّلت  املتح
مساء أمس الجرحى املذكورين إضافة إىل 
ــق من األطباء. خطوة  50 مرافقاً لهم وفري

ــدى «أنصار  ــاً ل ــاً إيجابي ــت انطباع خّلف
ــى  ــل الجرح ــار أن «نق ــىل اعتب ــه»، ع الل
ــاً ملا تصفه  ــد أهّم التحديات» وفق كان أح
ــن الحركة. ويف وقت الحق، أعلن  مصادر م
ــس  ــه»، رئي ــار الل ــم «أنص ــدث باس املتح
ــالم، أن  ــاويض محمد عبد الس وفدها التف
«الجرحى ومرافقيهم وصلوا إىل مسقط».

ــع  ــي م ــالء الطب ــة اإلج ــت عملي وتزامن
وصول غريفيث إىل صنعاء، ملرافقة ممثيل 
ــىل رغم  ــويد، وع ــاذ إىل الس ــة اإلنق حكوم
ــاركة حكومة  ــق الرئييس أمام مش أن العائ
اإلنقاذ يف املفاوضات قد أزيل، إال أن األمم 
ــمياً  ــذرة من اإلعالن رس ــدة ظّلت ح املتح
ــية ظهور  ــاورات خش عن يوم انعقاد املش

مفاجآت غري محسوبة.
ــه» قالت،  ــن «أنصار الل ــادر م لكن مص
بأن املحادثات ستبدأ الخميس يف إحدى 
ضواحي استوكهولم، وستمتّد حتى الـ 13 
ــهر الجاري، عىل أن يتم تمديدها  من الش
ــال  ح يف  ــمرب)  ديس  /  15) ــبت  الس إىل 
الحاجة. وأوضحت املصادر أن النقاش يف 
ــام إجراءات  ــيرتكز عىل إتم األيام األوىل س

«بناء الثقة»، ووضع ميناء الحديدة .
ــاح يف ذلك،  ــت أنه يف حال النج  وأضاف
ــة  املتصل ــات  الرتتيب إىل  ــال  االنتق ــيتم  س

بالجانب السيايس. 
ــود تفاؤل لدى سلطات  يف املجمل، يس
ــة التفاوضية الجديدة،  صنعاء إزاء الجول
ــي متزايد عىل  ــديد دويل وأمم ــّل تش يف ظ
ــرة يف هذا  ــّد للحرب الدائ ــع ح رضورة وض
ــة الوزراء الربيطانية،  البلد. وأعلنت رئيس
ــا أبلغت ويل العهد  ــزا ماي، أمس، أنه تريي
ــلمان، يف لقائها  ــد بن س ــعودي، محم الس
ــة العرشين»، «رضورة  به عىل هامش «قم
إنهاء الرصاع، وإيصال املساعدات، ودعم 
ــراز تقدم يف  ــي إلح ــوث األمم ــود املبع جه
ــتوكهولم». ورأت أملانيا، من  محادثات اس
ــا، أن «من الرضوري أن تكون هناك  جهته
ــرب والتوصل  ــاء الح ــادة إلنه محاولة ج
ــني  ــه «يتع ــربة أن ــيايس»، معت ــل س إىل ح
ــهيالت  ــالق النار وإجراء تس أوًال وقف إط
ــا، دعم  ــران، بدوره ــدت إي ــانية». وأك إنس
ــويد،  ــات املنتظر انطالقها يف الس املحادث

ــاعدة يف إنهاء  ــتعدادها لـ«املس مبدية اس
ــرية  ــع يف وت ــة إىل «الترسي ــة»، وداعي األزم
ــاعدات اإلنسانية». وعىل رغم  تقديم املس
ــاء  ــاه إنه ــي يف اتج ــط العامل ــد الضغ تزاي
ــنوات  ــرب املتواصلة منذ أكرث من 3 س الح
ــرس يظّل  ــنة، إال أن مربط الف ــف س ونص
ــية  ــة الرئيس ــدة، الراعي ــات املتح يف الوالي
ــدوان، والتي ُينتظر أن يدرس  لتحالف الع
ــبوع  األس ــذا  ه ــا  فيه ــيوخ  الش ــس  مجل
ــّدم  املُق ــي  األمريك ــم  الدع ــاء  بإنه ــراراً  ق
ــد صّوت عىل  ــا كان ق ــف» بعدم لـ«التحال
ــة.  الخارجي ــؤون  الش ــة  لجن إىل  ــه  إحالت
ــرار القرار،  ــاح املجلس يف إم ــال نج ويف ح
ــق إضافياً  ــرص تضيي ــك عن ــكل ذل فسيش
ــد ترامب، التي تدعي أنها  عىل إدارة دونال
ــرب األهلية»  ــميها «الح تريد وقف ما تس
ــكل مفاوضات  ــاءات ستش ــن. ادع يف اليم
ــي  والحقيق ــدي  الج ــار  االختب ــويد  الس
لصدقيتها، عىل اعتبار أن إحراز أي تقدم 
ــرض األمريكي  ــاً بالضوء األخ ــّل مرهون يظ
وفق ما أظهرته جميع الجوالت التفاوضية 

السابقة.
ــن رصد  ــّك، يمك ــك املح ــار ذل ويف انتظ
ــي ترى  ــة الت ــؤرشات التصعيدي ــض امل بع
ــّد األدنى ـــ  ــه» أنها ـــ يف الح «أنصار الل
ستعّكر صفو مشاورات استوكهولم. إذ إن 
ثمة «تحشيداً عسكرياً كبرياً عىل جبهَتي 
ــة الحدودية  ــدة وعىل الجبه ــم والحدي نه
ــادر من  ــادت به مص ــا أف ــاً مل ــاً»، طبق أيض
«أنصار الله». وهو ما أكده، كذلك، الناطق 
ــم الجيش اليمني واللجان الشعبية،  باس
ــف»  ــم «التحال ــذي اته ــع، ال ــى رسي يحي
ــتجابة لدعوات وقف إطالق  بـ«عدم االس
يف  ــة  العدائي ــه  عمليات ــة  ومواصل ــار،  الن
ــرشة املاضية».  ــام الع ــالل األي ــدان خ املي
عمليات تجّىل آخرها، أمس، يف استهداف 
ــفرت عن  ــاء الحديدة بغارة جوية أس مين
ــخصني وإصابة 3 آخرين، فضًال  مقتل ش

عن ارتكاب مجزرة جديدة يف صعدة.
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اليمنية ـــــراف  األط بــيــن  الــثــقــة  لــبــنــاء  ــوة  ــط خ الـــمـــشـــاورات  لــــــــ"الـــثـــورة":  ـــاص  خ ــدر  ــص اليمنيةم ـــــراف  األط بــيــن  الــثــقــة  لــبــنــاء  ــوة  ــط خ الـــمـــشـــاورات  لــــــــ"الـــثـــورة":  ـــاص  خ ــدر  ــص م

ــس الجوانب  ــة إب أم ــش محافظ ــة حبي ــاء بمديري ــش لق ناق
املتصلة بتنفيذ خطة التعبئة والتحشيد للجبهات ضد العدوان.

ــايخ  ومش ــان  وأعي ــاء  وجه ــم  ض ــذي  ال ــاء  اللق ــتعرض  واس
ــع يف حماية  ــع به الجمي ــب أن يضطل ــدور الذي يج ــة ال املحافظ
ــال  ــوف والتالحم املجتمعي إلفش ــتقرار ورص الصف ــن واالس األم

مخططات العدوان.
ــد النزييل إىل  ــة باملحافظة أحم ــة الربملاني ــس الكتل ــار رئي وأش

أهمية اضطالع الجميع بدورهم يف التصدي ملواجهة العدوان.
ــعب اليمني  ــن جرائم جعل الش ــا يرتكبه العدوان م ــد أن م وأك
ــود والتصدي  ــىل مواصلة الصم ــا وعزما ع ــكا وتالحم ــرث تماس أك
ــيدا بتضحيات أبطال الجيش واللجان  إلفشال مخططاته.. مش

يف مختلف الجبهات ضد قوى الطغيان.
ــي إىل أن الوطن  ــل وزارة األوقاف صالح الخوالن ــار وكي فيما أش
ــه لتجاوز  ــن أبنائ ــود املخلصني م ــة إىل جه ــس الحاج ــوم بأم الي
ــعة  ــة الحرجة التي بمر بها نتيجة املؤامرات والحرب البش املرحل

والحصار الخانق الذي تمارسه دول العدوان.
ــؤولية الجميع  ــن ومقدراته مس ــن الوط ــت إىل أن الدفاع ع ولف
ــة التعبئة  ــع إىل التفاعل مع خط ــدس.. داعيا الجمي ــب مق وواج

والتحشيد ورفد جبهات العزة والرشف بالرجال واملال.
ــماعيل سفيان ومدير األوقاف  حرض اللقاء وكيل املحافظة اس
ــر املديرية محمد  ــد الرحمن النزييل ومدي ــة القايض عب باملحافظ

الشبيبي وعضو املجلس املحيل باملحافظة محمد البصري.
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