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”األمناء” قسم التقارير:

اليمن،  مل ينجح املبعوث األممي الخــاص إىل 
مارتــن غريفيث، يف مترير صفقة بني ميليشــيا 
الحويث والرشعية اليمنية، متاشيا مع حالة الرتاخي 
األمريكية مع طهران وأذرعها يف املنطقة، ما يربهن 
عىل أن الفشل الحايل ما هو إال تصعيد حويث جديد 

استغالال لألوضاع اإلقليمية الجديدة.
يأيت ذلك يف حني أقدمت مليشــيا الحويث قبل 
أشــهر قليلة عىل مترير أكرب صفقة لتبادل األرسى 
بينهــا وبني الرشعية اليمنيــة يف وقت كانت فيه 
الواليــات املتحدة األمريكية متــارس فيه ضغوطا 

حثيثة عىل إيران.
وتســعى مليشــيا الحويث ومن خلفها إيران 
ملامرسة أقىص درجات التصعيد انتظارا لردة الفعل 
األمريكيــة، طاملــا أن إدارة بايدن اختــارت طريق 
املهادنة يف التعامــل مع اإلرهاب اإليراين فإنه من 
املتوقع أن يستمر التصعيد سواء عىل مستوى زيادة 
وترية االنتهاكات يف الحديدة ومأرب اليمنيتني إىل 
جانب توايل إطالق الصواريخ والطائرات املســرية 
باتجاه اململكة العربية السعودية ونهاية بإفشال أي 

جهود من شأنها الوصول إىل حل سيايس.

تفاصيل فشل صفقة تبادل األرسى
وأعلن املبعوث األممي الخاص إىل اليمن، مارتن 
غريفيث، أمس األول األحد، فشــل محادثات تبادل 
األرسى التي جرت بني الرشعية اليمنية ومليشــيا 

الحويث اإلرهابية يف العاصمة األردنية عامن.
وشــدد غريفيث، عىل أن انتهاء تلك الجولة من 

املحادثات دون الوصول لنتائج كان مخيًبا لآلمال.
وحث الطرفني عىل االســتمرار يف نقاشاتهام 
ومشــاوراتهام، وتنفيذ ما اتفقا عليه، وتوســيع 
املحتجزين  الرتتيبات إلطالق رساح مزيد من  نطاق 

يف القريب العاجل.
وجدد غريفيث دعوته بــرورة إطالق رساح 

جميع املُحتجزين من املرىض والجرحى وكبار السن 
واألطفال، واملحتجزين املدنيني.

استبعاد الحل السيايس
ويقول مراقبون أنــه »ال ُيتوقع أن يكون هناك 
حل سيايس لألزمة اليمنية طاملا أن هناك حالة من 
الرتاخــي تطغى عىل املجتمع الــدويل يف تعامله 
مع إيران ومليشــياتها اإلرهابية يف املنطقة، إذ أن 
هذا الرتاخي يعد صيغة مناســبة الرتكاب مزيد من 
الجرائم بحق املدنيني ويدعم إطالة أمد الرصاع أطول 
فرتة ممكنة ويعيد الحياة مرة أخرى ملليشــيا إيران 
يف املنطقــة وليس فقط يف اليمــن وهو ما كان 
له انعكاســاته الســلبية عىل األوضاع يف سوريا 

والعراق أيضا«.
الحويث  وأضافوا: »ال يوجد ما يدفع مليشــيا 
لتقديــم تنازالت عىل طاولــة املفاوضات إلدراكها 
الدولية  العقوبــات  بأنها ســتكون يف مأمن عن 
وكذلك الحال بالنســبة إليــران التي تخلصت كثريا 
من ضغوطات إدارة ترامب عليها، وبالتايل فإنها ال 
ترتدد يف اإليعاز ملليشياتها اإلرهابية نحو التصعيد 

عىل جبهات عديدة وعرب طرق مختلفة«.

تصعيد حويث وتراٍخ أمرييك
ويف داللة عىل تصعيد مليشيا الحويث ملواجهة 
الرتاخي األمريــيك، انترشت أمس األول األحد نحو 
)13( طائرة ُمسرية تابعة ملليشيا الحويث اإلرهابية، 

يف مناطق عدة جنويب محافظة الحديدة اليمنية.
والقوات  الجنوبية،  العاملقة  ألوية  ورصدت 
املشــرتكة، تحليق )6( طائرات حوثية يف سامء 
مديرية حيس، و)7( طائرات مامثلة يف ســامء 

مديرية التحيتا.
وتزامن انتشــار الطائرات املُســرية ملليشيا 
الحويث، مع عمليات قصف واســتهداف واسعة 
شنتها بقايا جيوب مليشيا الحويث اإلرهابية عىل 
األعيان املدنية املكتظة بالسكان جنويب الحديدة.

إيران،  واعتدت مليشيا الحويث املدعومة من 
أمــس األول األحد، عىل األهــايل يف منطقتي 
الجبليــة والفــازة مبديرية التحيتا، اســتمراًرا 

لتنكيلها باملدنيني.
اإلرهابية  الحويث  وفتحت عنارص مليشــيا 
نــريان أســلحتها الثقيلة وقذائــف الهاون يف 

استهداف مكثف للسكان.

خزان صافر
»البيان«  صحيفــة  تحّدثــت  بدورهــا، 
اإلماراتية عــن تطورات ملــف صيانة خزان 

صافر.
وقالت إن »االشــرتاطات التــي وضعتها 
مليشــيا الحويث تعيق أي تحركات أممية يف 

هذا امللف«.
ومؤخًرا، اعرتفت األمــم املتحدة بعدم إمكانية 
تحديد موعــد لبدء عملية الصيانــة وتقييم وضع 
الخزان، يف ظل االشرتاطات الحوثية الحالية، لكّن 
صحيفة البيان أوضحت أن التوقعات الحالية تشري 
إىل إلغاء املوعد املحدد سابًقا ببدء عمليات الصيانة 

مطلع الشهر القادم.
وتراجعت مليشــيا الحويث عــن االتفاق الذي 
أبرمته مع األمم املتحدة، بعدما اســتكملت املنظمة 
الصيانة، وطلب  الخاصة بفريق  التجهيزات  الدولية 
قطع الغيار التي اشرتطت مليشيا الحويث إحضارها 

مع الفريق الفني.

ُتنب ”األمناء” صدام اللحجي:

تعــاين  قرية عربلســلوم الواقعة 
مبديريــة تنب يف محافظــة لحج من 
القاطنني  رغبة  غريت  كثرية  مشــاكل 

فيها باالنتقال إىل املدينة، ال ســيام مع 
عىل  األساسية  الخدمات  ألهم  افتقارهم 
يرجع  والسبب  يعتقدون،  هكذا  أو  األقل، 
أنهم ال يحصلــون حتى عىل الحد األدىن 
الخدمات، من كهرباء ومياه وتوفري  من 

خدمات صحية وغريها.
وُيعــّد ســّكان قرية عربلســلوم، 
محرومني  الحوطة،  مدينة  غرب  الواقعة 
من الكثري من الخدمات األساســية التي 
قد تتوفــر يف املدينة، مثــل الكهربائية 
والصحة  والطرقــات  النظيفة  وامليــاه 
ويبذل  صحي،  رصف  ومرشوع  والتعليم 
األهايل يف قرية عربلسلوم جهدًا مضنيًا 
للحصول عىل بعــض الخدمات العادية، 

والتي قد يحصــل عليها الســكان يف املدن بكل 
بساطة، بحســب رئيس املجلس األهيل يف قرية 
عربلسلوم يوسف أحمد فضل امللقب بــ”الوزير”، 
وهو من ســكانها  يقول: “إذا مــرض أحدنا يف 
القرية ال ميكنه الحصول عىل العالج املناســب أو 
حتى تشــخيص مرضه، وُيطَلب منه الذهاب إىل 
مدينة الحوطة أو أن يتم نقله إىل مستشــفيات 
خاصة خارج القرية«. ويشري إىل أن هذا الوضع 

»يكلف املواطنني جهدًا ومااًل”.

وأضاف الـوزير لـ«األمناء«: »ال توجد وحدات 
صحية، وال أطباء متخصصني، وال حتى أجهزة قد 
تساعد يف الكشــف عن األمراض، وحتى يتمكن 
أي أحــد من الوصول إىل مستشــفى ابن خلدون 
يف عاصمة املحافظة، يضطــر إىل اقرتاض املال 
وتحمل تكاليــف التنقل”. الفتــًا إىل أن: »بعض 
املرىض ال يســتطيعون تحمــل كل هذه التكاليف 

املادية املرهقة”.
وتابع: »ســكان قرية عربلسلوم يف مديرية 
تنب يعانون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية من جراء 
غياب الخدمات األساسية واملشاريع التنموية عن 

املنطقة”.
ويوضح بأن: »هناك عددا من املشاريع املتعرثة 
والتي تم اعتامدها فعليًا مــن قبل جهات داعمة 
أبرزهــا صندوق التنميــة يف العاصمة الجنوبية 
عدن، إال أنها حرب عىل ورق فقط مل تتجاوز أروقة 

مكاتبهم املكيفة”.
وأشــار إىل أن »هنــاك براهــني كثرية عىل 
حرمان ســكان عربلســلوم من الخدمات، عىل 
رأسها التفاوت يف عمل املنظامت الدولية ما بني 

القرية واملدينة”.

ويوضــح أن »أنشــطة املنظــامت ملواجهة 
األمراض ترتكز يف املدن بشــكل أكــرب باملقارنة 
مع املنطقة، بل إنهــا ال تصل إليها عىل الرغم من 
انتشار بعض األمراض كـ: الكولريا، واإلسهاالت، 

والضنك، وغريها...”.
وعــّدد الوزير، يف حديثــه لـ«األمناء«، أبرز 
املشــاريع التي مل تنفذ فقال: »من أهم املشاريع 
التي  أصبحت متعــرثة، طريق عربلســلوم  التي 
تربط باملدينة الحوطة، إضافة إىل إنشاء مرشوع 
مدرســة ثانوية خاصة بالبنــات، وبناء روضة 

أطفال”.

تقاريـــر  

تفاصيل فشل صفقة تبادل أسرى بني احلوثي والشرعية اليمنية

تفتقر ألهم اخلدمات األساسية..
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