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وضع إنساني »مأساوي« في زجنبار.. وهيالري: ال نتوقع انتهاء الصراع ما لم يتم إبعاد الرئيس اليمني وحكومته عن الطريق

قوات صالح تستعيد مقر احلزب احلاكم من »األحمر«.. واملعارك تخلف 39 قتياًل

في محاولة الس���تعادتهما بعد 
ان سيطر املس���لحون القمليار 

عليهما.
وقد خفت حدة املواجهات بعد 
الظهر مع استمرار التوتر وانتشار 
عشرات املس���لحني القبليني في 
شوارع حي احلصبة الذي تتركز 

فيه املواجهات.
واكدت مصادر رسمية لوكالة 
فرانس برس ان مسلحي آل االحمر 
سيطروا منذ مساء امس االول على 
العام في صنعاء  النائب  مكتب 
مبساعدة من قوات اجليش التي 
يقودها اللواء املنشق علي محسن 
االحمر، مع العلم ان املكتب يقع 
في اجلهة الغربية من مقر قيادة 

قوات على محسن االحمر.
وذكر موقع 26 سبتمبر التابع 
لوزارة الدفاع في رسالة نصية ان 
عناصر من انصار الشيخ صادق 
االحمر سجلوا خرقا بارزا خالل 
ليل امس االول في جنوب صنعاء 
اذ سيطروا على مبنى في دوار 14 
اكتوبر الواقع في اجلهة اجلنوبية 

الغربية من دار الرئاسة.

واكدت مصادر طبية ان القتال 
العنيف الذي دار ليل امس االول 
في صنعاء اسفر عن 37 قتيال.

وذكرت مصادر من مستشفى 
اجلمهورية ان املؤسسة تلقت 37 
جثة خالل الليل غالبيتها جثث 
جنود من القوات املوالية لصالح 

وملقاتلني قبليني.
وفي وقت الحق، افاد مصدر 
طبي من مستش���فى العلوم عن 
تلقي جثت���ني ملقاتل���ني قضيا 

امس.
واس���تمرت املعارك في حي 
احلصبة بش���مال صنعاء طوال 
ليل امس االول بحس���ب سكان 

املنطقة.
وق���ال احد الس���كان لوكالة 
فرانس برس »س���معنا اصوات 
سيارات االس���عاف طوال الليل 
وكانت تنقل الضحايا« ومازالت 
املعارك تتركز في حي احلصبة، 

معقل الشيخ صادق االحمر.
وذكر شهود ان معسكر اللواء 
الرابع في اجليش الواقع بالقرب 
من مبنى االذاع���ة والتلفزيون 

تعرض لقصف مباشر بالقذائف 
خ���الل اللي���ل فيما اس���تهدف 
مبن���ى وزارة الداخلية بقذائف 

صاروخية.
القملي���ار  املقاتل���ون  وكان 
سيطروا ايضا على مقر اللجنة 
الدائم���ة للحزب احلاكم في حي 
احلصبة فيما اكد شهود ان احلرس 
اجلمهوري اس���تقدم تعزيزات 
عسكرية الى احلي الذي اغلقت 
الطرقات املؤدية اليه بواس���طة 

حواجز نصبها طرفا القتال.
وبدأ سكان العاصمة اليمنية 
يش���ترون احلاجات التموينية 
لتخزينها خوفا من تطور االمر 

نحو االسوأ.
وفي محافظة ابني اجلنوبية، 
اس���تمر نزوح مئات االسر من 
مدينة زجنبار ومحيطها نتيجة 
اش���تداد املواجهات بني اجليش 

ومسلحي القاعدة.
وقال الناشط احلقوقي اسامة 
املدينة،  ابناء  الشرمي وهو من 
ب���رس ان »اوضاعا  لفران���س 
ماس���اوية جدا يعيشها السكان 

جراء االشتباكات املستمرة فيما 
عشرات االسر لم تستطع اخلروج 
من املدينة بسبب ارتفاع تكلفة 

اجرة املواصالت«.
واضاف ان عش���رات االسر 
التي نزحت الى عدن او الى مدن 
اخرى في اجلنوب تعاني من عدم 
وجود مساعدات غذائية، مقدرا 
عدد النازحني الى عدن بحوالي 
خمسة آالف شخص فيما قدر ان 
يكون هن���اك عدد مماثل نزحوا 
الى مدن جعار وش���قرة واحور 

وغيرها.
ال���ى ذل���ك اعل���ن عبدالرب 
السالمي رئيس جمعية االحسان 
اخليرية في ع���دن ان اجلمعية 
»تكفلت بإعالة ورعاية النازحني 
القادمني من مدينة زجنبار ملدة 
ثالثة ايام« ف���ي مختلف مراكز 

االيواء السيما في املدارس.
من جهت���ه قال مدير جمعية 
الهالل األحمر اليمني عمر الزغلي 
في بيان صحافي ان فريقا فنيا من 
ادارة الكوارث وااليواء »سينزلون 
الى مدارس التعليم األساسي في 

مديريات ومركز التعليم االساسي 
والثانوي في عدن والقيام بعملية 
احلصر وتقدمي املساعدات الفنية 
من قب���ل اللجنة الدولية للهالل 

والصليب األحمر.
اما الن���ازح الى عدن عوض 
املطري فاك���د لفرانس برس ان 
الوضع في زجنبار »مأساوي« 
ال���ى »مدينة  وه���ي حتول���ت 

اشباح«.
املقاتلني املتطرفني  ان  وذكر 
الذي���ن يقدمون عل���ى انهم من 
القاعدة ويطلقون على انفسهم 
اسم »انصار الشريعة« قالوا انهم 
يستعدون العالن امارة اسالمية 

في املنطقة.
وقد اس���فرت املواجهات في 
املدينة وجوارها منذ يوم اجلمعة 
عن 44 قتيال عس���كريا ومدنيا 

بحسب مصادر امنية وشهود.
دوليا أكدت وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالرى كلينتون أن 
وجود الرئيس اليمنى يش���كل 
مص���درا لصراع كبير في اليمن 
التي شهدت أعماال عسكرية وعنفا 

املاضية،  العدي���دة  األيام  خالل 
وأضافت: »إننا ال ميكن أن نتوقع 
انتهاء هذا الصراع ما لم يتم إبعاد 
الرئي���س علي عب���داهلل صالح 
وحكومته عن الطريق للسماح 
للمعارضة واملجتمع املدني بالبدء 
في التحول إلى اإلصالح السياسي 

واالقتصادي«.
ف���ي تصريحات  جاء ذل���ك 
لكلينت���ون امس مبق���ر وزارة 
اخلارجية األميركية خالل مؤمتر 
البرازيلى  صحافي مع نظيرها 

أنطونيو دي أغويار باتريوتا.
وقالت الوزيرة األميركية ان 
»الواليات املتحدة تواصل مراقبة 
الوضع في اليمن، وقد واصلت 
عمل كل ما في وسعها على مدى 
األس���بوعني املاضيني جنبا إلى 
جنب مع املجتمع الدولي إلقناع 
الرئي���س صال���ح بالتنحي عن 

السلطة«.
وأضافت: »لقد مت تقدمي عرض 
جيد جدا للرئيس صالح، وإننا 
نؤيد بقوة جهود وساطة الدول 

اخلليجية«.

صنعاء � وكاالت: فيما أعلنت 
السلطات اليمنية امس استعادتها 
ملبنى وزارة اإلدارة احمللية ومقر 
اللجنة الدائمة حلزب املؤمتر العام 
احلاكم في منطقة احلصبة في 
العاصمة صنعاء بعد اشتباكات 
عنيفة مع أنصار املعارض اليمني 
الشيخ صادق األحمر زعيم قبيلة 
حاشد خالل ليل امس االول، اكدت 
مصادر طبية ان 39 شخصا قتلوا 

في املعارك بني الطرفني.
وفي مدينة زجنبار اجلنوبية 
التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم 
القاعدة، تسود حالة من الفوضى 
العارمة وس���ط تفاقم لالوضاع 
»املأس���اوية« ف���ي املدينة وفي 
النازحني منها بحسب  صفوف 

مصادر متطابقة.
وذكر شهود عيان ان اشتباكات 
عنيفة شاركت فيها قوات مكافحة 
التابع���ة لقوات االمن  االرهاب 
املركزي املوالية لصالح اندلعت 
في محي���ط مبنى وزارة االدارة 
احمللي���ة ومبن���ى ش���رطة حي 
احلصب���ة في ش���مال العاصمة 
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