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«التحالف»: احلوثيون أطلقوا ٤٣٠ «باليستيًا» و٨٥١ «مسّيرة» على السعودية

عواصم ـ وكاالت: كشــف 
حتالــف دعــم الشــرعية في 
اليمن الذي تقوده السعودية، 
امس في إحاطة شاملة لألزمة 
اليمنية، عن أدلة تثبت تورط 
حــزب اهللا اللبناني اإلرهابي 
باليمن واستخدام مطار صنعاء 

الستهداف السعودية.
الرسمي  وعرض املتحدث 
باســم التحالف، العميد ركن 
تركــي املالكــي فــي املؤمتــر 
الصحافي، امس مقطع ڤيديو 
لـ«مقر خلبراء إيرانيني وحزب 
اهللا فــي املطــار»، مؤكــدا أن 
«حزب اهللا يــدرب احلوثيني 
واســتخدام  تفخيــخ  علــى 
الطائرات املسيرة في املطار».

وعرض ڤيديو آخر لقيادي 
فــي حــزب اهللا يتحــدث فيه 
لعناصر حوثيني قائال «علينا 

ان نرص صفوفنا».
ويظهــر الڤيديــو، خبيرا 
فــي حــزب اهللا وهــو يعطي 
توجيهاته لإلرهابي أبو علي 
احلاكــم، املطلوب رقم ٥ لدى 
التحالف، مشــيرا إلى أن هذا 
يؤكد «تبعية امليليشيا خلبراء 
احلرس الثوري وحزب اهللا».

وقال املالكي في املؤمتر إن 
«علــى حــزب اهللا أن يتحمل 
مسؤولية الوفيات ومحاوالت 

مما أسفر عن مقتل ٥٩ مدنيا 
سعوديا. وذكر أن «١٠٠ زورق 
مت إطالقها من جانب ميليشيا 
احلوثي ودمرها التحالف». كما 
أعلــن أن «ميليشــيا احلوثي 
هددت املالحة البحرية بأكثر 

من ٢٤٧ لغما بحريا».

في السعودية واليمن».
وأكــد املالكــي أن «النظام 
اإليرانــي يرعــى األذرع فــي 
بالدمــار  ويقــوم  املنطقــة 
واخلــراب»، مشــيرا إلــى أن 
«ميليشيا احلوثي تبنت الفكر 
الطائفي من إيران». كما حتدث 

وشــدد املاكي في مؤمتره 
الصحافــي علــى أن «احلــل 
السياسي في اليمن هو احلل 
األمثل»، موضحا أن «ميليشيا 
احلوثي رفضت كل جهود األمم 
املتحدة حلل األزمة سياسيا».
واتهم املتحدث، ميليشــيا 
اتفاق  احلوثــي «باســتغالل 
التصعيــد وحتريك  خفــض 
قواتهــا فــي عــدة جبهــات»، 
مشددا على أن «التحالف يراقب 
حتركات ميليشيا احلوثي على 

مدار الساعة».
وقــال املالكي إن «محاولة 
ميليشيا احلوثي السيطرة على 
مأرب تهــدد ٣ ماليني ميني»، 
كاشــفا أن «الســفير اإليراني 
لدى احلوثيني، حسن إيرلو، 
كان يقود العمليات العسكرية 

في اليمن».
وعن تأمني املالحة، أضاف 
املالكــي أن «جهــود التحالف 
أســهمت في تأمني املالحة في 
البحر األحمر»، مشيرا إلى أن 
«ميليشيا احلوثي اتخذت من 
مطــار صنعــاء نقطة إلطالق 
الصواريخ الباليستية» جتاه 

اململكة.
وقبــل ذلك ذكــر التحالف 
الــذي يدعم احلكومة اليمنية 
املعتــرف بهــا دوليــا ضــد 

وتابــع، إن «احلوثيــني ال 
ميلكون القرار ليكونوا جزءا 
من احلل السياسي في اليمن». 
مؤكــدا أن «تنظيم حزب اهللا 
اإلرهابــي نشــر الدمــار فــي 
املنطقة والعالم، وهو يتحمل 
املسؤولية في استهداف املدنيني 

املالكــي، عــن دور طهران في 
إذكاء «الفكر الطائفي في العراق 
وســورية ولبنان». وأضاف 
املتحــدث الرســمي للتحالف 
أن «احلرب فــي اليمن فكرية 
اجتماعيــة وطائفيــة كما هو 

احلال في لبنان».

احلوثيــني، أنه دمــر مخازن 
لألســلحة فــي صنعــاء التي 
يســيطر عليهــا املتمــردون، 
على مــا أوردت وكالة األنباء 

السعودية.
واعتبر التحالف في بيان 
أن «العملية بصنعاء استجابة 
فورية حملاولة نقل أسلحة من 
معسكر التشريفات بصنعاء»، 
مشــيرا إلى «تدميــر مخازن 
لألسلحة النوعية باملعسكر».

وكان التحالف أعلن امس 
االول عــن عمليــة عســكرية 
«واســعة النطــاق» في اليمن 
بعد مقتل شخصني (سعودي 
ومينــي) وإصابة ســبعة في 
هجوم االنقالبيــني املدعومني 
من إيران على جنوب اململكة 
مساء اجلمعة. وقتل الرجالن 
فــي الســعودية بعد ســقوط 
«مقذوف عسكري»على متجر 
في محافظة صامطة في منطقة 
جازان. وكان السفير السعودي 
لدى اليمن محمد آل جابر قال إن 
املتمردين يستخدمون أسلحة 

إيرانية الستهداف اململكة.
وكتب على تويتر «قتلت 
امليليشــيات احلوثيــة مينيا 
وســعوديا في جازان بسالح 
إيراني مــن األراضي اليمنية 

وهو عمل إرهابي إجرامي».

املالكي يعرض مقاطع مصورة وأدلة تكشف قيام عناصر من حزب اهللا بتفخيخ إحدى الطائرات في مطار صنعاء وتدرب احلوثيني على استخدام املسّيرات

املتحدث الرسمي باسم التحالف العميد ركن تركي املالكي في املؤمتر الصحافي

استهداف املدنيني في اململكة 
ويعلــم  اليمنــي  والداخــل 
أنه شــريك في هــذه األعمال 

العدائية».
وأضاف: «نحن كسعوديني 
قد نســامح لكن ال ننســى. ال 
نغضب. وإن غضبنا أوجعنا»:
وحمــل املالكــي املجتمــع 
الدولي «مسؤولية وقف هذه 
االعمال العدائية لهذا التنظيم 
االرهابي» في إشارة حلزب اهللا 

اللبناني.
وأفاد العميــد املالكي أن 
«قصف مطار صنعاء استهدف 
مخزنــا للمســيرات»، وأن 
«التحالف ركــز في عملياته 
القــدرة  علــى عــدم تأثــر 
التشغيلية للمطار»، والسيما 
فيما يتعلق باستقبال رحالت 

األمم املتحدة.
وهدد: «سنسقط احلصانة 
عن أي مكان مدني يستخدمه 
احلوثي لشن هجمات». وبث 
التحالف في وقت سابق جانبا 
من ڤيديو كشــفه عن حتويل 
مطار صنعاء لقاعدة عسكرية.
وقال إن ميليشيا احلوثي 
املتحالفة مع إيران أطلقت ٤٣٠ 
صاروخا باليستيا و٨٥١ طائرة 
مسيرة مسلحة على السعودية 
منذ بدء احلرب في عام ٢٠١٥ 

السودان: توقيف ١١٤ محتجًا خالل 
تظاهرات «اجلنود إلى ثكناتهم»

األمم املتحدة: البّت في أهلية ترشح 
سيف اإلسالم القذافي للرئاسة شأن ليبي

«طالبان» حتظر على النساء التنقل 
ملسافات بعيدة مبفردهن

اخلرطوم - وكاالت: أعلنت السلطات األمنية 
السودانية توقيف ١١٤ محتجا خالل التظاهرات 
التي شــهدتها العاصمة اخلرطوم امس األول 
ضد احلكم العسكري، حتت شعار: «ال تفاوض 

مع اجليش» و«اجلنود إلى ثكناتهم».
وقالت جلنة تنســيق شؤون األمن بوالية 
اخلرطــوم فــي بيــان صحافي امــس إنه «مت 
توقيف ١١٤ متهما واتخاذ اإلجراءات القانونية 
فــي مواجهتهــم». وأضافــت «مت رصد بعض 
التفلتات ومنها التعدي على مبنى الفحص اآللي 
بشرق النيل ومحاولة التعدي على قسم شرطة 
مدينة بحري، وتهشيم زجاج ٤ مركبات شرطة 
وإتالف األرضيات ولوحات اإلعالن واإلشارات 

املرورية». وأكدت اللجنة تعامل الشــرطة مع 
التجاوزات بـ «استخدام احلد األدنى من القوة 
بالغاز املسيل للدموع وبالقدر الذي يحد منها».

وأشارت إلى وقوع بعض اإلصابات وسط 
املواطنني معظمها حاالت اختناق وإصابات أثناء 
التدافع، مشــيرة الى إصابة ٥٨ من منســوبي 

الشرطة مت إسعافهم.
وقــال مســعفون مرتبطــون باحلركــة 
االحتجاجية إن عنف قوات األمن تســبب في 
إصابة ١٧٨ من املتظاهرين منهم ثمانية أصيبوا 

بذخيرة حية.
وقال املســعفون إن ٤٨ شخصا على األقل 
قتلوا في حمالت على احملتجني على االنقالب.

عواصمـ  وكاالت: قالت املستشارة اخلاصة 
لألمني العام لألمم املتحدة في ليبيا ستيفاني 
ويليامز إن قرار البت في أهلية سيف اإلسالم 
القذافي للترشح في االنتخابات الرئاسية الليبية 
شأن داخلي. وصرحت ويليامز في حوار نشرته 
صحيفة «الشرق األوسط» اللندنية أمس، بأن 
قرار البت في أهلية القذافي للترشح هو «شأن 
ليبي خــاص يتخذه القضــاء»، داعية جميع 

األطراف إلى «االمتثال ملا يصدر من أحكام».
وردا على سؤال عما إذا كان يحق لرئيس 
حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية عبداحلميد 
الدبيبة الترشــح، ذكرت املسؤولة األممية أن 
جميع من كانوا مترشــحني ملناصب السلطة 
التنفيذية خالل عملية ملتقى احلوار السياسي 
الليبي تقدموا بتعهدات خطية بعدم الترشح في 
هذه االنتخابات، مضيفة: «يجب على اجلميع 
احترام السيادة الليبية واستقاللية القضاء».

ولفتت ويليامز إلى أن حتديد موعد جديد 
لالنتخابــات التــي مت تأجيلها مؤخــرا يعود 
إلى الســلطات املختصة في ليبيا، أي مجلس 
النواب واملفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 

والقضاء، معربة عن أمت استعداد األمم املتحدة 
لـ«مساعدة الليبيني في تذليل جميع الصعوبات 
وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن 
من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة 

وذات مصداقية».
وحول املرتزقة في ليبيا، قالت املســؤولة 
األمميــة إن «عملية إخراج املرتزقة واملقاتلني 
األجانب والقوات األجنبية من ليبيا هي عملية 
دقيقــة ومعقدة ويجب أن تتم بحذر وتأن من 
أجل ضمان عدم زعزعة استقرار الدول املجاورة، 
وهذا يتطلب وقتا وتنســيقا دقيقا مع الدول 

املعنية».
وكان من املقرر عقد االنتخابات الليبية يوم 
٢٤ اجلاري، وفق خارطة الطريق املعلنة من قبل 
األمم املتحدة، وملتقى احلوار السياسي الليبي، 
لكــن املفوضية العليا لالنتخابــات، اقترحت 
تأجيل يوم االقتراع إلى ٢٤ يناير املقبل، وذلك 
بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي 
تواجه اســتكمال العمليــة االنتخابية، داعية 
مجلس النواب إلى اتخــاذ اإلجراءات الكفيلة 

بإزاحة تلك احلالة.

كابول ـ أ.ف.پ: أعلنت حركة طالبان التي 
تتولى الســلطة في أفغانستان أنه لن يسمح 
للنســاء الراغبات بالســفر ملســافات طويلة 
الصعود على منت وسائل النقل إال إذا كن برفقة 
أحد أقربائهن الذكور. كما حضت اإلرشــادات 
اجلديدة الصادرة عــن وزارة األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر امس جميع أصحاب املركبات 
على نقل النساء الالتي يرتدين احلجاب فحسب.
وأفاد الناطق باســم الوزارة صادق عاكف 
مهاجر فرانس برس «يجب أال يتم عرض نقل 
النساء اللواتي ينوين السفر إلى مسافات تبلغ 
أكثــر من ٧٢ كلم إال إذا كن بصحبة أحد أفراد 

عائلتهن املقربني».
كما دعت اإلرشادات اجلديدة التي مت تداولها 
على شبكات التواصل االجتماعي، الناس إلى 
التوقف عن تشغيل املوسيقى في مركباتهم.

وقــال مهاجر إن ارتداء احلجاب ســيكون 
شرطا للنســاء اللواتي يسعني للصعود على 

منت وسائل النقل.
وقبل أسابيع، طلبت الوزارة من القنوات 
التلفزيونية األفغانية التوقف عن عرض األفالم 

الدرامية واملسلسالت التي متثل فيها نساء.
كما دعــت الــوزارة الصحافيــات اللواتي 
يعملــن على التلفزيونات إلى ارتداء احلجاب 
على الشاشة. ونددت منظمة «هيومن رايتس 
ووتش» بالتوجيهات اجلديدة، وقالت مساعدة 
مدير املجموعة املعنية بحقوق املرأة هيذر بار 
«يصب هذا األمر اجلديد بشكل أساسي باجتاه 

حتويل النساء إلى سجينات».
وأضافت «تغلق في وجههن فرص التحرك 
بحرية للسفر إلى مدينة أخرى ملزاولة أعمالهن 
أو للهرب إذا كن يتعرضن للعنف في املنزل».

وصفت إخراج املرتزقة بالعملية املعقدة التي تتطلب حذراً في تنفيذها

بوتني: إذا لم يصغ األميركيون والناتو إلى مباعث القلق 
األمنية الروسية سيكون رّدنا مختلفًا متامًا

إيران جتري محاكاة لضرب «مفاعل دميونة»
وإسرائيل تسرع التحضير لسيناريو هجوم محتمل

عواصــمـ  وكاالت: جــددت 
إيــران التوعد بالــرد على أي 
تهديــد تتعــرض لــه، وأفادت 
تقاريــر إخباريــة إيرانية بأن 
احلــرس الثوري نفــذ محاكاة 
لهجوم علــى مفاعــل دميونة 
النووي اإلســرائيلي، في حني 
تستعد ڤيينا الحتضان اجلولة 
الثامنة من مفاوضات االتفاق 

النووي اليوم.
وقــال نائــب قائــد القوات 
اجلويــة في اجليــش اإليراني 
العميــد طيــار مهــدي هاديان 
امس «سنرد ردا موجعا ومدمرا 
على أي تهديد يتعرض له أمننا 

القومي».
فــي  هاديــان،  وأضــاف 
تصريحه أمام حشد من القادة 
العسكريني: إن القوات اجلوية 

مســتعدة للدفاع عن إيران في 
جميع الظروف على الرغم من 
العقوبات املفروضة على إيران، 
بحس مبا أوردت وكالة «فارس» 

لالنباء شبه الرسمية.
في املقابل، قال رئيس هيئة 
أركان اجليش اإلسرائيلي أفيف 
كوخافــي «ال نســعى للحرب 
ولكننا نعد اخلطط العسكرية 
ضد إيران»، معتبرا أن العودة 
إلى االتفاق النووي مع طهران 
«ســيكون أمــرا ســيئا» ألنــه 
«سيتيح لها الوصول لقدرات 

نووية».
إعــالم  وســائل  وأفــادت 
اســرائيلية امــس بــأن قيادة 
اجليــش اإلســرائيلي تتخــذ 
خطوات متهيدا للجوء احملتمل 
إلــى ســيناريو شــن هجــوم 

عســكري على برنامــج إيران 
النووي.

إذاعــة اجليــش  وذكــرت 
اإلســرائيلي أن رئيس األركان 
بتســريع  للجيــش  أوعــز 
التحضيرات لشن هجوم محتمل 

في إيران.
وأشــارت اإلذاعــة إلــى أن 
اإلســرائيلي،  اجلــو  ســالح 
ضمن إطار هذه التحضيرات، 
أدخل تعديالت علــى البرامج 
التدريبية والتأهيلية اخلاصة 
بالطيارين واملالحني، موضحة 
أن هذه التعديالت تخص املراحل 
املتقدمــة مــن تلــك البرامــج 

التدريبية.
جاء ذلك فيما أفادت تقارير 
إخباريــة إيرانيــة بــأن القوة 
التابعة للحرس  اجلوفضائية 

الثــوري نفذت محاكاة لهجوم 
علــى مفاعل دميونــا النووي 

اإلسرائيلي.
ووفقــا للتقارير فقد جرت 
احملاكاة ضمن مناورات «الرسول 
األعظم ١٧» التي استمرت ٥ أيام 

اختتمت اجلمعة املاضية.
التمريــن  هــذا  فــي  ومت 
اســتهداف النمــوذج احملاكــي 
للمفاعل بـ١٦ صاروخا باليستيا 
وخمس طائرات مسيرة بنجاح 

ودقة عالية جدا.
وكان قائد «مقر خامت األنبياء 
املركزي» اإليراني اللواء غالم 
علــي رشــيد حذر خــالل تلك 
املناورات من أن إيران ســترد 
بضربة شــاملة وســاحقة إذا 
مــا تعرضت أي من منشــآتها 
النووية أو العسكرية الستهداف 

إسرائيلي.
ونقلت وكالة «نور نيوز» 
اإليرانية عنه القول، في اجتماع 
مع كبار قادة احلرس الثوري 
خــالل املناورات إن «أي تهديد 
للقواعد النووية والعســكرية 
للجمهورية اإلسالمية من قبل 
الكيــان الصهيوني غير ممكن 
بدون ضــوء أخضر ودعم من 

الواليات املتحدة».
وأضاف: «إذا ما اتخذت مثل 
هذه التهديــدات منحى عمليا، 
فإن القوات املسلحة للجمهورية 
اإلسالمية ستهاجم على الفور 
كافة املراكز والقواعد واملسارات 
واألجواء املستخدمة للعبور، 
وكذلك مصدر انطالق االعتداء، 
وفقا للخطط العملياتية التي 

جرى التدرب عليها».

عواصــم - وكاالت: أعلن 
الرئيــس الروســي، فالدميير 
بوتــني، أن رد موســكو، فــي 
حال رفــض الواليات املتحدة 
وحلف الناتو تقدمي ضمانات 
أمنية لروسيا، قد يكون مختلفا 
متاما، وسيتوقف على توصيات 

اخلبراء العسكريني.
وأضاف بوتــني في حوار 
أجرته معه قناة «روسيا-١» 
على هامش مؤمتره السنوي 
الكبير، ومت بثه امس، ردا على 
ســؤال عن ماهية رد موسكو 
«العســكري التقنــي» إذا لــم 
يصغ األميركيون والناتو إلى 
مباعث القلق األمنية الروسية: 
«ردنا قد يكون مختلفا متاما، 
التوصيات  وســيتوقف على 
التي ســيقدمها إلــي خبراؤنا 

العسكريون».
فــي الوقت نفســه، أعرب 
الرئيس عن سعي روسيا إلى 
«إحراز نتيجة ديبلوماســية 
تفاوضيــة ســيتم تثبيتهــا 
قانونيــا فــي الوثائــق التــي 
اقترحناهــا»، في إشــارة إلى 
مســودتي االتفاقيتــني اللتني 
عرضت موسكو على الواليات 
املتحدة والناتو توقيعهما، بغية 
وضــع نظام ضمانــات أمنية 
خلفض التوترات العســكرية 

في أوروبا.
وحذر الرئيس الروسي من 
أن موسكو أصبحت في موقع لم 

بل في أنه لم يعد هناك مجال 
للتراجــع لدينــا. دفعونا إلى 
اخلط الذي لم يعد بوسعنا فيه 
مواصلة التحرك إلى الوراء».

وحذر بوتني من أن نصب 
الناتو منظومات صاروخية في 
أوكرانيا سيعني أنه سيكون 
قادرا على استهداف العاصمة 
الروسية موسكو في غضون 
أربــع - خمس دقائــق فقط، 

لم يكن أسلوبا عاديا للنقاش، 
موضحا أن «هناك مخاوف لدى 
موسكو من أن الغرب سيستغل 
أي مبادرة من جانبها ملواصلة 
أنشطة تخريبية رامية خللق 
تهديدات على روسيا في أراضي 

الدول املجاورة لها».
وقال: «سوف يدردشون إلى 
ما ال نهاية وســيتحدثون عن 
ضرورة التفــاوض دون فعل 
أي شــيء علــى أرض الواقع، 
سوى ضخ منظومات أسلحة 
حديثة إلى دولة مجاورة لنا، 
وتصعيد األخطار على روسيا، 
التــي يتعــني علينــا التعامل 
والتعايش معها بطريقة ما».

واقترحت روسيا في وقت 
سابق من الشهر اجلاري رسميا 
على الواليات املتحدة وحلف 
الناتو توقيع اتفاقيتني لوضع 
نظــام ضمانات أمنيــة بغية 
تخفيف التوترات العســكرية 

في أوروبا.
وتقضي هــذه االقتراحات 
بتكثيف التنسيق بني الطرفني 
بهــدف تفــادي أي حــوادث 
عســكرية خطيرة، واحلد من 
نشر أسلحة استراتيجية مثل 
القاذفات الثقيلة والصواريخ 
متوســطة وقصيــرة املــدى، 
في مناطق محــددة، مع تعهد 
الناتــو بعــدم مواصلة متدده 
شــرقا وعــدم منــح أوكرانيا 

العضوية فيه.

متسائال: «إلى أين ينبغي لنا 
التحرك في هــذه الظروف؟» 
وتابــع: «وضعونــا فــي حال 
نضطــر فيها إلى القــول لهم 
«قفــوا!»، وهذا مــا يكمن فيه 

األمر».
وأقــر بوتــني بــأن نشــر 
روســيا علنــا اقتراحاتها إلى 
الواليات املتحدة وحلف الناتو 
بخصوص «الضمانات األمنية» 

ً حّذر من أن موسكو لم يعد أمامها مجال للتراجع إزاء متدد احللف شرقا

استنفار في طهران وتل أبيب عشية استئناف مفاوضات ڤيينا النووية

الرئيس الروسي فالدميير بوتني

يعد فيه أمامها مجال للتراجع، 
فيما يخص مباعث قلقها إزاء 

متدد حلف الناتو شرقا.
وقــال بوتني، فــي احلوار 
ردا على سؤال عن «اخلطوط 
احلمراء» التي حتددها روسيا 
أمــام الغــرب: «أود أن يتضح 
داخــل بلدنا وفــي اخلارج أن 
املشــكلة ال تكمن في وضعنا 
خطا ال نريد أن يتجاوزه أحد، 

إيران ترعى األذرع في املنطقة وتقوم بالدمار واخلراب وميليشيات احلوثي تبّنت الفكر الطائفي منها
على حزب اهللا أن يتحمل مسؤولية الوفيات ومحاوالت استهداف املدنيني في اململكة والداخل اليمني ونحن كسعوديني قد نسامح لكن ال ننسى .. ال نغضب.. وإن غضبنا أوجعنا

احلرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو احلال في لبنان وال حّل إال احلل السياسي


