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تجريبي

بوتين يبلغ الملك سلمان تنديدًا بصاروخ الحوثيين

الجمعة، ٢٢ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

الرياض، عدن - «الحیاة» 

أعرب الرئیس الروسي فالديمیر بوتین في اتصال ھاتفي مع خادم الحرمین الشريفین
الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن إدانة موسكو إطالق الحوثیین صاروخاً بالیستیاً على
الرياض، مؤكداً رفض روسیا «تعرض المملكة العربیة السعودية ألي تھديدات أمنیة».
في غضون ذلك، أسر الجیش الوطني الیمني قیادياً في میلیشیات الحوثیین مقرباً من
قائدھا عبدالملك الحوثي في محافظة إب، فیما قتلت غارة لطائرة أمیركیة مسؤوالً في

تنظیم «القاعدة» شرق صنعاء.
وأجرى خادم الحرمین اتصاالً ھاتفیاً أمس، بالرئیس الروسي الذي أكد ضرورة فتح تحقیق
شامل حول استھداف الحوثیین الرياض. وتخلل االتصال بحث في جھود اإلغاثة اإلنسانیة
المقدمة للشعب الیمني، بھدف رفع المعاناة عنه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بھا

الیمن. كما شدد الجانبان على ضرورة تكثیف الجھود لتحقیق تسوية سیاسیة في سورية،
وفق بیان للكرملین.

وتلقى ولي العھد السعودي نائب رئیس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمیر محمد بن
سلمان، اتصاالً ھاتفیاً من رئیسة وزراء بريطانیا تیريزا ماي لیل األربعاء، أعربت خالله عن
«ترحیب بالدھا باإلجراءات التي اتخذھا التحالف العربي لدعم الشرعیة في الیمن، لجھة
معاودة فتح الموانئ الیمنیة أمام المساعدات اإلنسانیة». وشددت ماي على «ضرورة
مواصلة إجراءات التفتیش للحیلولة دون تھريب األسلحة والصواريخ إلى األراضي الیمنیة

وتھديد أمن الدول المجاورة واستقرارھا». وأكد األمیر محمد بن سلمان «حرص السعودية
ودول التحالف على أمن الیمن واستقراره وسالمة شعبه وأمن الدول المجاورة، وعلى

توفیر المساعدات والمواد اإلغاثیة اإلنسانیة للشعب الیمني».
وأكدت مصادر عسكرية في جبھة حمك، الواقعة بین محافظتي إب والضالع، أن قوات

الجیش الوطني الیمني أسرت األربعاء القیادي محمد حسین الحوثي. وأوضحت المصادر لـ
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«سبتمبر.نت» أن «المشرف على الحوثیین في إب أسر وثالثة من مرافقیه، ويتم
التحقیق معھم حالیاً».

وأفادت المصادر بأن الحوثي، وھو من محافظة صعدة، كان في جولة استطالع مع
مرافقیه، وحاولوا المرور بسیارة عادية من دون سالح، وكانوا متخفین بثیاب مدنیة، غیر أن
االستخبارات العسكرية للجیش الوطني كانت ترصد تحركاتھم، وتمكنت من أسر الحوثي

عند نقطة تابعة للواء 30 مدرع في منطقة العود.
كما ُقتل مسؤول الدعاية في تنظیم «قاعدة الجھاد في جزيرة العرب»- الفرع الیمني لـ
«القاعدة»، في غارة نفذتھا طائرة أمیركیة من دون طیار في مأرب شرق صنعاء. ونقلت

وكالة «فرانس برس» عن مصادر قبلیة أن «أبو ھاجر المكي، كان من بین أربعة مسلحین
قتلوا في غارة استھدفت سیارة رباعیة الدفع في مديرية وادي عبیدة في مأرب» مساء
أول من أمس، كما قتل في المنطقة ذاتھا عنصران آخران من «القاعدة» في غارة ثانیة

شنتھا أيضاً طائرة من دون طیار واستھدفت سیارة كانت تقلھما.
وتمكنت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي أول من أمس، من اعتراض صاروخ
بالیستي في سماء مأرب أطلقته المیلیشیات على المحافظة. وذكر سكان في المنطقة

أنھم شاھدوا وقائع اعتراض الصاروخ وارتفاع الدخان في سماء المحافظة من دون تسجیل
أي أضرار. وتجاوز عدد الصواريخ التي أطلقتھا المیلیشیات على المحافظة 100 صاروخ،
استھدفت األحیاء السكنیة، في تجاھل للقوانین الدولیة التي تمنع استھداف المدنیین.
وقتل خمسة من عناصر الحوثیین وأصیب سبعة آخرون، في مواجھات مع قوات الجیش
الیمني شمال محافظة الضالع أمس. وقال مصدر میداني إن «قوات الجیش أفشلت
محاولة تسلل للحوثیین على موقعي الحیافي واألساس في منطقة يعیس شمال

مريس».
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