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تجريبي

السعودية تطالب بإشراف دولي على ميناء الحديدة

الجمعة، ٦ أبريل/ نیسان ٢٠١٨ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

عدن - «الحیاة» 

طالبت المملكة العربیة السعودية، األمم المتحدة ومجلس األمن بوضع میناء الحديدة (غرب
الیمن)، الخاضع لسیطرة میلیشیات الحوثیین، تحت إشراف دولي.

في غضون ذلك، كثفت مقاتالت التحالف العربي قصفھا أمس مواقع الحوثیین في قاعدة
الديلمي شمال صنعاء، واستھدفت منصات إطالق صواريخ ودمرتھا.

وبعث الوفد الدائم للمملكة لدى األمم المتحدة برسالة إلى األمین العام للمنظمة الدولیة
أنطونیو غوتیريش ورئیس مجلس األمن لیل األربعاء - الخمیس، تتعلق باستھداف الحوثیین

ناقلة نفط سعودية. ودعت الرياض المجلس إلى «محاسبة الحوثیین وإيران لخرقھم
القانون الدولي».

وطالبت المجلس باتخاذ ما يلزم لتطبیق القرارين 2216 و2231، مؤكدًة أن «التحالف
سیستمر في تأمین المالحة الدولیة في باب المندب والبحر األحمر»، للتحقق من عدم

تھريب أسلحة للحوثیین.
إلى ذلك، طالبت وزارة الخارجیة الیمنیة المجتمع الدولي أمس، بـ «دعم جھود الحكومة
الشرعیة والجیش الیمني الستعادة سیطرة الدولة على كل الموانئ والسواحل الیمنیة،
والضغط على جماعة الحوثیین الستجابة متطلبات عملیة السالم وإظھار بوادر حسن النیة

الستئناف العملیة».
میدانیاً، استھدف تحالف دعم الشرعیة بسلسلة غارات «مركّزة» مواقع للمیلیشیات في
تالل الريان في جبل عطان، ودار الرئاسة في منطقة السبعین، ومخازن سالح في جبل

النھدين، جنوب صنعاء وغربھا، بعد ساعات على اعتراض الدفاعات الجوية السعودية
صاروخاً بالیستیاً، أطلقته المیلیشیات باتجاه جازان.

وقصف التحالف تجمعات للحوثیین في مديرية المتون شمال محافظة الجوف. وتزامنت
الغارات مع استھداف مدفعیة الجیش الیمني آلیات المیلیشیات جنوب المصلوب.

وأكدت مصادر لموقع «سبتمبر.نت»، أن «قوات الجیش خاضت مواجھات عنیفة أمس، مع
المیلیشیات في محیط جبل الفالق وجبل مسعودة المطلین على منطقة قانیة الواقعة بین

محافظتي البیضاء ومأرب».
وأسفرت غارات التحالف على مواقع الحوثیین في جبل مسعودة عن «مقتل القیادي

الحوثي أبو الحسن الصعداوي وعدد من معاونیه».
من جھة أخرى، أعلن الموفد الدولي إلى الیمن مارتن غريفیث تأجیل زيارته عدن والمكال
«لدواعٍ أمنیة ولوجیستیة». ووفقاً لحساب الموفد الدولي على «تويتر» أمس: «ما زال
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غريفیث يخطط لمناقشات في عدن والمكال، ويتّم العمل إلعادة جدولة الزيارة لألسابیع
المقبلة، سعیاً إلى استئناف العملیة السیاسیة في الیمن».

وأعلنت الخارجیة المصرية أمس، إرسال مساعدات إنسانیة إلى الیمن، تشمل عشرة
أطنان أدوية وأمصال ومستلزمات طبیة.
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