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الحدث

ـدد الجزيرة العربية

األرض ...والنتائج تبشر بالخير».
ّ
تحدثت أنباء عن انسحاب
وفيما
«أنصار الله» من القصر الرئاسي
فــي ع ــدن ي ــوم أم ــس ،نـفــت مـصًــادر
في الحركة هذه األنباء ،مؤكدة أن
املقاتلني الحوثيني ال يــزالــون في
الـقـصــر الــذيــن سـيـطــروا عليه أول
م ــن أم ــس ،راف ـع ــن الـعـلــم الـيـمـنــي.

وأكــد العسيري أن قــوات التحالف
اس ـت ـه ــدف ــت ت ـج ـم ـعــات لـلـحــوثـيــن
فـ ـ ــي جـ ـ ــزيـ ـ ــرة مـ ـ ـي ـ ــون فـ ـ ــي م ــدخ ــل
ب ــاب املـ ـن ــدب ،ف ــي عـمـلـيــة وصـفـهــا
«ب ــال ـن ــوع ـي ــة» ،م ـش ـي ـرًا ف ــي س ـيــاق
آخ ــر إل ــى أن ــه «سـ ــوف ي ـتــم الـعـمــل
ف ــي م ــراح ــل م ـت ـقــدمــة ع ـل ــى إعـ ــادة
تأهيل البنية التحتية فــي اليمن

ب ـم ــا ف ـي ـهــا وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ،لـكــن
هــدف ـنــا األس ــاس ــي اآلن ه ــو تــأمــن
الشعب اليمني» .وجدد العيسري
اتهامه بوجود «ضباط ايرانيني»
يقودون املعارك في اليمن.
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،ج ــدد
رئيس الــوزراء الباكستاني ،نواز
شـ ــريـ ــف ،ي ـ ــوم أمـ ـ ــس ،دع ـ ــم بـ ــاده
ً
لحرب السعودية ،قــائــا« :وافقنا
عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم ك ـ ــل ال ـ ــدع ـ ــم امل ـم ـك ــن
لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن س ـ ـيـ ــادة ال ـس ـع ــودي ــة
وس ــام ــة أراض ـي ـه ــا» .وم ــن أن ـقــرة
ح ـي ــث اج ـت ـم ــع ب ـن ـظ ـي ــره ال ـت ــرك ــي،
أحـمــد داوود أوغـلــو ،عبر شريف
ع ــن «ق ـل ـقــه م ــن إط ــاح ــة ال ـح ـكــومــة
ال ـشــرع ـيــة ف ــي ال ـي ـمــن بــاس ـت ـخــدام
القوة من جانب أطراف من خارج
الحكومة» .من جهته ،قال رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـت ــرك ــي أح ـ ـمـ ــد داوود
أوغلو إن موقف بالده التي أيدت
الحرب السعودية« ،واضــح تجاه
ال ـي ـم ــن» .وأكـ ــد أن بـ ــاده تـشـتــرك
مــع باكستان باملوقف حـيــال هذا
ً
األم ـ ــر ،قـ ــائـ ــا« :ك ــان ــا ي ـع ـت ـقــد أن
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـش ــرع ــي ل ـل ـي ـمــن الـ ــذي
ان ـت ـخ ـب ــه ال ـش ـع ــب م ــا زال يـتـمـتــع
ب ـشــرع ـي ـتــه ...ال ـس ـيــد ه ــادي تــولــى
ال ـس ـل ـطــة م ــن ط ــري ــق االن ـت ـخــابــات
وه ــذا أس ــاس لـلـشــرعـيــة ،يـجــب أال
أن يهتز».
في هذا الوقت ،عبر وزير الخارجية
ال ـتــركــي ،مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو،
ٍّ
ي ــوم أمـ ــس ،ع ــن رغ ـبــة بـ ــاده بـحــل
لــأزمــة فــي الـيـمــن .وق ــال جــاويــش
أوغـلــو فــي مؤتمر صحافي خالل
ّ
زيــارة ليتوانيا« :أعلنت تركيا أن
بمقدورنا تقديم دعــم لوجيستي
ومـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ـ ــي (لـ ـلـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي
تـقــودهــا ال ـس ـعــوديــة) لكننا نؤيد
الحلول السياسية».
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ج ـ ـ ـ ـ ــددت م ــوسـ ـك ــو
دع ــوتـ ـه ــا ،ي ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى وق ــف
الـقـتــال فــي الـيـمــن فــي أس ــرع وقــت
واسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـ ـح ـ ــوار ب ـم ـش ــارك ــة
جميع األطراف اليمنية املعنية.

مــع اسـتـكـمــال إجـ ــراءات تسليم املكال
ل ـل ـقــاعــدة ب ـش ـكــل س ـل ــس ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن كـ ــل مـ ـن ــاط ــق حـ ـض ــرم ــوت حــال ـيــا
ال ت ـ ــزال ف ــي قـبـضــة ال ـج ـيــش الـيـمـنــي
امل ـ ــوال ـ ــي ل ـص ـن ـع ــاء ،مـ ــا عـ ـ ــدا امل ــواق ــع
التي سيطر عليها «الـقــاعــدة» .كذلك،
توقع استهداف الطائرات السعودية
للجيش في حضرموت.
م ــراق ـب ــون وس ـيــاس ـيــون ت ـحــدثــوا عن
إم ـكــان ـيــة س ـق ــوط ك ــام ــل لـحـضــرمــوت
بيد «القاعدة» أو إنزال قوات سعودية
َ
ستثمر ما فعله «القاعدة»
ّبرية ،وأن ُي
ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت كـ ــذري ـ ـعـ ــة ل ـل ـتــدخــل
األجـ ـنـ ـب ــي م ـث ـل ـمــا ج ـ ــرى فـ ــي الـ ـع ــراق
وغيرها .وكان مدير فرع جهاز األمن
القومي في حضرموت ،علي املحوري،
ق ــد أح ـ ــرق م ـب ـنــى األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي فــي
امل ـك ــا ق ـبــل أن ت ـصــل إل ـي ــه الـعـنــاصــر
اإلره ــاب ـي ــون ،م ـغ ــادرًا املـحــافـظــة بعد
مقاومة هجومها.
ـت أكــد فيه محافظ
يــأتــي ذلــك فــي وق ـ ٍ

ح ـضــرمــوت ،عـ ــادل مـحـمــد بــاحـمـيــد،
أن مــا يـجــري الـيــوم فــي مدينة املكال
م ــن نـهــب وس ـلــب وت ـخــريــب واع ـت ــداء
ع ـل ــى امل ـص ــال ــح ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة،
«م ــا هــو إال مـشـهــد ضـمــن سيناريو
ي ـ ـ ــراد م ـن ــه إس ـ ـقـ ــاط ه ـ ــذه امل ـحــاف ـظــة
وأهلها في براثن الفوضى واالقتتال
خــدمــة ألج ـن ــدة ل ــم يـعـجـبـهــا انـحـيــاز
أبـ ـ ـن ـ ــاء ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت ل ـ ـصـ ــوت ال ـع ـقــل
واالت ـ ـ ـ ــزان وال ـب ـع ــد ع ــن االنـ ـ ـ ــزالق فــي
أتــون ال ـصــراع» .وفيما تؤكد األنباء
سقوط املكال بالكامل ،يقول باحميد
ف ــي ب ـي ــان« :ل ـق ــد ت ــم خ ــال ال ـســاعــات
املاضية وبسعي وجهد مخلص من
ع ــدد م ــن الـشـخـصـيــات االجـتـمــاعـيــة
وجـ ـه ــود ال ـش ـب ــاب ال ــرائ ـع ــن تــرتـيــب
ع ــدد مــن ال ـحــراســات لـبـعــض املــرافــق
واملصالح العامة في املدينة والعمل
جــار عـلــى اسـتـكـمــال تـلــك الـحــراســات
ملـنــع عـمـلـيــات الـنـهــب وال ـســرقــة التي
ال ت ـج ــوز ش ــرع ــا وال ت ـل ـيــق بــأح ـفــاد

وق ـ ــال مـ ـس ــؤول ع ـس ـكــري أم ـيــركــي
رفـ ـي ــع املـ ـسـ ـت ــوى إن «س ـن ـت ـك ــوم»
(القيادة العسكرية األميركية في
ال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط) ،أع ـط ــت ال ـضــوء
األخ ـض ــر لـنـشــر ط ــائ ــرات لـتـمــويــن
طـ ــائـ ــرات ال ـس ـع ــودي ــة وشــركــائ ـهــا
الخليجيني في العملية ،موضحًا
أن تـ ـ ــزويـ ـ ــد ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات الـ ـتـ ـح ــال ــف
بــالــوقــود فــي الـجــو «سـيـتــم خــارج
املـجــال الـجــوي الـيـمـنــي» .وأوضــح
املـ ـ ـص ـ ــدر أن ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
ت ـتــوقــع أن تـتـلـقــى م ــن الـسـعــوديــة
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ث ـم ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـم ــوي ــن ال ـت ــي لــم
تبدأ بعد.
وف ـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاملـ ـس ــاع ــدة فــي
مجال االستخبارات ،قال املسؤول
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري إن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن «ت ـم ــد
الـسـعــوديــة بـمـعـلــومــات مـصــدرهــا
أق ـم ــاره ــا ال ـص ـنــاع ـيــة وطــائــرات ـهــا
االسـ ـتـ ـط ــاعـ ـي ــة ملـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا فــي
مــراق ـبــة ح ــدوده ــا وم ـتــاب ـعــة تـقــدم
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوث ـ ـ ـيـ ـ ــن» ،م ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـدًا أن ه ـ ــذه
املساعدة تهدف إلى توفير «صورة
عن ميدان املعركة» ومواقع انتشار
ال ـح ــوث ـي ــن وت ـج ـن ـي ــب الـ ـط ــائ ــرات
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة إسـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط ضـ ـح ــاي ــا
م ــدنـ ـي ــن .وتـ ــابـ ــع« :إن ـ ـنـ ــا ن ـســاعــد
الـسـعــوديــن عـلــى الـبـقــاء مطلعني
ع ـلــى م ــا ي ـج ــري ع ـلــى ح ــدوده ــم...
انهم يبحثون عن إثباتات على أي
توغل بري للحوثيني» املتمركزين
في عدن ،مؤكدًا «لكننا لن نزودهم

(أ ف ب)

ّ
أنصار هادي سلموا
المقار في المكال
لـ«القاعدة»

جنود األمن املركزي الخاص ،هم فقط
مــن ق ــاوم «ال ـق ــاع ــدة» وج ــرى الـقـضــاء
عليهم تمامًا ولم تتحرك أي تعزيزات
لنجدتهم.
ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن ح ــرك ــة «الـ ـق ــاع ــدة»
فــي الـجـنــوب تمثل منطلقًا لـلـعــدوان
السعودي لفتح جبهة ّبرية في اليمن،
ّ
ف ــي ظ ـ ــل إدراك ال ـت ـح ــال ــف لـصـعــوبــة
ّ
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ قـ ـ ـ ــرار ال ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــري .فــي
ال ـس ـي ــاق ،يـكـشــف ب ــاق ــزق ــوز أن هـنــاك
طائرات من دون طيار أميركية حلقت
أول من أمس ،فوق ساحل حضرموت
فــي الغيل والـشـحــر والـتــن بالتزامن

مــن أدخـلــوا املــايــن فــي ديــن اإلســام
بأخالقهم ومعامالتهم» ،مطالبًا كل
املواطنني باملساعدة في هــذا الجهد
«بـ ـت ــأم ــن ك ــاف ــة امل ـ ــراف ـ ــق وامل ـص ــال ــح
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وال ـ ـخـ ــاصـ ــة ف ـ ــي أح ـي ــائ ـه ــم
وترتيب ذلك وفقًا ونظام الحراسات
األهلية».
إل ــى ذلـ ــك ،أوضـ ــح امل ـت ـحــدث الــرسـمــي
ب ــاس ــم «حـ ـل ــف ق ـب ــائ ــل حـ ـض ــرم ــوت»،
ص ــال ــح م ــول ــى ال ــدويـ ـل ــة ،أن «ال ـح ـلــف
قرر الزحف إلى مدينة املكال عاصمة
محافظة حضرموت للسيطرة عليها
وال ـق ـيــام بـمـهـمــة حـفــظ األم ــن وإع ــادة
االسـ ـتـ ـق ــرار». ول ـف ــت ف ــي تـصــريـحــات
إعــام ـيــة ،إل ــى أن الـتـحــركــات القبلية
ال ـ ـتـ ــي سـ ـت ــزح ــف مـ ــن مـ ـ ــدن ال ـس ــاح ــل
ومديريات وادي حضرموت ستصل
املكال خالل الساعات املقبلة ،وبحسب
م ـح ـل ـل ــن ف ـ ـ ــإن ت ـ ـحـ ــرك حـ ـل ــف ق ـب ــائ ــل
ح ـض ــرم ــوت ي ــأت ــي اس ـت ـب ــاق ــا لـتـحــرك
الجيش و«أنصار الله».

(السعوديني) بمعلومات لتحديد
أهداف الغارات الجوية».
وفــي ال ـخــرطــوم ،قــال وزي ــر الــدفــاع
الـ ـس ــودان ــي ،ع ـبــد ال ــرح ـي ــم مـحـمــد
حـ ـ ـس ـ ــن ،إن م ـ ـشـ ــاركـ ــة بـ ـ ـل ـ ــده فــي
«عــاصـفــة ال ـحــزم» ج ــاء ت للحفاظ
ع ـل ــى أمـ ــن امل ـم ـل ـكــة واس ـت ـق ــراره ــا،
م ــؤك ـدًا أن ب ــاده «سـتـحـمــي أرض
الـ ـح ــرم ــن الـ ـش ــريـ ـف ــن» .وأضـ ـ ــاف،
خ ـ ـ ــال كـ ـلـ ـم ــة أل ـ ـقـ ــاهـ ــا ب ـم ـن ــاس ـب ــة
تـخــريــج الــدفـعــة الـ ـ  59مــن الـطــاب
الحربيني ،والدفعة الـ  18تأهيلية،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـم ــل طـ ــابـ ــا م ـ ــن ال ـي ـم ــن
والـنـيـجــر وت ـشــاد وال ـص ــوم ــال ،أن
«واق ـ ـ ــع ال ـت ـح ــدي ــات ال ـ ــذي ي ـم ــر بــه
اإلق ـل ـي ــم وامل ـن ـط ـق ــة ال ـع ــرب ـي ــة عـلــى
وجــه الـخـصــوص أدى إلــى انهيار
ال ـ ـج ـ ـيـ ــوش فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ــدول»،
مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن الـ ـ ـس ـ ــودان «ض ــد
أي مــؤامــرات خــارجـيــة ضــد الــدول
العربية».
وفــي اليوم الثامن للعدوان ،خرق
الـ ـقـ ـص ــف ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي عـ ـل ــى ق ــري ــة
حجر عكيش في بني مطر (غربي
صنعاء) الهدوء النسبي الذي ساد
العاصمة مساء أمس للمرة األولى
مـنــذ ب ــدء ال ـع ــدوان ،وأدى القصف
إلى مقتل  6مدنيني بينهم  4أطفال.
وتــركــز الـقـصــف ام ــس عـلــى املـطــار
وقصر الرئاسة وألوية االحتياط
في صنعاء .كذلك ،استهدف سوق
الـثـعـيــل وج ــازن فــي مــديــريــة منبه
ال ـح ــدودي ــة ،ف ــي مـحــافـظــة صـعــدة.
وس ـق ـطــت ن ـحــو  10ق ــذائ ــف ه ــاون
ع ـلــى مـنـطـقـتــن ال ـك ـمــب وامل ـن ــزال ــة
الحدوديتني ،مــا أدى الــى احتراق
وتدمير منازل عدة .وأعلنت األمم
املتحدة أن النزاع املسلح خلف في
األس ـبــوعــن املــاض ـيــن  500قتيل،
ً
بينهم  90طفال.
إل ــى ذلـ ــك ،أج ـلــت ال ـصــن أك ـثــر من
مـئـتــي م ــواط ــن أج ـن ـبــي م ــن مـيـنــاء
ع ـ ـ ـ ــدن ،وك ـ ــذل ـ ــك فـ ـعـ ـل ــت ال ـب ـح ــري ــة
ال ـتــرك ـيــة ال ـت ــي أج ـل ــت  55مــواطـنــا
تركيًا من اليمن.
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