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اليونان اتخذت إجراءات بحق دبلوماسيين
روس على خلفية ملف جمهورية مقدونيا
اثين���ا  -أ ف ب :أعلنت اليونان ،امس ،انه���ا اتخذت اجراءات لضمان
امنها الوطني بحق مس���ؤولين روس على خلفية ما اعتبرته تدخال في
تسوية الخالف بينها وبين جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.
وقالت مص���ادر حكومي���ة ،أمس ،لوكال���ة فرانس ب���رس ان اليونان
"اتخ���ذت" هذه االجراءات بحق مس���ؤولين روس فيما اش���ارت تقارير
اعالمية الى انهم اربعة دبلوماسيين.
ّ
وص���رح المتحدث باس���م الحكومة ديمتري���س تزاناكوبولوس لقناة
"س���كاي" أن "الحكومة اليونانية تريد عالق���ات جيدة مع جميع الدول،
لكنها ال يمكن أن تقبل بس���لوكيات تنتهك القانون الدولي وال تحترم
السلطات اليونانية".
ُ
وأضاف" ،في هذا االطار ،اتخذت اجراءات".
ولم يؤكد تزاناكوبولوس وال المصادر طبيعة هذه "االجراءات" كما لم
يت���م تقديم تفاصيل اضافية في مع���رض التعليق على مقال أوردته
صحيفة "كاثيميريني" اليونانية ،نقال عن مصادر دبلوماس���ية ،مفاده
أن اثينا تستعد "لطرد دبلوماسيين اثنين على الفور احدهما فيكتور
ياكوفليف الموظف في س���فارة روس���يا في أثينا" ولمنع دبلوماسيين
اثنين آخرين من دخول البالد.
وق���ال أحد المص���ادر" ،لق���د حصلت مش���كلة تدخل ف���ي الملف
المقدوني".
وأفادت القناة الرس���مية "ارت  "1أن المسؤولين المستهدفين ألقي
القب���ض عليهم "األس���بوع الماضي بالجرم المش���هود" .وتقول القناة
ان أثين���ا تتهمهم بمحاولة التأثير عل���ى الرهبان في جبل آثوس في
شمال شرقي البالد ،المعروفين بوطنيتهم المتشددة وعلى السلطات
المحلية في الش���مال للدفع من أجل تنظيم تظاهرات ضد االتفاق مع
سكوبيي.
من جهته ،قال ناطق باس���م وزارة الخارجية الروس���ية في موس���كو
لوكالة فرانس برس ،ان "روسيا ستتخذ اجراءات مماثلة كما هي الحال
عليه عادة في مثل هذه الظروف".
وأك���د أحد المص���ادر الحكومية أن اثينا "تبقي قن���وات االتصال" مع
روسيا مشيرا الى ان اليونان "ال مشاكل لديها" مع موسكو.

وم���ا يدل على ه���ذه الصداق���ة التقليدية بين البلدي���ن ،الموقف
اليوناني خالل قضية تس���ميم العميل الروس���ي الس���ابق س���يرغي
سكريبال في بريطانيا اذ لم تطرد اثينا دبلوماسيين روسا كما فعلت
الدول االوروبية.
وكان���ت اثينا وس���كوبيي وقعتا ف���ي منتصف حزي���ران اتفاقا لحل
خالفهما الذي يعود الى  27عاما حول تس���مية مقدونيا بهدف تجاوز
االعت���راض اليوناني على انضم���ام هذه الجمهورية اليوغوس�ل�افية
السابقة الصغيرة الى حلف االطلسي.
واطلع الحلف ،امس ،على ه����ذا التقدم خالل القمة التي يعقدها
في بروكس����ل واعالن����ه انه مس����تعد لض����م جمهوري����ة مقدونيا
اليوغوسالفية الس����ابقة حين يطبق االتفاق بالكامل في سكوبيي
في غضون اش����هر .وينص االتفاق على تغيير اسم هذه الدولة الى
"مقدونيا الشمالية".
وتظاهر مئات آالف اليونانيين في ش���باط وايار ضد احتمال التوصل
الى اتفاق حول تقاسم اسم مقدونيا مع الدولة المجاورة ،والذي أبرمته
في نهاية المطاف حكومة الكسيس تسيبراس اليسارية رغم معارضة
قوية من اليمين واوساط القوميين.
ونظمت سلس���لة تجمعات اخ���رى منذ ابرام االتفاق رس���ميا لكن مع
مش���اركة ضعيفة لم تتعد االوس���اط القومية او مناصري حزب "الفجر
الذهبي" اليميني المتطرف.
وفي احدث اس���تطالع للرأي ،عبرت غالبية من اليونانيين عن رفضها
االتفاق بين س���كوبيي واثينا على اس���م "مقدونيا الشمالية" الهادف
إلنهاء الخالف بين البلدين الجارين.
واعتبر  %45من  9800شخص شملهم االستطالع في كل انحاء اليونان
ان هذا االتفاق الذي ابرم في حزيران هو "خيانة" بحس���ب النتائج التي
نشرت االسبوع الماضي.
ومنذ اعلنت مقدونيا استقاللها العام  ،1991يرفض اليونانيون القبول
بحقها في اس���تخدام اسم "مقدونيا" مؤكدين انه ال يمكن ان يطلق اال
على إقليمهم الشمالي .وتخش���ى اثينا أي اطماع اقليمية مستقبلية
لجارتها في هذا االقليم.

لندن تسلك طريق البراغماتية في ملف
بريكست بعد استقالة جونسون وديفيس
لندن -أ ف ب :تش���ي استقالة وزيرين بريطانيين يؤيدان خروجًا
م���ن دون تن���ازالت من االتح���اد االوروبي االحد واالثني���ن ،بامكان
حص���ول تبدل في موقف لندن في اتج���اه مقاربة اكثر براغماتية
لهذا الملف.
اربعة ايام فقط كانت كافية لتغيير مش���هد المفاوضات .كل ش���يء
بدأ الجمعة حين عرضت رئيس���ة الوزراء تيريزا ماي اقتراحها القاضي
بانشاء منطقة تبادل حر للسلع بين المملكة المتحدة واالتحاد االوروبي.
الهدف واض���ح :الحفاظ على عالقة تجارية وثيقة مع التكتل على ان
يواكب ذلك وضع "مجموعة من القواعد المشتركة".
لكن انصار االنفصال من دون اي تنازل س���رعان ما اعتبروا ان خطة
م���اي بمثابة خيانة لتصويت البريطانيين عل���ى الخروج من التكتل
االوروب���ي ،وف���ي مقدمهم وزير بريكس���ت ديفي���د ديفيس ووزير
الخارجية بوريس جونس���ون .س���رعان ما اعلن االول استقالته االحد
ولحق به الثاني االثنين .وقال جونسون في كتاب استقالته ان "حلم
(بريكست) يحتضر".
هذه الخطوة المفاجئة شكلت احراجا كبيرا لماي ،لكن المحللين يرون
انها ق���د تتيح لها في نهاية المطاف المضي في خطتها كما تش���اء
ومع���اودة تبني موقف واقعي كانت الحكوم���ة البريطانية تفتقر اليه
حتى اآلن.
وبكلم���ة ،بعدما حاول���ت طويال ان تقي���م التوازن المس���تحيل بين
طموحات انصار بريكس���ت وخصومهم من مؤي���دي االتحاد االوروبي،
يبدو ان ماي قررت ان تنحو في اتجاه "سياسة الممكن".
وعل���ق الوزير الس���ابق وليام هيغ ،ذو الصوت المس���موع داخل حزب
المحافظين برئاس���ة م���اي ،لصحيفة "ذي دايلي تلغ���راف" ان "الوضع
يتطلب واقعية شديدة".
واعتبرت صحيف���ة "الغاردي���ان" ان التعديل الحكوم���ي افضى الى
حكومة "اكثر ليونة وبراغماتية" و"اقل ايديولوجية".
ومضت مجلة "ذي س���بكتايتور" المحافظ���ة ابعد من ذلك موضحة ان
ما حصل يش���كل "انقالبا لمؤيدي االتحاد االوروبي الذين باتوا يتولون
كل الحقائب االكثر اهمية" ،في اش���ارة الى استبدال بوريس جونسون

بجيريمي هانت الذي كان مؤيدا للبقاء ضمن االتحاد االوروبي في 2016
قبل ان ينتقل الى صفوف انصار بريكست.
بدوره ،قال س���تيف بيرز من جامعة ايسيكس لوكالة فرانس برس ان
"الحكومة باتت تتشكل بوضوح من براغماتيين" ،اما "الحالمون" الذين
يرفضون اي تسوية حول بريكست "فبات وجودهم محصورا في مجلس
العموم ،لكن الوقت سيقرر ما اذا كان هذا االمر سيستمر".
الواقع ان ماي ليست في منأى من رد فعل ،وربما من عصيان يقوم به
النواب المناهضون الوروبا ،وخصوصا ان البرلمان سيناقش العديد من
مشاريع القوانين المرتبطة ببريكس���ت ،وقد يقول كلمته في االتفاق
النهائي الذي يتم التفاوض في شأنه مع بروكسل.
وفي هذا الس���ياق ،تس���اءل كونس���تانتين فرايزر من مركز "تي اس
لومب���ارد" لالبحاث "كيف يمكن ان تنجح ماي ف���ي تخطي البرلمان اذا
كانت غالبيتها رهنا بالمشككين في االتحاد االوروبي الذين يرفضون
مش���روع التبادل الحر وال مش���كلة لدى كثير منهم في خروج المملكة
المتحدة من االتحاد حتى من دون اتفاق؟".
واعتبر في ضوء ذلك ان تيريزا ماي التي وصفت تكرارا بانها في موقع
ضعف "قد تكون ع���ززت موقفها اقله على المدى القصير باس���تقالة
ديفيس وجونس���ون" اللذين دأبا على مواجهة رئيس���ة الوزراء في ما
يتصل بتوجهات بريكست.
واضاف ان "االكثر تش���كيكا في االتحاد االوروبي قرروا التخلي عن اي
تأثير داخل الحكومة ،ويبدو واضحا ان يمين الحزب (المحافظ) ال يملك
الوس���ائل لإلطاحة بماي ،على االقل ليس ف���ي خضم المفاوضات حول
بريكست".
في المقابل ،رحب االوروبيون في ردود فعلهم االولى بـ"رياح التغيير"
التي هبت في لندن ،وذلك بعدما عبروا في االس���ابيع االخيرة عن نفاد
صبرهم مع اقتراب موعد الخروج المقرر في  29اذار .2019
وق���ال رئيس الوزراء االيرلن���دي ليو ف���ارادكار "اذا كانت المملكة
المتح���دة قادرة على تليين بعض خطوطه���ا الحمراء فعلى االتحاد
االوروب���ي ان يظه���ر ليونة بدوره .ارى اننا ق���د نكون في طور دخول
مرحلة مماثلة".

محكمة فرنسية توافق على تسليم مشتبه به في
محاولة اعتداء على معارضين إيرانيين إلى بلجيكا
باري���س-أ ف ب :وافقت محكمة االس���تئناف ف���ي باريس امس ،على
تس���ليم بلجيكا مش���تبهًا به اعتقل في فرنس���ا في اطار التحقيق في
مخطط لالعتداء على تجمع للمعارضة االيرانية نهاية حزيران ش���مال
باريس.
والمشتبه به مرهاد.ع الذي تصفه السلطات البلجيكية ب "المتواطىء
المفت���رض" ،من اصل ايراني وعمره  54عاما وكان وافق على ان يس���لم
الى بلجيكا.
واوق���ف الرجل في  30حزي���ران في يوم تجم���ع لمجاهدي خلق تم
بمشاركة شخصيتين مقربتين من الرئيس االميركي دونالد ترامب.
وفي اليوم ذاته تم في بروكس���ل توقيف زوجين بلجيكيين من اصل
ايراني اش���تبه في تخطيطهما العتداء ،وعثر في سيارتهما على 500
غرام من متفجرات تقليدية الصنع .وتم اس���تجواب دبلوماسي ايراني

لدى المانيا بسبب تواصله معهما.
واس���تمع محققون فرنس���يون الى مرهاد  96س���اعة .وف���ي  3تموز
اصدرت بلجيكا مذكرة توقيف اوروبي���ة بحقه بتهمة "محاولة اغتيال
ارهابية" و"التحضير العتداء" .ووضع قيد الحبس االحتياطي.
وبم���ا ان المش���تبه به وافق على ان يس���لم الى بلجي���كا ،فان عملية
التس���ليم يجب ان تتم في غضون  20يوما كحد اقصى .وس���يبقى في
االثناء قيد الحبس االحتياطي وطلب محاميه تس���ريع عملية التسليم
مشيرًا الى "مشاكل صحية جدية" يعاني منها موكله.
وبحسب قضاة محكمة االس���تئناف فان مرهاد الذي يمكن ان يحكم
عليه بالس���جن  30عاما في بلجيكا ،تم توقيفه بعد "ابالغ من مجهول"،
ف���ي غرفته بفندق بباريس .وكان بحوزته هاتف جوال مزود بش���ريحة
هاتف نمساوية ال تحتوي اال على رقم واحد نمساوي.

"األطلسي" يعبر عن القلق من "االختبارات الصاروخية المكثفة" إليران
بروكس���ل  -رويت���رز  -عبر حلف ش���مال األطلس���ي عن القلق من "األنش���طة
المزعزعة لالس���تقرار" التي تقوم بها إيران في منطقة الش���رق األوس���ط .كما
عب���روا عن قلقهم من "االختبارات الصاروخي���ة المكثفة" التي تجريها طهران
ومن مداها ودقتها.
وأعل���ن قادة الحلف خ�ل�ال القمة التي عقدت امس في بروكس���ل "التزامهم
الثاب���ت" بأهداف اإلنفاق الدفاعي المتفق عليها وش���ددوا على مخاوفهم إزاء
التهديدات التي تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وفي إيماءة واضحة النتقادات الرئيس األمريكي دونالد ترامب بأن الشركاء

في الحلف ينفقون القليل جدا على الدفاع قال الحلف في بيان:
"نحن ملتزمون بتحس���ين توازن المش���اركة في نفقات ومسؤوليات عضوية
الحلف".
وعب���ر القادة عن مخاوفهم من األنش���طة التي انتهجتها روس���يا في اآلونة
األخيرة قائلين إنها تؤثر على االس���تقرار واألمن وأضافوا أنهم "يتضامنون"
مع التقييمات البريطانية بأن روسيا هي المسؤولة عن هجوم بغاز أعصاب في
مدينة سالزبري البريطانية.
ووافق الحلف أيضا على دعوة مقدونيا للبدء في محادثات االنضمام للحلف.

					
الرئيس الروسي فالديمير بوتين يستقبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو ،أمس

(.أ.ف.ب)

خالل زيارة لموسكو

مستشار خامنئي يشيد بالعالقات
"اإلستراتيجية" بين إيران وروسيا
من جانبه قال حس���ين أمير عبد اللهيان المستش���ار الخاص لرئيس
البرلمان اإليراني للش���ؤون الدولية إن من المقرر أن يجتمع واليتي مع
بوتين يوم الخميس وسيبحثان سبل مواجهة السياسة األميركية في
منطقة الشرق األوسط.
ووفقا لما ذكرته وس���ائل إعالم رس���مية قال عبد اللهيان وهو نائب
س���ابق لوزير الخارجية "الح���وار الصريح مع القادة ال���روس على أعلى
مس���توى وتبادل اآلراء يمكن أن يقود إلى تق���ارب وجهات النظر بين
البلدين ويس���اعد في إيجاد سبل تعزيز االستقرار واألمن في المنطقة
ومواجهة السياسات الخاطئة ألمريكا وحلفائها".

بي���روت -رويترز  -أش���اد علي أكب���ر واليتي مستش���ار الزعيم األعلى
اإليراني آي���ة الله علي خامنئي "بالعالقات االس���تراتيجية" بين بالده
وروسيا امس ،خالل زيارة لموسكو
تأتي ف���ي إطار حملة دبلوماس���ية إيرانية بينم���ا تتأهب لمواجهة
العقوبات التي ستفرضها أميركا عليها مجددا.
وانتق���د واليتي الرئيس األميركي دونال���د ترامب قائال إن تصرفاته
"غير الجديرة بالثقة" جعلت عالقات طهران الوثيقة مع موس���كو أكثر
أهمية.
وانس���حبت الواليات المتحدة من االتفاق الدولي متعدد األطراف في
أيار والذي ُرفعت بموجب���ه عقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها
الن���ووي .وتقول واش���نطن إنها س���تعيد فرض عقوب���ات على طهران
وأبلغ���ت دوال أخرى بأن عليها وقف كل واردات النفط اإليراني بدءا من
الرابع من تشرين الثاني وإال فستواجه إجراءات مالية
أميركية.
ونقلت وكالة الطلبة لألنباء عن واليتي قوله لدى وصوله إلى موس���كو
"العالقة بين إيران وروس���يا االتحادية عالقة اس���تراتيجية ،وتوسعت
العالقات الثنائية واإلقليمية في السنوات القليلة الماضية".
وقال إنه سيس���لم رس���ائل لبوتين من الزعيم األعل���ى اإليراني ومن
الرئيس حس���ن روحاني وإنهما س���يبحثان الموقف العالمي "ش���ديد
الحساسية".
وأش���ار واليتي إلى التعاون الروسي اإليراني في سورية  ،حيث يدعم
البلدان قوات الرئيس بش���ار األس���د في الحرب األهلية المستمرة منذ
أكثر من س���بع سنوات في مواجهة من يصفهم المسؤولون اإليرانيون
"باإلرهابيين ورعاتهم".
وقال واليتي "العالقة االس���تراتيجية طويلة األجل (مع روس���يا) هي
وحدها القادرة على مواصلة هذا التعاون".
ووصف واليتي ترامب بأنه "شخص غير جدير بالثقة  ...فيما يتعلق
بالقانون الدولي ويستوجب مزيدا من التعاون (بين إيران وروسيا)".

قال مسؤول بوزارة الخارجية األميركية هذا الشهر إن هدف واشنطن
هو جعل أكبر عدد ممكن من الدول تخفض وارداتها من النفط اإليراني
إلى الصفر .ورغم ذلك قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أمس
الثالث���اء إن الواليات المتح���دة قد تفكر في طلبات م���ن بعض الدول
الستثنائها من العقوبات.
وقالت باقي الدول الموقعة على االتف���اق النووي اإليراني في ،2015
وهي روس���يا والصين وألمانيا وفرنس���ا وبريطانيا ،إنها ما زالت تدعم
االتفاق.
لكن الش���ركات األوروبية مترددة في المخاطرة بالتعرض للعقوبات
األميركية المالية واسعة المجال عند التعامل مع إيران.
ويزور رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا موسكو امس
األربعاء .ويعتبر نتنياهو إيران الخصم اللدود إلس���رائيل ويدعم بقوة
قرار ترامب االنسحاب من االتفاق النووي.
وقال واليتي ردا على س���ؤال بشأن زيارة نتنياهو "ال تأثير لوجوده أو
لعدم وجوده على مهمتنا االستراتيجية في موسكو".
وتخش���ى إس���رائيل من قيام إيران بترس���يخ وجود عسكري لها في
سورية ،وهاجمت أهدافا إيرانية هناك.

توقيف مسؤول كبير في وزارة
الدفاع السعودية تلقى رشوة

مايكل فلين ينفي االنضمام
لمؤسسة تعمل لصالح قطر

الري���اض  -أ ف ب :أعلنت الس���عودية ،أمس ،توقيف مس���ؤول رفيع
المستوى في وزارة الدفاع على خلفية تلقيه رشوة بقيمة مليون ريال
(نحو  270ألف دوالر)،
وقال النائب العام الس���عودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب في
ّ
بيان ،إن الس���لطات تلقت معلومات من وزارة الدفاع تتعلق "بتعامالت
مالية مش���بوهة ألحد المس���ؤولين التنفيذيين في ال���وزارة مع إحدى
الشركات التجارية بالمملكة".
وأضاف البيان الذي نشرته وكالة االنباء الرسمية (واس) ،إن الجهات
ّ
المختص���ة نفذت "خطة أس���فر عنه���ا القبض على المذك���ور بالجرم
المشهود عند استالمه مبلغ مليون ريال".
ّ
يس���م النائب العام المس���ؤول الموقوف ف���ي وزارة الدفاع التي
ولم
يقودها ولي العهد الش���اب االمير محمد بن س���لمان ،مشيرا من جهة
ثانية الى ان شخصين آخرين اوقفا أيضا في القضية ذاتها.
ويأت���ي توقيف هذا المس���ؤول بعد نح���و ثمانية أش���هر من حملة
توقيفات قادها ولي العهد وشملت مئات االمراء والمسؤولين والوزراء
السابقين على خلفية االشتباه بتورطهم بقضايا فساد.
وأفرج عن الموقوفين بعد التوصل الى تسويات مالية.
وبحس���ب المدعي العام ،فإن االتفاقات المبرمة س���محت للس���لطات
باس���تعادة اكثر م���ن  400مليار ريال ( 107مليارات دوالر) على ش���كل
ممتلكات عقارية او تجارية او سندات او نقدا.

واش���نطن -أ ف ب :نفى مايكل فلين مستشار االمن القومي السابق للرئيس االميركي
دونالد ترامب الثالثاء االنضمام الى مؤسسة في واشنطن تعمل لصالح قطر.
وقال محاميه ان إعالن مؤسسة "ستونينغتون غلوبال" مجرد سوء فهم.
وقال المحامي روبرت كيلنر ،ان فلين الذي أقر بذنبه في التحقيق بشأن تواطؤ محتمل
بين روس���يا وحملة ترامب الرئاسية عام " ،2016لم ينضم الى ستونينغتون ولم يصدر
ش���خصيا اي بيان" .واض���اف "كان على علم بأن بيانا يجري اع���داده لكنه لم يكن ينوي
ان يت���م اعالنه في هذا الوقت" .وفي وقت س���ابق الثالثاء اعلنت س���تونينغتون ،التي
يرئس���ها المستش���ار الس���ابق في حملة الجمهوريين نيك موزين ،إن فلين وافق على
منصب مدير لالستراتيجية الدولية .وكان االعالن مفاجئا.
واقرار فلين في كانون االول الماضي بذنبه في التهمة التي وجهها المحقق الخاص
روب���رت مول���ر ،جاء في اطار صفقة للتعاون س���محت له بتجنب اتهام���ات اكثر خطورة
تتعلق بعالقته بمجموعة ضغط غير مسجلة تعمل لحساب تركيا وروسيا.
وقال موزين "ان التاريخ االميركي للجنرال والتزامه باالمن القومي والحرية ومكافحة االرهاب
مصدر الهام لماليين االميركيين ،ويسرنا العمل معه لتعزيز هذه القيم حول العالم".
وحتى ساعة متأخرة الثالثاء كان اسم فلين وصورته ال يزاالن على موقع ستونينغتون
االلكتروني الذي اورد أنه "س���يؤمن الخبرة بشأن بنى وسياسات وموظفي االمن القومي
ويس���اعد في تحديد تكنولوجيا جديدة ويقدم التوصيات لزبائننا بش���أن استثمارات
في انشطة عالية التقنية" .وقالت الشركة انها "ستقوم بالبناء على نجاحاتها بتمثيل
دول���ة قطر" بعد ان قطعت اربع دول خليجية عالقاتها الدبلوماس���ية بقطر على خلفية
اتهامات لها بدعم "االرهاب" وخصوصا عبر تمويل جماعات إسالمية متطرفة والتقرب
من إيران ،خصم السعودية الرئيسي في المنطقة.

* االتفاق النووي

السعودية تعفي جنودها في اليمن
من العقوبات العسكرية والمسلكية
الرياض -أ ف بّ :
قررت السعودية إعفاء جنودها المنتشرين في اليمن ضمن
ق���وات التحالف الذي تقوده ،من العقوبات العس���كرية والمس���لكية الصادرة
بحقهم ،بحسب قرار ملكي صدر مساء الثالثاء.
ونص القرار الذي نش���رته قناة "االخبارية" الحكومية على حسابها في موقع
تويتر على "العفو عن كافة العس���كريين المش���اركين في عملية إعادة األمل
من العقوبات العسكرية والمس���لكية الصادرة بحقهم وفقا لعدد من القواعد
والضوابط".
وتقود الس���عودية منذ آذار  2015تحالفا عس���كريا في اليمن في اطار حملة
تحمل اس���م "إعادة األمل" ،وذلك دعما للقوات الموالية للحكومة المعترف بها
في هذا البلد وفي مواجهة المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق
عدة بينها العاصمة صنعاء.

ّ
ّ
بالتسبب بمقتل مدنيين في
وتوجه منظمات حقوقية اتهامات الى التحالف
ّ
الغارات التي تشنها طائراته على مواقع المتمردين.
وقتل في اليمن ،أفقر دول ش���به الجزيرة العربية ،نحو عش���رة آالف شخص
بينهم أكثر من  2200طفل منذ التدخل السعودي على رأس التحالف العسكري
الذي يضم االمارات ودوال اخرى.
ولقي عش���رات الجن���ود الس���عوديين مصرعهم في اليم���ن وفي جنوب
المملكة في مناطق حدودية مع البلد الفقير ،في هجمات شنها المتمردون
الشيعة.
وتته���م الرياض طه���ران ،خصهما االكبر ف���ي المنطقة ،بدع���م الحوثيين
بالس�ل�اح ،اال ان اي���ران تنفي هذا االته���ام وتقول إن تأييده���ا لهم ينحصر
بالسياسة فقط.

