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شن اجليش االسرائيلي غارات جوية على مواقع عدة في قطاع 
غزة ردا على ص��اروخ اطلق مساء أمس األول االثنني من القطاع 
الفلسطيني على جنوب اسرائيل من دون ان يسفر انفجاره عن 

سقوط اصابات او وقوع اضرار مادية.
وقال اجليش االسرائيلي ان الصاروخ انفجر في منطقة شعار 
هانيغيف. والحقا اعلن اجليش انه شن غارات جوية على قطاع 

غزة “ردا على هذا الصاروخ«.
وبحسب مصادر فلسطينية فقد استهدفت الغارات ثالثة مواقع 

على االقل في القطاع احملاصر.
وافاد اجليش االسرائيلي ان “طائرتني )اسرئيليتني( استهدفتا 

منشأتني عسكريتني تتبعان ملنظمة حماس االرهابية«.
من جهتها اكدت وزارة الصحة في غزة انه لم تردها انباء عن 

وقوع اصابات من جراء هذه الغارات.
ولكن مصورا في وكالة فرانس برس افاد انه شاهد رجال واحدا 
على االقل تغطيه الدماء في منزل قريب من موقع استهدفته غارة 

اسرائيلية.
ون���ادرا م��ا تتبى جهة م��ا عملية اط��الق ص���اروخ م��ن القطاع 
الفلسطيني احملاصر على اسرائيل، ولكن غالبا ما تعزى هذه 

الهجمات الى جماعات اسالمية متشددة.
غير ان اس��رائ��ي��ل حت��ّم��ل ح��رك��ة ح��م��اس املسؤولية ع��ن هذه 
الهجمات الصاروخية كونها هي التي تسيطر على قطاع غزة، وترد 
بهجمات انتقامية تستهدف مواقع لكتائب عز الدين القسام، اجلناح 
العسكري حلماس. ويسري وقف هش الطالق النار بني اسرائيل 
وحماس منذ حرب العام 2014. وشهد قطاع غزة احملاصر ثالث 
حروب مدمرة بني العامني 2008 و2014 بني اجليش االسرائيلي 
والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 
2007. ويخضع القطاع منذ عشر سنوات حلصار اسرائيلي صارم. 
كما ان مصر غالبا ما تغلق معبر رفح، املنفذ الوحيد الذي يصل 

محاولة اسعاف أحد اجلرحى جراء مواجهات مع شرطة االحتاللالقطاع باخلارج.

ردا على إطالق صاروخ على جنوب إسرائيل

االحتالل يشن غارات جوية على غزة 

دارت صدامات في اقليم احلسيمة في 
شمال املغرب أمس األول بني ق��وات االمن 
ومتظاهرين، وذلك غداة اعراب امللك محمد 
السادس عن “استيائه وانزعاجه وقلقه” 
ازاء التأخر ف��ي تنفيذ مشاريع تنموية 
مقررة لهذه املنطقة التي تشهد منذ ثمانية 

اشهر حركة احتجاج شعبية واسعة.
واف��اد ناشطون محليون وكالة فرانس 
ب��رس ان “جتمعا كبيرا” ك��ان م��ق��ررا ان 
يجري في مدينة احلسيمة في عيد الفطر 

االث��ن��ني تلبية ل��ن��داء اط��ل��ق��ه “احلراك” 
للمطالبة ب��االف��راج ع��ن ق��ادت��ه وان��ص��اره 
املوقوفني، لكن قوات االمن انتشرت باعداد 
ك��ب��ي��رة و”استخدمت القوة” لتفريق 
املتظاهرين. وقال احد الناشطني ان الشرطة 
“اغلقت احلسيمة بالكامل” و”ضاعفت 

نقاط التفتيش” املؤدية الى املدينة.
ب��دوره قال صحافي محلي في تصريح 
لفرانس ب��رس طالبا ع��دم نشر اسمه ان 
“متظاهرين اتوا من املناطق املجاورة وال 

سيما من ام��زورن ومتاسني ولكنهم منعوا 
من الوصول” الى احلسيمة.

واض��اف انه في اجدير املجاورة ملدينة 
احلسيمة “اندلعت صدامات بني قوات االمن 
ومتظاهرين ارادوا التوجه الى احلسيمة”، 
م��ؤك��دا ان ال��ص��دام��ات اس��ف��رت ع��ن وق��وع 
“اصابات” اضافة الى “اعتقال عشرات” 

املتظاهرين.
وف���ي م��دي��ن��ة احلسيمة نفسها متكن 
متظاهرون م��ن التجمهر ق��راب��ة الساعة 

اخلامسة عصرا لكن “قوات االمن قمعتهم 
بوحشية”، كما اضاف.

وت��أت��ي ه��ذه ال��ص��دام��ات غ���داة اص��دار 
العاهل املغربي تعليماته لوزيري الداخلية 
واملالية بالتحقيق في اسباب “عدم تنفيذ 
امل��ش��اري��ع املبرمجة” الق��ل��ي��م احلسيمة 
و”حتديد املسؤوليات، ورف��ع تقرير بهذا 

الشأن، في أقرب اآلجال«. 
ويشهد إقليم احلسيمة في منطقة الريف 
تظاهرات منذ مصرع بائع سمك في نهاية 

أكتوبر 2016 سحقاً داخل شاحنة نفايات. 
واتخذت التظاهرات في منطقة الريف مع 
الوقت طابعاً اجتماعياً وسياسياً للمطالبة 
بالتنمية في املنطقة التي يعتبر سّكانها 
أنها مهمشة. وتسعى احلكومة املغربية منذ 
سنوات إلى احتواء االستياء. وقد بادرت 
إل��ى ع��دد م��ن اإلع��الن��ات املتعلقة بتنمية 
اقتصاد املنطقة، مرسلًة وفوداً وزارية في 
األشهر الستة األخيرة، لكنها عجزت عن 

تهدئة االحتجاجات.

استمرار املطالب باإلفراج عن قادة احلراك

صدامات جديدة بني متظاهرين واألمن املغربي في احلسيمة

ظريف يعرب عن أسفه 
إلعادة العمل جزئيا مبرسوم 

الهجرة األميركي
أعرب وزير اخلارجية االيراني جواد ظريف أمس عن »االسف« 
لقرار احملكمة العليا االميركية اعادة العمل جزئيا مبرسوم الهجرة 

املثير للجدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.
وقال ظريف أمام صحافيني في برلني “من املؤسف ان تقرر احملكمة 

العليا رفض أحكام القضاء السابقة«.
وأضاف “هذا لن يحسن أمن أي أحد«.

وقال ظريف “لطاملا رأينا أن منع املسلمني من الدخول ال تبرره 
الوقائع وال يساعد العالم في مكافحة اإلرهاب”، معتبرا أنه على 

العكس من ذلك سيساعد املتطرفني في جتنيد املزيد من العناصر.
وأضاف وزير خارجية إيران “من املؤسف ان يعاقب مواطنو الدول 
املدرجة على القائمة والذين لم يشاركوا في أي أعمال ارهابية ضد 
الواليات املتحدة على أعمال ارهابية قام بها مواطنو دول ليست على 

القائمة«.

منظمة الصحة العاملية:

مؤشرات على تباطؤ نسبي 
للكوليرا في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العاملية أمس الثالثاء ان وباء الكوليرا الذي 
يضرب اليمن وادى الى مصرع 1400 شخص في شهرين، يبدي 

مؤشرات تباطؤ نسبي مع انخفاض نسبة الوفيات الى النصف.
وتسبب الوباء في وف��اة 1400 شخص على األق��ل فيما سجلت 
حوالى 219 الف حالة مشبوهة في اليمن، أكثر بالد شبه اجلزيرة 

العربية فقرا، بحسب الوكالة االممية.
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بني املتمردين احلوثيني 
والقوات احلكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي االنقالبيني 
احلوثيني في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع 
انطالق تدخل عسكري لتحالف عربي بقيادة السعودية في البالد في 

مارس 2015 وقتل منذ ذلك احلني ثمانية آالف شخص جراء النزاع.
وتسببت احل��رب بانهيار البنى التحتية الطبية والصحية في 
البالد، ما أدى  في أواخر ابريل إلى رصد الوباء للمرة الثانية في أقل 
من عام. لكن نسبة الوفيات بسبب املرض تراجعت من 1،7 في املئة 
في مطلع مايو إلى %0،6 حاليا، على ما أعلن مستشار منظمة الصحة 

العاملية حلاالت الطوارئ في اليمن احمد زوينت.
وع��زا زوي��نت هذا االنخفاض الطفيف إلى تدخل ط��ارئ من عمال 

االنقاذ.
كما تراجع عدد احلاالت املسجلة في االيام األخيرة الى 39 ألفا في 

االسبوع الفائت مقابل متوسط 41 الفا في االسابيع السابقة. 
لكن زوي��نت أش��ار إلى ان انخفاض االرق��ام قد يعود لتراجع عدد 
البالغات تزامنا مع عيد الفطر، الفتا إلى ان عدد االصابات االجمالي قد 

يعاود االرتفاع الى الضعفني قبل القضاء على الوباء.
وأنذرت االمم املتحدة بأن عدد االصابات مرشح لتجاوز 300 ألف 

حالة في اليمن حتى سبتمبر.
وسبق ان حذرت في نهاية مايو من انهيار اليمن حيث يواجه 17 
مليون شخص نقصا في الغذاء وبينهم 7 ماليني على حافة املجاعة في 

بلد يعتمد إلى حد كبير على استيراد غذائه.
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