
تصاعدت حدة العمليات العسكرية 
في اليمن، خالل الـ24 ساعة املاضية، 
إثــر تعثر اجلهود األممية والدولية 
لتحقيق وقف إلطــالق النار في البلد 
الفقير، الــذي يشهد نزاعا مريرا منذ 

نحو 7 سنوات.
أعــلــن التحالف الــعــربــي، بقيادة 
اجلارة السعودية، اعتراض وتدمير 
17 طــائــرة مسيرة مفخخة أطلقها 
احلوثيون، خالل أقل من 24 ساعة، 

على األراضي السعودية.
ومنذ مارس 2015، ينفذ التحالف 
عمليات عسكرية فــي اليمن، دعما 
ــقــوات احلــكــومــيــة، فــي مــواجــهــة  ــل ل
ــن إيـــران،  ــن م ــوم ــدع ــن، امل ــي ــوث احل
واملسيطرين على محافظات بينها 
العاصمة صنعاء )شمال( منذ سبتمبر 

.2014
وقــــال الــتــحــالــف، فــي بــيــان، إن 
“تصعيد املليشيا احلوثية يعكس 
سلوكها الــعــدائــي ورفــضــهــا للحل 
ــة األنــبــاء  ــال السياسي”، وفـــق وك
السعودية الرسمية)واس(. وشدد 
على أنه يتخذ اإلجــراءات العملياتية 
حلماية املدنين والتعامل مع التهديد 

الوشيك من احلوثين.
وأوردت الوكالة مقاطع مصورة 
قــالــت إنــهــا لعمليات تدمير جميع 
الــطــائــرات التي أطلقها احلوثيون.
وقوبلت هذه الهجمات احلوثية على 
الــســعــوديــة بــإدانــات مــن احلكومة 
اليمنية ومنظمة التعاون اإلسالمي 
ودول، بينها األردن واإلمـــــارات 

والبحرين.
وهــذه هي أعلى حصيلة لطائرات 
حوثية يعلن التحالف عن تدميرها 
في يوم واحــد، منذ أشهر، وفق رصد 

مراسل األناضول.
قالت املتحّدثة باسم مفّوضية األمم 
املّتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ليز 
ثروسل، في بيان، إن جماعة احلوثي 
شنت 128 ضربة بطائرات مسيرة 
وأطلقت 31 صاروخا باليستيا على 

السعودية، منذ بداية العام اجلاري.
ودعت “جميع األطراف املتصارعة 
إلـــى الـــعـــودة لــطــاولــة املــفــاوضــات 
واالتــفــاق على وقــف إطــالق النار في 

جميع أنحاء البالد”.

وأودت احلــرب املتواصلة بحياة 
أكثر من 233 ألفا، وبات 80 باملئة من 
السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون 
نسمة، يعتمدون عل املساعدات للبقاء 
أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، 

وفق األمم املتحدة.
ـــي مــحــافــظــة مــــأرب النفطية  وف
ــط(، دارت معارك هي األشرس  )وس
منذ أسابيع بن الــقــوات احلكومية، 
مسنودة بطيران التحالف العربي، 
من جهة، وجماعة احلوثي من جهة 

أخرى.
وقــال اجليش اليمني، السبت، إن 
قــواتــه “كسرت هجوما ملليشيات 
احلوثي االنقالبية املدعومة من إيران، 
في جبهتي املشجح والكسارة غربي 

محافظة مأرب”.
وأفاد بأن “كسر الهجوم جاء بعد 
معارك عنيفة استمرت لساعات لقي 
فيها ما ال يقل عن 31 عنصرا حوثيا 
مصرعهم وعشرات اجلرحى، بينهم 

قيادات ميدانية”.

وتابع أن “أفراد اجليش الوطني 
واملقاومة متكنوا من إسقاط 4 طائرات 
مسيرة، كانت تستخدمها املليشيات 
ــطــالع غربي  ــت احلــوثــيــة ملــهــام االس

احملافظة”.
ومنذ بداية فبراير املاضي، كثف 
احلــوثــيــون هــجــمــاتــهــم فـــي مـــأرب 
للسيطرة على احملافظة؛ كونها أهم 
معاقل احلكومة واملقر الرئيس لوزارة 
الدفاع، إضافة إلى متتعها بثروات من 

النفط والغاز.
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عناصرها من   24 ومقتل  »شباب«  لـ  هجوم  صد  الصومال: 
أعــلــن اجلــيــش الــصــومــالــي، مقتل 24 مــن عناصر حركة 
“الشباب” املتمردة، إثر هجوم شنته على مركز عسكري حكومي 

في مدينة دينسور بإقليم باي جنوب غربي البالد.
وقال الناطق باسم اجليش، علي حاشي، في تصريح إلذاعة 
“صوت اجليش” )حكومية(، إن مقاتلي “الشباب” شنوا الليلة 
املاضية هجوما من ثالثة محاور على املركز العسكري احلكومي 
في مدينة دينسور، إال أن القوات احلكومية تصدت للهجوم الذي 

استمر لساعات.
وأضاف أن القوات احلكومية قتلت 24 من عناصر احلركة، 
وأصابت آخرين بجروح متفاوتة، إلى جانب مصادرة عتاد 
عسكري من عناصر احلركة. ولم يحدد املتحدث إن كانت القوات 

احلكومية قد ُمنيت بخسائر بشرية أو أضرار مادية.
وحتى الساعة 16:20 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب من 
احلركة بشأن الهجوم اجلديد في البلد العربي الذي يتعافى من 

تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار احلكومة املركزية، في 
1991. ودينسور مدينة استراتيجية على بعد 100 كم من مدينة 

بيدوة، مركز إقليم باي، وهي نقطة الوصل بن عدة أقاليم.
ويشن اجليش الــصــومــال، فــي اآلونـــة األخــيــرة، عمليات 
عسكرية مكثفة ضد مقاتلي حركة “الشباب” في أقاليم شبيلى 
الوسطى، والسفلى، وبــاي، وبكول، وهيران، جنوب ووسط 

البالد.

6
2014 .. مساع إلحيائها بعد الهجوم على قطاع غزة  في ظل توقفها منذ 

مباحثات مصرية أوروبية لـ  »دفع السالم« بني فلسطني والكيان الصهيوني

اليمن: تصاعد القتال إثر تعثر جهود وقف إطالق النار

االحـــــــتـــــــالل  يـــــرفـــــع قــــيــــودا 
فرضها على قطاع غزة

أعلن مسؤول فلسطيني، رفع إسرائيل قيودا فرضتها على قطاع غزة 
مع بداية العدوان األخير، في 10 مايو املاضي.

وقــال صالح الـــزق، رئيس اللجنة املدنية فــي غــزة )رسمية(، 
لألناضول، إن “اجلانب اإلسرائيلي سيسمح بدخول وخروج البريد 
من وإلــى قطاع غــزة، مبا فيها جــوازات السفر، وكذلك بتصدير كافة 
احملاصيل الزراعية واملالبس”. وأضــاف: “القرار يأتي بعد منع دام 
منذ العدوان اإلسرائيلي على القطاع، في 10 مايو املاضي “. وجتميد 
إسرائيل خدمات “البريد” من و إلى غزة عبر معبر بيت حانون “إيرز” 
أضر بقطاعات من سكان قطاع غزة، مبن فيهم من ينتظرون استالم 
جــوازات سفرهم من سفارات أجنبية في إسرائيل أو الضفة الغربية 
ــراض إنسانية، بحسب بيان صــدر األربــعــاء عن املرصد  للسفر ألغ
األورومتوسطي )مقره جنيف(. وفــي السياق، قــال حسن الشيخ، 
رئيس هيئة الشؤون املدنية الفلسطينية )رسمية(، إنهم طالبوا 
احلكومة اإلسرائيلية بفتح معابر غزة لألفراد والبضائع، والسماح 
باالستيراد والتصدير من وإلى القطاع. وأضــاف الشيخ في تغريدة 
عبر “تويتر”، أنهم طالبوا إسرائيل بتحرير كل البضائع احملجوزة 
في املوانئ اإلسرائيلية لتجار غزة. ويأمل الوزير الفلسطيني أن “ما 
مت السماح به )لم يذكره( أن يكون مقدمة لرفع احلصار بشكل كامل عن 

أهلنا هناك”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في غــزة، أن 
القيود التي تفرضها إسرائيل على معبر “كرم أبو سالم” جنوبي 
القطاع، سببت خسائر تقدر بـ16 مليون دوالر، نتيجة عدم السماح 

بالتسويق والتصدير الزراعي.
ومع بداية العدوان األخير، في 10 مايو املاضي، أغلقت إسرائيل 
املعبر كليا، ثم أعادت فتحه بعد وقف إطالق النار، لكنها تفرض قيودا 
مشددة على حركة االستيراد ومتنع بشكل كامل التصدير، ما يفاقم 

األوضاع املعيشية والصحية املتدهورة باألساس.

عـــــــــــشـــــــــــرات املـــــســـــتـــــوطـــــنـــــني 
يـــــــــجـــــــــددون اقــــتــــحــــامــــاتــــهــــم 

للمسجد األقصى
جدد عشرات املستوطنن اإلسرائيلين، اقتحاماتهم للمسجد 

األقصى، بحراسة الشرطة اإلسرائيلية.
وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، في تصريح مقتضب 
وصلت نسخة منه لوكالة األناضول “إن 56 مستوطنا اقتحموا 
املسجد األقصى بحراسة الشرطة اإلسرائيلية”. ويتوقع قيام 
املزيد من املستوطنن باقتحام املسجد، في فترة ما بعد صالة 

الظهر.
وتتم االقتحامات على فترتن صباحية وبعد صالة الظهر، عبر 
باب املغاربة في اجلدار الغربي للمسجد بتسهيالت، ومرافقة من 

الشرطة اإلسرائيلية.
وتسمح الشرطة اإلسرائيلية للمستوطنن باقتحام املسجد، 
منذ العام 2003، رغم رفض دائرة األوقاف اإلسالمية، املسؤولة 

عن إدارته.

بحث سامح شكري، وزيــر خارجية مصر، 
ــاص لالحتاد  مــع سفن كومبانس، املُمثل اخل
ــي لعملية السالم في الشرق األوســط،  األوروب
دفع تلك العملية املتوقفة منذ 2014، بن فلسطن 

وإسرائيل.
جــاء ذلــك خــالل لقاء جمعهما فــي القاهرة، 

حسب بيان لوزارة اخلارجية املصرية.
وأعـــرب شكري عــن “التطلع إلــى استمرار 
التعاون بن مصر واالحتـــاد األوروبـــي خالل 
الفترة املقبلة من أجل دفع مسار السالم بالشرق 

األوسط”.

وأكد “أهمية توافر اإلرادة احلقيقية واملُناخ 
املاُلئم إلحياء املسار التفاوضي بشكل عاجل، من 
أجل التوصل إلقامة الدولة الفلسطينية املُستقلة 
على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية”.
ــدوره، أعــرب كومبانس، عن “التطلع إلى  ب
استمرار التنسيق والتشاور مع مصر ملساندة 
املساعي احلالية لدفع مسار السالم وأهمية 
تفعيل دور الرباعية الــدولــيــة خــالل الفترة 

املقبلة” حسب البيان.
وتــضــم الــربــاعــيــة، واشــنــطــن، ومــوســكــو، 

ــي، واألمم املّتحدة، وتشكلت  واالحتــاد األوروب
ــي، اجتمعت  ــاض ــي مـــارس امل ــام 2002، وف ع
افتراضيا ألول مرة منذ تولي جو بايدن الرئاسة 

في الواليات املتحدة.
ومنذ أبريل 2014، جتمدت عملية السالم 
بن فلسطن وإسرائيل، جــراء رفــض األخيرة 
وقف االستيطان في األراضي احملتلة، والقبول 
بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة 

دولة فلسطينية.
ـــوات في  وفــي 8 فــبــرايــر املــاضــي طغت دع
اجتماع وزراء اخلارجية العرب، لتحرك عربي 

قوي وحشد دعم دولي، إلطالق مسار تفاوضي 
جديد بــن فلسطن وإســرائــيــل، وجتــدد األمــر 
ــار بــاألراضــي  ــال ن ــف إط ذاتـــه عقب تثبيت وق

الفلسطينية.
وفجر 21 مايو املنصرم بــدأ ســريــان وقف 
إلطــالق النار بن إسرائيل وفصائل املقاومة 
الفلسطينية بوساطة مصرية، بعد مواجهة 
عسكرية اســتــمــرت 11 يــومــا، شنت خاللها 
إسرائيل مئات الغارات اجلوية والقصف املدفعي 
على قطاع غــزة، ما تسبب باستشهاد وجرح 

مئات الفلسطينين.

دمار في قطاع غزة

تصاعد حدة القتال في اليمن
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ــى  ــة األردنـــيـــة، أول ــدول ـــدأت محكمة أمـــن ال ب
جلساتها؛ فــي القضية املرتبطة باألمير حمزة 
بن احلسن، التي باتت تعرف إعالميا بـ “قضية 

الفتنة”. 
وأفاد مراسل األناضول، بأن اجللسة مغلقة، ولم 
يسمح فيها بحضور وسائل اإلعالم، ومن املتوقع 
صدور بيان رسمي في وقت الحق حول مجرياتها. 
13 يونيو اجلاري، صادقت النيابة العامة للمحكمة 
على قــرار ظني للمدعي العام بحق املتهمن في 

القضية، مسندا إليهما تهمتن رئيسيتن.

ويحاكم املتهمان في القضية، وهما باسم إبراهيم 
يوسف عوض الله، رئيس الديوان امللكي األسبق، 
والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسن، أحد أفراد 
العائلة املالكة، بتهمتي “جناية التحريض على 
مناهضة نظام احلكم السياسي القائم في اململكة”، 
و”جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سالمة 

املجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.
كما أسند تهمة أخــرى للشريف حسن بن زيد 
بحيازة “مادة مخدرة” )بقصد التعاطي(، وتعاطي 

املواد املخدرة.

وفي 22 أبريل املاضي، أفرجت احملكمة عن 16 
متهما من أصل 18 على ذمة القضية، بعد توجيه 
من عاهل البالد، امللك عبد الله الثاني بن احلسن، 

ردا على مناشدة من شخصيات لإلفراج عنهم.
وأعلنت السلطات األردنية، في 4 أبريل املاضي، 
أن “حتقيقات أولية” أظهرت تورط األمير حمزة 
)41 عاما(، األخ غير الشقيق للملك، مع “جهات 
خارجية” فــي “محاوالت لزعزعة أمــن البالد” 

و”جتييش املواطنن ضد الدولة”.
وهو ما نفى صحته األمير حمزة، ولي العهد 

السابق. وذهبت تقارير إعالمية أمريكية إلى أن 
األمر يتعلق مبحاولة لالنقالب على امللك. وتدخل 
األمير احلسن، عم امللك، الحتواء اخلــالف داخل 
األســرة الهاشمية، ما يعني عــدم محاكمة األمير 

حمزة.
وبالفعل، أسفر هذا املسعى عن توقيع األمير 
حمزة رسالة أعلن فيها الوالء للملك. لكن حسابات 
على وسائل التواصل االجتماعي قالت إنه مت وضع 
األمير حمزة حتت اإلقامة اجلبرية، وآنــذاك بات 

وسم “أين األمير حمزة؟” األكثر تداوال في األردن.

األردن: محكمة »أمن الدولة« تبدأ أولى جلسات »قضية الفتنة«

حاجز  عــلــى  بــهــجــوم   3 مقتل 
أمني شرقي العراق

لقي 3 مدنين مصرعهم وأصيب 4 بجروح، إثر هجوم شنه مسلحون 
استهدف حاجزا أمنيا لقوات احلشد العشائري في محافظة ديالى شرقي 

العراق، وفق مصدر أمني.
وقال ضابط برتبة رائد في اجليش العراقي لألناضول، إن “مسلحن 
مجهولن هاجموا باألسلحة القناصة حــاجــزاً أمنياً لــقــوات احلشد 

العشائري )ُسنية(، في ناحية العظيم مبحافظة ديالى )شرق(”.
وأوضح املصدر الذي فضل عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتحدث 
لإلعالم، أن “الهجوم أسفر عن مقتل 3 مدنين صادف مرورهم من املكان 

حلظة الهجوم، وإصابة 4 عناصر من احلشد العشائري بجروح”.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يصدر بيانا من 

اجلهات الرسمية حوله، حتى الساعة )6:50ت.غ(
وخالل الشهور األخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحن يشتبه بأنهم 
من “داعش”، ال سيما في املنطقة بن كركوك وصــالح الدين )شمال( 

وديالى )شرق(، املعروفة باسم “مثلث املوت”.


