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املنتظر من حما�س

يف الوق���ت الذي تته���م فيه حركة حما����س اإ�سرائيل باختالق 
الذرائع، متهيدًا ل�سن هجوم ع�سكري �سد قطاع غزة، وتعلن 
اأن التهدي���دات تاأت���ي حتت عنوان التحري����س، وخلق حجج 
به���دف ارت���كاب مزي���د م���ن اجلرائم �سد غ���زة، ف���اأن احلركة 
االأ�سولي���ة تعل���ن اأي�س���ًا اأن���ه ال ميكن تاأكي���د اأو نف���ي اإجراء 
اختب���ار ل�س���اروخ جدي���د ي�س���ل م���داه اإىل 75 كيلوم���رًا ، 
وه���و امل���رر الذي ق���د تتذرع ب���ه اإ�سرائي���ل ل�س���ن هجماتها، 
وكاأن حما����س ت�ستدعي االإ�سرائيلي���ن للعدوان على القطاع، 
وت�ستنج���د �سلفًا بالق���ول اإنها تختلق امل���ررات، وكان حريًا 
به���ا اأن تنفي ب�سكل قاطع جتربة ال�س���اروخ، لو كانت راغبة 
بتجنيب الغزين ماآ�سي حرب جديدة، تخطط م�سبقًا الإعالن 
انت�ساره���ا فيها مثلما فعلت بفخ���ر يف العدوان ال�سابق على 

القطاع.
ويف الوقت الذي تتوقع فيه حما�س عدوانًا على القطاع،فاإنها 
ترف����س التوقيع على الورقة امل�سري���ة للم�ساحلة، وتو�سط 
البع�س لفتح الورقة للنقا����س، معلنة اأنها مل ترف�سها، واإمنا 
اعر�ست على بع�س ما جاء فيها، ويف حن رف�ست القاهرة 
ذلك، فان الو�سطاء حاولوا االلتفاف مطالبن باإ�سافة ملحق 
مالحظ���ات على الورقة، لك���ن القيادة امل�سري���ة مل ترد عليهم 
، يف وق���ت  تب���دو في���ه م�سممة عل���ى مواقفها، ولع���ل هذا ما 
دف���ع رئي����س املجل����س الت�سريع���ي الفل�سطين���ي، والقي���ادي 
االأبرز حلما�س يف ال�سفة عزي���ز الدويك، لالإعالن اأن حركته 
�ستوق���ع الورقة نهاية ال�سهر قبل ان يراجع – رمبا ب�سغط 
م���ن املت�سددي���ن يف قي���ادة احلرك���ة -  لي�س���رط  اأخ���ذ م�سر 
مبالحظ���ات حركته، ويف الوقت نف�سه ف���ان فتح التي وقعت 
الورق���ة امل�سرية، تعلن ع���دم ا�ستعدادها لفتحه���ا من جديد، 
واأن���ه اإم���ا اأن تقبل حما�س الورقة كما ه���ي اأو ترف�سها، وانه 
اإذا اأدخل عليها اأي نقاط جديدة فاإن فتح �ست�سحب توقيعها.
حما����س وهي تب���دو بهذا التخب���ط ال ت�سدر عن قل���ة معرفة، 
واإمنا ه���ي خمططات م�سبق���ة، تتبدى يف �سعيه���ا ال�ستغالل 
اإع���الن الرئي�س حمم���ود عبا�س ع���دم نيته الر�س���ح لرئا�سة 
ال�سلط���ة جم���ددًا، بالرويج لرئي�س الدوي���ك ب�سفته رئي�س 
الت�سريعي وهي هنا تاأخذ من الد�ستور ما ينا�سبها، وتن�سى 
اأن والي���ة الت�سريعي تنتهي مع انتهاء والية الرئي�س، وهم ال 
يخفون فرحهم مب���ا ي�سفونه القرار االأمريكي بالتخل�س من 
اأب���و مازن، الذي ا�ستبقهم واأعلن ع���دم الر�سح، وي�ستندون 
يف ذلك اإىل ت�سريح وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون باأنها 
�ستتعامل معه باأي �سف���ة يحملها، وين�سون اأن كلنتون ظلت 
طوال فرة زيارتها االأخرية ملنطقة ال�سرق االأو�سط، حتاول 
تف�سري دعوتها ال�ستئن���اف التفاو�س دون وقف اال�ستيطان، 
ومبا يوؤ�سر اأن اإعالنها اأنها �ستتعامل مع اأبو مازن باأي �سفة 
يحمله���ا، لي�ست اأكرث م���ن ت�سريح قابل لالعت���ذار من مطلقه 

وقابل للعودة عنه.
كان املنتظ���ر من حما�س وهي تتح���دث عن عدوان اإ�سرائيلي 
جدي���د حمتم���ل �سد قط���اع غ���زة، اأن ت�سعى لتمت���ن الوحدة 
الوطني���ة بدل ال�سع���ي وراء مكا�سب �سلطوي���ة وهمية، واأن 
ت�س���ع يده���ا يف ي���د فتح املم���دودة اإليه���ا ملواجه���ة العدوان، 
ب���دل البحث عن و�سط���اء لتعديل ورقة امل�ساحل���ة الوطنية، 
الت���ي بذل���ت م�س���ر جه���ودًا م�سني���ة للو�س���ول اإليه���ا، وكان 
منتظرًا اأن حتبط جهود اإ�سرائيل وهي تتحدث عن جتربتها 
ال�ساروخية، ال اأن تدخل يف مناورة ت�ستهدف ك�سب �سعبية 
ال�سارع وتوؤكد مقولة اإ�سرائيل، و�سيظل منتظرًا من حما�س، 
اأن ت�س���ع امل�سلحة الوطني���ة يف مقام ال�س���دارة واالأولوية،  

بدل ال�سعي وراء مكا�سب تنظيمية.   

خ���������ارج احل�������دود

عمان / اف ب
نق�ست حمكمة التمييز )اعلى �سلطة ق�سائية يف 
االردن( قرار حمكمة امن الدولة القا�سي باعدام 
على  املوت  حتى  �سنقا  اجلغبري  معمر  االردين 
 2002 يف  امريكي  دبلوما�سي  اغتيال  خلفية 
وخف�سته اىل اال�سغال املوؤقتة 15 عاما، ح�سبما 

علم من حماميه ام�س االحد.
فران�س  لوكالة  الدرادكة  فتحي  املحامي  وقال 
وقررت  احلكم  نق�ست  "املحكمة  ان  بر�س 
اىل  املوت  حتى  �سنقا  االعدام  من  تخفي�سه 

الو�سع باال�سغال ال�ساقة املوؤقتة 15 عاما".
واو�سح ان "ال�سبب يف ذلك ان معمر اجلغبري 
مقتل  �ساعة  االردن  يف  موجودا  يكن  مل 
تنفيذ  يف  ي�سرك  ومل  االمريكي  الدبلوما�سي 
يكن  ومل  مقتله  اىل  ادى  الذي  االرهابي  العمل 
باالعتداء  علم  وامنا  ذلك  يف  م�سبق  علم  على 
عر و�سائل االعالم االمر الذي ترى فيه املحكمة 

�سببا خمففا تقديريا ي�ستدعي نق�س العقوبة".
وكانت حمكمة امن الدولة االردنية ا�سدرت يف 
باالعدام على اجلغبري  املا�سي حكما  13 متوز 
مقتل  ق�سية  اطار  يف  ادانته  بعد  عاما(   37(
الدبلوما�سي االمريكي لوران�س فويل يف عمان 

عام 2002.
عنا�سر  ان  "وجدت  انها  حينها  املحكمة  وقالت 
واركان تهمة القيام باعمال ارهابية اف�ست اىل 
موت ان�سان امل�سندة للجغبري متوافرة وقد ثبت 

ارتكابه لها".
يف  م�سوؤول  وهو  عاما(،   62( فويل  واغتيل 
 28 يف  الدويل،  لالمناء  االمريكية  الوكالة 

منزله  يغادر  كان  بينما   ،2002 اول  ت�سرين 
يف  امريكي  لدبلوما�سي  اغتيال  عملية  اول  يف 

االردن.
اجلغبري  �سلمت  االمريكية  ال�سلطات  وكانت 
الذي اعتقل يف العراق اىل االردن حيث �سجن 
يف اآيار عام 2004 بعد �سهر من �سدور احكام 
باالعدام يف حق االردين ابو م�سعب الزرقاوي 
عام  متوز  يف  امريكية  غارة  يف  قتل  الذي 
الق�سية  هذه  اطار  يف  اآخرين  و�سبعة   ،2006

بينهم اجلغبري.
اآذار 2006 حكم  ال�سلطات االردنية يف  ونفذت 
�سويد  بن  �سعد  �سامل  املدانن  حق  يف  االعدام 
فريحات  فتحي  ويا�سر  ليبي،  وهو  عاما(   43(
الباقون  كان  حن  يف  اردين،  وهو  عاما(   31(

فارين من وجه العدالة با�ستثناء اجلغبري.
يف  االردنية  الدولة  امن  حمكمة  وا�سدرت 
حكما   2007 الثاين  ت�سرين  من  اخلام�س 
باالعدام �سنقا يف حق اجلغبري يف اطار تفجري 
بعد   2003 يف  بغداد  يف  االردنية  ال�سفارة 
اىل  اف�ست  ارهابية  باعمال  ب"القيام  ادانته 

موت ان�سان".
تفجري  يف  اردين  بينهم  �سخ�سا   14 وقتل 
اآب  يف  بغداد  يف  االردنية  ال�سفارة  ا�ستهدف 

.2003
وجاء يف الئحة االتهام ان اجلغبري تلقى اوامر 
من االردين ابو م�سعب الزرقاوي، زعيم تنظيم 
غارة  يف  قتل  الذي  الرافدين  بالد  يف  القاعدة 
 ،2006 متوز/يوليو  يف  العراق  يف  امريكية 

وجند عنا�سر لتنفيذ االعتداء على ال�سفارة.

رام اهلل / الوكاالت 
قال كبري املفاو�سن الفل�سطينين 
ان  االح���د  ام�����س  ع��ري��ق��ات  �سائب 
الفل�سطينين يعتزمون الذهاب اىل 
ال�ست�سدار  ال��دويل  االم��ن  جمل�س 
فل�سطينية  بدولة  باالعراف  قرار 

م�ستقلة عا�سمتها القد�س. 
ت�سريحات  يف  ع��ري��ق��ات  وق����ال 
لوكالة فران�س بر�س "ا�ستطعنا ان 
العربية  اجلامعة  يف  ق��رارا  ناخذ 
اخلارجية  وزراء  اجتماع  خ��الل 
وان  املا�سي  اخلمي�س  عقد  ال��ذي 
نح�سل على قرار دعم وتاييد عربي 
بالذهاب اىل جمل�س االمن الدويل 
ال�ست�سدار قرار باالعراف بدولة 
عا�سمتها  م�ستقلة  فل�سطينية 
القد�س ال�سريف على حدود الرابع 

من حزيران 1967".
موقفا  "ا�سبح  ذل����ك  ان  واك�����د 
مع  "�سن�سعى  م�سيفا  عربيا"، 
االحت�����اد االوروب������ي وال���والي���ات 
امل��ت��ح��دة ورو���س��ي��ا وب���اق���ي دول 
ا�سرع  يف  قرار  ال�ست�سدار  العامل 

وقت". 
وزراء  ح�����ذر  اخ������رى  ج���ه���ة  م����ن 
ام�س  الفل�سطينين  ا�سرائيليون 
االحد من مغبة اتخاذ اية خطوات 
فل�سطينية  دول���ة  الع���الن  اح��ادي��ة 
االمريكية  اجل��ه��ود  ت��ع��رث  و���س��ط 
ال�سرق  ال�سالم يف  عملية  النعا�س 

االو�سط. 
���س��ال��وم نائب  ���س��ي��ل��ف��ان  و����س���رح 
قبل  لل�سحافين  ال���وزراء  رئي�س 
للحكومة  اال���س��ب��وع��ي  االج��ت��م��اع 

احادية  خ��ط��وات  اي��ة  "اتخاذ  ان 
نود  التي  النتائج  اىل  ي���وؤدي  ل��ن 
الوحيدة  ال��ن��ت��ي��ج��ة  حت��ق��ي��ق��ه��ا.. 
مفاو�سات  اج��راء  تكون  ان  يجب 

مبا�سرة". 
ويدر�س امل�سوؤولون الفل�سطينيون 
خ���الل اال���س��اب��ي��ع االخ�����رية ع���ددا 
تعرث  مواجهة  يف  اخل��ط��وات  م��ن 
اعالن  بينها  وم��ن  ال�سالم  جهود 
قيام الدولة الفل�سطينية من جانب 
االمن  جمل�س  من  والطلب  واح��د 
النهائية  احل��دود  تر�سيم  ال��دويل 

للدولة الفل�سطينية. 
التحتية  ال��ب��ن��ى  وزي����ر  و����س���رح 
قام  اذا  ان��ه  ع��وزي الن��دو  املت�سدد 
احادية  بخطوات  الفل�سطينيون 
�سيعيد  اال�سرائيلي  اجلي�س  ف��اإن 

ال�سفة  يف  مناطق  على  اال�ستيالء 
حتت  حاليا  تقع  املحتلة  الغربية 

�سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية. 
عدائية  م���ب���ادرة  "هذه  وا����س���اف 
فر�سة  اي�����ة  ان����ه����اء  اىل  ت���ه���دف 
اعلنوا  اذا  ال�����س��الم.  مل��ف��او���س��ات 
)ال��دول��ة( من جانب واح��د، يجب 
ل�سيطرتنا  تو�سيع  ذل��ك  يتبع  ان 

على املنطقة ج".
ال�ستات  وزي����ر  اك���د  ن��اح��ي��ت��ه  م��ن 
اخلطوة  هذه  ان  ادل�ستاين  يويل 
ميكن  ب��ان��ه  االع��ت��ق��اد  ان  "تظهر 
حتقيق اجنازات من خالل الت�سدد 
ي����زال ي�����س��ود بن  واالره�������اب ال 

العديد من القادة الفل�سطينين". 
و�سرح لوكالة فران�س بر�س "امل 
ال��دويل مع  ان ال يتعاون املجتمع 

ذلك وان يو�سح ان الطريق الوحيد 
هو املفاو�سات املبا�سرة". 

وحاولت وا�سنطن على مدى ا�سهر 
ال�سرق  يف  ال�سالم  عملية  اح��ي��اء 

االو�سط ولكن دون جدوى. 
وزير  ان  ت��ق��اري��ر  ق��ال��ت  ذل���ك  اىل 
اخل����ارج����ي����ة ال���ف���رن�������س���ي ب���رن���ار 
كو�سنري يتوجه الثالثاء املقبل اىل 
القناع  وا�سرائيل  الغربية  ال�سفة 
رئي�سا  ب��ال��ب��ق��اء  ع��ب��ا���س  حم��م��ود 
لل�سلطة الفل�سطينية، وامل�سوؤولن 
يف  ال�سالم  بار�ساء  اال�سرائيلين 

ال�سرق االو�سط.
ال��زي��ارة على خلفية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
عملية  حت���ري���ك  ب�����س��اأن  ت�������س���اوؤم 
ت�سريع  اط���ار  وت��ت��م يف  ال�����س��الم، 
الفاعلن  م���ع  ف��رن�����س��ا  ات�����س��االت 

االو�سط. ال�سرق  يف  الرئي�سين 
"علينا  باري�س  يف  كو�سنري  وقال 
ان  واث��ب��ات  اجلميع  اىل  التحدث 
ا�ستئناف  تدعم  زال��ت  م��ا  فرن�سا 

عملية ال�سالم".
حركة  يتزعم  ال��ذي  عبا�س  واظهر 
فتح ا�ستياءه بعد تراجع وا�سنطن 
اال�ستيطان  جتميد  مطلبها  ع��ن 
عبا�س  يب�سط  وال  ت����ام.  ب�سكل 
الغربية  ال�سفة  على  اال  �سيطرته 
املقاومة  حركة  ت�سيطر  ح��ن  يف 
قطاع  على  )ح��م��ا���س(  اال�سالمية 

غزة.
وقال دبلوما�سي انه بعد ذلك يتعن 
على فرن�سا اقناع عبا�س باحلفاظ 

على عالقات وثيقة مع وا�سنطن.
املعجزة  احل���ل  فرن�سا  مت��ل��ك  وال 
م���وؤمت���ر دويل  واق����رح����ت ع��ق��د 
هذا  على  موؤخرا  و�سددت  لل�سالم 
تقدم  غ��ي��اب  يف  ل��ك��ن  ال���ع���ر����س. 
االجتماع  لهذا  ج��دوى  ال  حقيقي، 

يف الوقت الراهن.
دبلوما�سيون  ق���ال  امل��ق��اب��ل  ويف 
فرن�سيون ان تقدما ايجابيا احرز 
احلكومة  ت�سكيل  مع  املنطقة  يف 
وا�ستئناف  اجل��دي��دة  اللبنانية 
ودم�سق  ب��اري�����س  ب���ن  احل�����وار 
ب��ع��د ���س��ن��وات م��ن ال��ف��ت��ور، وبن 
و�سوريا.وت�سهد  ال�����س��ع��ودي��ة 
وا�سرائيل  فرن�سا  ب��ن  العالقات 

توترا بن حن واخر.
والرتياحها ملوقف باري�س املت�سدد 
االي��راين،  ال��ن��ووي  الرنامج  من 
باعادة  لفرن�سا  ا�سرائيل  �سمحت 
القد�س  م�ست�سفى  م��ن  ق�سم  بناء 
للق�سف  ت��ع��ر���س  ال����ذي  غ���زة  يف 
خالل الهجوم اال�سرائيلي )كانون 
االول/دي�����س��م��ر 2008-ك���ان���ون 

الثاين 2009(.
كو�سنري  �سيوقع  زي��ارت��ه  وخ��الل 
اخل�سو�س  ه����ذا  يف  م���ع���اه���دة 
الفل�سطيني.  االح��م��ر  ال��ه��الل  م��ع 
"وثيقة-اطار  ع��ل��ى  و���س��ي��واف��ق 
�سنوات  ث����الث  ع��ل��ى  ل�سراكة" 
ح����ول ال���ت���ع���اون م���ع االرا����س���ي 

الفل�سطينية.
لكن بح�سب ال�سحف اال�سرائيلية 
قد تكون ا�سرائيل رف�ست ال�سماح 
بزيارة الوزير الفرن�سي مل�ست�سفى 
غزة وقد تكون م�سوؤولة عن تاأجيل 
زيارته التي كانت مقررة ا�سال يف 
نهاية ال�سهر املا�سي ب�سبب ر�سالة 
فرن�سية-بريطانية طالبت بتحقيق 
غزة  على  احلرب  "م�ستقل" حول 

مل ترق لنتانياهو.

�شاركوزي يقرتح عقد موؤمتر ال�شالم يف باري�س

عريقات: الفل�سطينيون �سيذهبون اإىل جمل�س الأمن لالعرتاف بدولتهم

خف�س عقوبة الردين يف اغتيال الدبلوما�سي 
المريكي من العدام اىل 15 عاما

مقدي�شو / رويرتز
ح���ذرت االأمم املتحدة م���ن تدف���ق ثالثمائة األف 
الجئ �سومايل على االأقل على البلدان املجاورة 
واأوروبا ف���رارًا من املجاعة الناجم���ة عن اأ�سواأ 
موج���ة جفاف ت�سهده���ا البالد. فيما ق���ال �سكان 
ام����س االح���د ان قرا�سن���ة �سومالي���ن اأطلق���وا 
�س���راح ت�سعة بحارة من الهن���د وبنجالد�س بعد 

اأن تفاو�س رجال اأعمال
ل���الأمم  التابع���ة  اليوني�سي���ف  منظم���ة  وقال���ت 
املتح���دة اإن عدد ال�سومالي���ن الذين هم بحاجة 
ما�س���ة للمعون���ات الغذائي���ة ق���د ت�ساعف خالل 
العام املا�سي لي�سل اإىل ثالثة مالين وثمامنائة 
األف �سخ�س.واأ�ساف���ت املنظمة اأنها حتتاج اإىل 
م�ساع���دات م���ن املانح���ن بقيمة �سبع���ن مليون 
دوالر لتجنب اإغ���الق مراكزها لتقدمي املعونات 
الغذائي���ة والطبية الطارئ���ة يف البالد ولكنها مل 

تتلق من هذا املبلغ �سوى الثلث.
وتق���ول هيلدا جون�سون نائب���ة املدير التنفيذي 

لليوني�سي���ف اإن الدول املانح���ة ت�سعر بقلق من 
تاأث���ري احل���رب عل���ى االأو�س���اع اأكرث م���ن تاأثري 

الكوارث الطبيعية.
م���ن جه���ة اخ���رى ق���ال �س���كان ام����س االح���د ان 
قرا�سنة �سومالين اأطلقوا �سراح ت�سعة بحارة 
م���ن الهن���د وبنجالد�س بع���د اأن تفاو����س رجال 
اأعم���ال و�سي���وخ قبائ���ل يف منطق���ة ب���الد بن���ط 
املتمتعة بحك���م �سبه ذاتي يف �سم���ال ال�سومال 

لالفراج عنهم.
ونقل البحارة يف وقت متاأخر من م�ساء ال�سبت 
اىل ج���اروي عا�سمة بالد بنط. ومل يت�سح على 
الف���ور اأي ال�سفن التي يتبعون لها اأو ما اذا كان 
ق���د مت دفع فدية. ويحتجز القرا�سنة 13 �سفينة 

على االقل واأكرث من 230 من اأفراد االطقم.
وق���ال عل���ي �سعي���د وه���و �سائ���ق ا�ستع���ان ب���ه 
م���ن  ال�سابق���ن  الرهائ���ن  لنق���ل  امل�سلح���ون 
اي���ل وه���ي معق���ل للقرا�سن���ة اىل ج���اروي "ال 
اأ�ستطيع اأن اأح���دد الفارق بينهم لكنهم من الهند 

وبنجالد�س."
واأ�ساف لرويرز يف مكاملة هاتفية من جاروي 
"االن هم جميعا يف �سحة طيبة ويف فندق هنا 
ينتظ���رون �سفره���م رغ���م اأن لي����س يف حوزتهم 

حتى ولو قر�س واحد لدفع تكاليف النقل."
وتاب���ع اأن البحارة من الهن���د وبنجالد�س كانوا 
على منت �سفينة �سي���د عندما خطفهم القرا�سنة 
قبال���ة �سلطنة عم���ان لكن �سعيد ق���ال انه ال يعلم 

ا�سم ال�سفينة اأو وقت جرمية اخلطف.
وم�سى يق���ول "جاء االف���راج عنه���م بعد جهود 
م�سرك���ة م���ن رج���ال اأعم���ال حملي���ن و�سيوخ 

قبائل."
ومل ت���وؤد دوري���ات الق���وات البحري���ة متع���ددة 
اجلن�سي���ات يف املمرات املالحية اال�سراتيجية 
الت���ي ترب���ط اأوروب���ا با�سي���ا ع���ر خلي���ج عدن 
املزدح���م �سوى اىل اجبار القرا�سنة على متديد 
�سطوته���م و�س���ن هجماتهم داخل عم���ق املحيط 

الهندي.

ق���را����ش���ن���ة ي���ف���رج���ون ع����ن ت�����ش��ع��ة م����ن ال���ب���ح���ارة

املجاعة يف ال�سومال تنذر بنزوح جماعي
ال�سعودية واليمن تر�سالن التعزيزات.. وا�ستمرار 

ق�سف احلوثيني 
اخلوبة / اف ب

اف����اد �سهود عي����ان وم�س����ادر ع�سكرية 
اليمني����ة  الق����وات  ان  االح����د  ام�����س 
وال�سعودي����ة تابع����ت ق�سف احلوثين 
وار�سل����ت  احلدودي����ة  املناط����ق  يف 
جانب����ي  م����ن  ع�سكري����ة  تعزي����زات 
احل����دود ل� "تطه����ري" مواقع املتمردين 

الزيدين.
وقال �سهود عيان لوكالة فران�س بر�س 
ان الطريان ال�سعودي "وا�سل طلعاته 
لي����ل ال�سب����ت االح����د وق�س����ف املخابئ 
املوجودة يف جبل دخان وجبل الدود 
وال�سبخاي����ة والغاوي����ة" على احلدود 
م����ع اليم����ن حي����ث يتح�س����ن متمردون 
حوثيون.وذك����ر ال�سه����ود ان "ه����دوءا 
ن�سبي����ا �ساد اجلبهة �سب����اح االحد لكن 
عمليات التطهري التي تقوم بها القوات 

اجلوية على احلدود م�ستمرة".
اىل ذلك، الح����ظ مرا�سل وكالة فران�س 

املا�سي����ن  اليوم����ن  خ����الل  بر�����س 
ا�ستم����رار انتق����ال اع����داد كب����رية م����ن 
م����ن  ال�سعودي����ة  الع�سكري����ة  االلي����ات 
مدين����ة ج����ازان اجلنوبي����ة اىل طريق 
بل����دة اخلوب����ة احلدودي����ة القريبة من 

مناطق املواجهات مع احلوثين.
منطق����ة  يف  عي����ان  �سه����ود  وحت����دث 
احل�س����رور الت����ي تبع����د 25 كيلومرا 
عن احل����دود اليمنية ع����ن تراجع دوي 
الق�س����ف  ع����ن  الناجت����ة  االنفج����ارات 

ال�سعودي خالل اليومن املا�سين.
ومن اجلانب اليمني، �سعد اجلي�س ليل 
ال�سبت االحد عمليات����ه �سد املتمردين 
احلوثي����ن يف حموري ح����رف �سفيان 
يف حمافظ����ة عم����ران وحمي����ط مدينة 
�سعدة، معق����ل احلوثين، ح�سبما افاد 

�سهود عيان وم�سادر ع�سكرية.
واك����د �سهود عي����ان ان اجلي�س اليمني 
م����ع  مواجهات����ه  اجلي�����س  ا�ستاأن����ف 

احلوثي����ن يف ح����رف �سفي����ان، فيم����ا 
اك����د م�سدر ع�سك����ري مي����داين لوكالة 
فران�����س بر�����س ان "مواجه����ات عنيفة 
ح����رف  مدين����ة  م����ن  بالق����رب  دارت 
)ال�سب����ت  املا�سي����ة  الليل����ة  �سفي����ان 
م����ع مت�سلل����ن حوثي����ن ومت  االح����د( 
الق�س����اء عليهم".وا�س����اف امل�سدر ان 
"مواجهات دارت يف منطقة العم�سية 
يف اأق�سى �سمال مديرية حرف �سفيان 
م����ع جماميع من املتمردي����ن احلوثين 
وم�سلحن قبلين" يقاتلون اىل جانب 
املتمردين " م����ا ا�سفر عن مقتل خم�سة 
من املتطوعن القبلي����ن وجرح �سبعة 
اخرين كما �سق����ط �سحايا يف �سفوف 

احلوثين ال يعرف عددهم". 
وبح�سب امل�سدر، اتت هذه املواجهات 
بع����د و�س����ول تعزي����زات ع�سكرية من 
�سنع����اء اإىل ح����رف �سفي����ان "لتمك����ن 
اجلي�س من ا�ستكم����ال فر�س �سيطرته 

�سفي����ان  ح����رف  مديري����ة  كام����ل  عل����ى 
املتمردي����ن  جي����وب  م����ن  وتطهريه����ا 
احلوثي����ن وتاأم����ن الطري����ق الراب����ط 
بن عم����ران واجل����وف والتق����دم نحو 
منطقت����ي اآل عمار وامله����ادر الواقعتان 
جن����وب م����ن مدين����ة �سع����ده واللت����ن 

يتمركز فيهما متمردون حوثيون". 
ويف �سع����دة، اكد م�س����در ع�سكري اأن 
مواجه����ات عنيف����ة دارت لي����ل ال�سب����ت 
االح����د يف مناط����ق العن����د واخلفج����ي 
م����ا ا�سف����ر ع����ن �سق����وط �سحاي����ا م����ن 

الطرفن. 
وا�س����اف امل�س����در ان اجلي�����س "احكم 
�سيطرته عل����ى �ساحيت����ي املقا�س واآل 
عق����اب بع����د ان طهره����ا م����ن املت�سللن 
احلوثي����ن ويوا�س����ل هجوم����ه عل����ى 
منطقت����ي العن����د واخلفج����ي يف عملية 
منطق����ة  اإىل  الو�س����ول  ت�سته����دف 

�سحيان". 

�سبان فل�سطينيون يرمون احلجارة


