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العالم

اليمن

إخفاقات جديدة لقوات الغزو في مأرب
تعز 135 :شهيدًا في حفل زفاف
استهدف طيران التحالف أمس
حفلي زفاف في تعز ،ما أدى إلى مقتل
 135مدنيًا في حصيلة غير نهائية .تزامن
ذلك مع ّ
صد الجيش و«اللجان الشعبية»
ُعددًا من الهجمات على شمال غرب مأرب
قتل خاللها عشرات الجنود الخليجيين
والمسلحين ،فيما استهدف العدوان
المحافظة الشمالية بأسلحة
محرمة دوليًا
واصـ ـ ــل ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـن ــي و«الـ ـلـ ـج ــان
الشعبية» يوم أمسّ ،
صد هجمات قوات
الغزو الخليجي واملجموعات املسلحة
املــؤيــدة لها داخ ــل محافظة م ــأرب ،في
ضــربــة ج ــدي ــدة لـلـتـحــالــف ال ـعــاجــز عن
ال ـحــركــة ف ــي املـحــافـظــة الـشـمــالـيــة منذ
أكثر من ثالثة أسابيع ،بسبب عمليات
امل ـقــاومــة املـتـتــالـيــة للجيش و«أن ـصــار
الله» .هذا العجز الذي تراكمه السعودية

دعت اليونسكو إلى وقف تدمير
التراث الثقافي بعد استهداف
التحالف صنعاء القديمة
وحـلـفــاؤهــا بـعــد تـعــويـلـهــا عـلــى مــأرب
ً
إلح ـ ــداث خ ــرق عـسـكــري ش ـم ــاال ،يـبــدو
أنها ماضية في االنتقام له عبر ارتكاب
املجزرة تلو األخــرى في أنحاء متفرقة
من اليمن ،إذ سجل اليومان املاضيان
عددًا كبيرًا من املجازر ،كان أكبرها في
مدينة املخا الساحلية فــي تعز ،حيث
استهدف طيران التحالف حفلي زفاف،
ما أدى إلى مقتل نحو  135مدنيًا.
وأك ـ ــد م ـص ــدر ف ــي «اإلعـ ـ ـ ــام ال ـحــربــي»
ـث ل ـ «األخ ـب ــار» (عـلــي جــاحــز)
فــي حــديـ ٍ
أن ق ــوات الـغــزو واملـجـمــوعــات املسلحة

حــاولــت عصر أمــس التقدم فــي منطقة
الجفينة في مأرب ،غير أن قوات الجيش
و«اللجان الشعبية» ّ
تصدت لهم ودمرت
عددًا كبيرًا من اآلليات ،فيما قتل منهم
ال ـع ـش ــرات .وت ــأت ــي ه ــذه الـعـمـلـيــة بعد
س ــاع ــات م ــن ص ـ ّـد زح ـفــن آخ ــري ــن على
امل ـصــاريــة وال ـب ـلــق ف ــي س ــاع ــات مبكرة
مـ ــن مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس .وقـ ـت ــل أيـ ـض ــا نـحــو
ً
تسعة مــن الـجـنــود واملـسـلـحــن ،فضال
عن تدمير عــدد من اآللـيــات خــال كسر
تـ ـح ــرك ب ــاتـ ـج ــاه شـ ـع ــاب الـ ـسـ ـب ــول فــي
منطقة البلق .وأكد املصدر في حديثه لـ
«األخبار» أن الجيش و«اللجان» تمكنوا
مــن صــد الــزحــف ال ــذي قتل فيه العقيد
ع ـلــي م ـق ــري ال ــردم ــان ــي ،واألخـ ـي ــر كــان
يعمل مديرًا ألمن مديرية بدبدة سابقًا
قبلأنيهرب ويلتحق بفريق هادي في
الــريــاض .وأض ــاف املـصــدر أن الناجني
من الكمني تفاجأوا بقصف من طائرات
األباتشي التي سارعت إلى استهدافهم
أثناء فرارهم ،فوقع في صفوفهم املزيد
من الضحايا.
وك ــان ــت مـ ــأرب ق ــد ش ـهــدت أمـ ــس ،ع ــددًا
من املحاوالت للتقدم من جبهات عدة.
وبـحـســب امل ـص ــدر ،فـقــد تمكن الجيش
و«ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة» مــن نـصــب كمني
م ـح ـكــم ل ــرت ــل ك ـب ـيــر مـ ــن ق ـ ـ ــوات ال ـغ ــزو
وامل ـس ـل ـحــن ،أدى إل ــى تــدمـيــر  15آلـيــة
ّ
ومدرعة وقتل عدد منهم خالل التصدي
مل ـح ــاول ــة ال ـت ـق ــدم ب ــزح ـف ــن مـنـفـصـلــن
ب ــات ـج ــاه ت ـبــة امل ـص ــاري ــة وال ـب ـل ــق غــرب
مدينة مأرب.
وأفاد املصدر بأن تبة املصارية وجبال
الـبـلــق والجفينة بــاتــت تـحــت سيطرة
الجيش و«اللجان الشعبية» ،نافيًا ما
ّ
تروج له قنوات العدوان وإعالمه حول
تـقــدم قــواتـهــم فــي تـلــك امل ـنــاطــق .وكــان
الجيش و«اللجان» قد تمكنوا أول من
أم ــس مــن الـتـصــدي لــزحـفــن ق ــام بهما
املـسـلـحــون وج ـنــود الـتـحــالــف باتجاه
منطقة ذات ال ــراء وتـبــة امل ـصــاريــة في
الجهة الشمالية والغربية ملدينة مأرب
وتكبيدهم خسائر كبيرة فــي األرواح

أحرز الجيش و«اللجان الشعبية» تقدمًا في عدد من المواقع السعودية خلف الخوبة في جيزان (أ ف ب)

والـعـتــاد .وبحسب املـصــدر ،فــإن قــوات
تابعة للغزو وميليشيات مـ ّ
ـدربــة في
السعودية وصلت قبل ثالثة أيــام إلى
ص ــاف ــر ق ــادم ــة م ــن م ـع ـس ـكــرات تــدريــب
داخل السعودية بقيادة عادل القميري
الذي لقي مصرعه في املعركة مع نجله
وع ــدد مــن الـضـبــاط وال ـج ـنــود ،بينهم
القيادي فــي حــزب «اإلص ــاح» سمران
وعلمت «األخبار» أن ضابطًا
العبيدي.
ُ
إماراتيًا كبيرًا قتل ضمن عمليات أول
ّ
من أمس .وأفادت املعلومات بأن هناك
خــافــا ب ــن عـبــد الـ ــرب الـ ـش ــدادي قــائــد
املـنـطـقــة الـثــالـثــة الـ ــذي عـيـنــه الــرئـيــس
ال ـفــار عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ــادي وال ــذي
أصيب في عملية سابقة ،وبــن قيادة
التحالف حيث تم تعيني املدعو خالد
يسلم خلفًا لــه فــي قـيــادة املنطقة بعد
إصابته األسبوع املاضي.
ّ
وشــن طيران الـعــدوان مساء أمــس أكثر

من  30غارة ّ
جوية على مناطق متفرقة
في مــأرب ،مستخدمًا قنابل انشطارية
مـحــرمــة دول ـي ــا .وم ــن تـلــك الـ ـغ ــارات25 ،
غارة جوية على تبة املصارية والجفينة
وذات الراء ،أحدثت انفجارات هائلة في
املناطق املستهدفة في محاولة يائسة
إلس ـن ــاد الـ ـق ــوات ف ــي تـحـقـيــق أي تـقــدم
باتجاه تبة املصارية والجفينة.
في هذا الوقت ،أحرز الجيش و«اللجان
الشعبية» تـقــدمــا فــي ع ــدد مــن املــواقــع
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة خـ ـل ــف م ــديـ ـن ــة الـ ـخ ــوب ــة
فـ ــي ج ـ ـيـ ــزان ،م ـن ـه ــا ق ــري ـت ــا ال ـكــرع ـمــي
والـحــامـضــه واسـتـطــاعــوا تــدمـيــر عــدد
من اآلليات منها دبابة وآليتا برادلي
وسيارتني هامر وونش .كذلك ،قصفت
مــدفـعـيــة الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان» موقعي
الـشـبـكــة والـ ـ ــدود ف ــي جـ ـي ــزان ،م ــا أدى
إل ــى إص ــاب ــات م ـبــاشــرة ف ــي املــوق ـعــن،
بــاإلضــافــة إلــى تدمير جــرافــة ومــدرعــة

برادلي ودبابة «أبرامز» تابعة للجيش
السعودي في قرية حامضة ،إلى جانب
قصف القوة الصاروخية موقع القرن بـ
 12صاروخًا.
من جهة أخــرى ،واصــل طيران العدوان
ً
ارتـ ـك ــاب املـ ـج ــازر يـ ــوم أم ـ ــس ،مـسـجــا
مجرزة ثانية في منطقة املخا الساحلية
فــي محافظة تـعــز .وأك ــد مـصــدر محلي
في منطقة ذباب املخا لـ «األخبار» (علي
جاحز) أن غــارات عدة نفذها التحالف
على تجمعي لحفلتي زفاف في منطقة
واح ـجــة مــديــريــة ذب ــاب راح ضحيتها
اكثر من  135شهيدًا وعشرات الجرحى
كحصيلة أولية.
وأكد مدير مستشفى املخا أن  70امرأة
سقطن شهيدات في قصف أحد حفلي
الــزفــاف .ومــن جهته ،أكــد مصدر أمني
لــوكــالــة «س ـبــأ» أن ه ــذه امل ـجــزرة تمثل
ج ــريـ ـم ــة حـ ـ ــرب تـ ـض ــاف إلـ ـ ــى ال ـس ـجــل

تقرير

كاتالونيا« :حوار» اإلرادات المتنافرة
س ـي ـطــر االن ـف ـص ــال ـي ــون ع ـل ــى غــالـبـيــة
املـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــد ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ــرمل ـ ـ ــان كـ ــاتـ ــالـ ــون ـ ـيـ ــا
اإلسبانية ،فكانت نتيجة االنتخابات
املحلية التي جرت يوم أول من أمس،
ُ
واع ــت ـب ــرت نــوعــا م ــن االس ـت ـف ـتــاء على
اس ـت ـقــال اإلق ـل ـيــم ع ــن م ــدري ــد ،أن حل
الـ ـتـ ـح ــال ــف االنـ ـفـ ـص ــال ــي فـ ــي طـلـيـعــة

أبدى رئيس الوزراء اإلسباني
استعداده للحوار مع اإلنفصاليين
الفائزين في إطار الدستور
الفائزين ،بحصوله على  62مقعدًا في
البرملان ،تضاف إليها املقاعد العشرة
الـ ـت ــي ح ـص ــل ع ـل ـي ـهــا حـ ـ ــزب ي ـس ــاري
يــدعــو إل ــى االنـفـصــال أي ـضــا ،ليصبح
لالنفصاليني  72مقعدًا من أصل .135
وغـ ـ ـ ـ ـ ــداة صـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج األولـ ـ ـي ـ ــة
لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،أع ـ ـلـ ــن أم ـ ـ ــس راوول
رومـيـفــا ،رئـيــس قائمة «مـعــا مــن أجل
َ
النعم» ،االئتالف االنفصالي الرئيسي
ف ــي كــاتــالــون ـيــا ،أن ــه ب ــات ق ـ ــادرًا على
إط ــاق العملية الـتــي ستقود اإلقليم
ال ـغ ـنــي ف ــي ش ـمــال ش ــرق ال ـب ــاد نحو
االستقالل في عام  .2017ورأى روميفا

أن «رســالــة الناخبني واضـحــة .لدينا
الغالبية (ف ــي الـبــرملــان املـحـلــي) التي
ت ـشـ ّـرع تـمــامــا إط ــاق ه ــذه الـعـمـلـيــة»،
مـضـيـفــا أن ح ـســم الـ ـج ــدال ب ـش ــأن ما
إذا ك ــان ــت أكـ ـث ــري ــة ق ــاطـ ـن ــي اإلق ـل ـي ــم
تــريــد االن ـف ـصــال أو ال ،ي ـكــون بــإجــراء
استفتاء حــول هــذه املسألة مباشرة،
علمًا بــأن حكومة مــدريــد ترفض هذا
األمـ ــر رف ـضــا قــاط ـعــا .وأبـ ــدى رومـيـفــا
استعدادًا «للحوار» حول كيفية تنفيذ
مــا اعـتـبــره تفويضًا شعبيًا لتحقيق
استقالل اإلقليم.
ومـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،دعـ ـ ـ ـ ــا زع ـ ـ ـيـ ـ ــم ح ـ ــزب
 CUPالـ ـيـ ـس ــاري امل ــؤي ــد لــان ـف ـصــال،
أنـتــونـيــو بــانــوس ،الـكــاتــالــونـيــن إلــى
«العصيان» ،وعــدم تطبيق «القوانني
ال ـ ـظـ ــاملـ ــة ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـطـ ـبـ ـق ــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة» .وقـ ـ ـ ــال ب ـ ــان ـ ــوس إن ــه
«ي ـح ــب أن يـتـمـكــن ك ــل الـكــاتــالــونـيــن
وال ـك ــات ــال ــون ـي ــات م ــن ال ـح ـص ــول على
ثالث وجبات يوميًا» .وتجدر اإلشارة
إل ــى أن رف ــض س ـيــاســات «الـتـقـشــف»
امل ـف ــروض ــة أوروبـ ـي ــا ه ــو م ــن الـحـجــج
الرئيسية لدعاة االنفصال.
في املقابل ،أعرب أمس رئيس الوزراء
االس ـ ـبـ ــانـ ــي ،مـ ــاريـ ــانـ ــو راخـ ـ ـ ـ ــوي ،عــن
استعداده «للحوار» مع االنفصاليني
ال ـف ــائ ــزي ــن ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات املـحـلـيــة،

لـكــن دائ ـمــا فــي إط ــار الــدسـتــور (ال ــذي
يمنع االنفصال) ،وليس حول «نهاية
وح ـ ــدة إس ـب ــان ـي ــا» .وأضـ ـ ــاف راخـ ــوي
أن ــه «مـسـتـعــد لــإص ـغــاء وال ـت ـح ــاور»،
لكنه ليس «مستعدًا لخرق القانون»،
وأنــه لن يناقش «وحــدة إسبانيا ،وال
ً
السيادة» ،قائال إن «مزاعم البعض في
كــاتــالــونـيــا (دع ــوى االن ـف ـصــال) كانت
ّ
وتبي
وال تــزال خــارج إطــار الـقــانــون،
اآلن أنهم (االنفصاليون) لــم يعودوا

ي ـح ـظــون ب ــدع ــم غــال ـب ـيــة امل ــواط ـن ــن».
لـ ـك ــن راخ ـ ـ ـ ــوي ت ـ ـحـ ــدث ع ـ ــن إم ـك ــان ـي ــة
التوصل إلى «اتفاق مهم حول بعض
القضايا» ،مؤكدًا أن «ركن اسبانيا هو
وح ــدة األم ــة غـيــر الـقــابـلــة للتجزئة»،
بموجب دستور عام .1978
أم ــا امل ـت ـحــدث بــاســم ال ـح ــزب الشعبي
الحاكم فــي اسبانيا ،بابلو كــاســادو،
ف ـ ـ ـ ـ ــرأى أن ال ـ ـكـ ــاتـ ــالـ ــون ـ ـيـ ــن رف ـ ـضـ ــوا
االن ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال ،ذلـ ـ ـ ـ ــك أن ال ــائـ ـحـ ـت ــن
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االنفصاليتني فــازتــا بغالبية مقاعد
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان املـ ـحـ ـل ــي بـ ــأقـ ــل م ـ ــن ن ـصــف
األص ـ ــوات .وأع ـلــن كــاســادو «مــواصـلــة
ال ـع ـم ــل ل ـض ـم ــان ال ـش ــرع ـي ــة والـ ــدفـ ــاع
ً
ع ــن وحـ ــدة اس ـب ــان ـي ــا» ،ق ــائ ــا إن «كــل
ش ــيء سيستمر كـمــا ك ــان مــن قـبــل في
كاتالونيا» ،وإن «ما يجب ان تقوم به
الحكومة االقليمية هو الحكم ملصلحة
جميع الكاتالونيني ،ووقف النقاشات
االنفصالية التي فشلت» ،مشيرًا إلى
أنها «املرة االولى التي لم يحصل فيها
الـحــزبــان االنـفـصــالـيــان على االغلبية
املطلقة» في البرملان املحلي.
وشـ ـ ـ ــدد امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة
األملانية ،شتيفن زايبرت ،على أهمية
«الحفاظ على سيادة القانون ،في ما
يتعلق بمعاهدات االتحاد األوروبــي،
وعلى صعيد القانون الوطني» .وجاء
مــوقــف الحكومة األملــانـيــة هــذا وكأنه
صـ ــدى مل ــواق ــف ش ـب ـي ـهــة ،كـ ــان آخــرهــا
املـ ــوقـ ــف مـ ــن إرادة غ ــال ـب ـي ــة ال ـش ـعــب
الـيــونــانــي رف ــض سـيــاســة «التقشف»
التي تفرضها أوروبا ،حيث كان وزير
املالية األملاني ،وولفغانغ شوبله ،قد
أكــد رفـضــه ألن ّ
تغير االنـتـخــابــات من
أوضاع تفرضها القوانني واملعاهدات
األوروبية.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

