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مصرع واصابة  25جنديًا تركيًا في ديار بكر
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ّقتل ثالثة جنود اتراك وأصيب  22آخرين بجروح ،جراء هجوم
 ،نفذه مسلحون من حزب العمال الكردستاني بي كا كا المحظور،
بسيارة مفخخة على مقر لقوات ال��درك ،في مدينة ديار بكر
بجنوب شرقي البالد.
وذكرت وكالة أنباء االناضول التركية الجمعة ان مسلحين من
بي كا كا /نفذوا هجوما " ارهابيا" بسيارة مفخخة على مخفر

بعد عام من العدوان على اليمن ...

تغيرات في المواقف الدولية بعد جرائم العدوان السعودي
البرلمان األوروبي يعتبر الحرب على اليمن عدوانًا ويطالب بالوقف الفوري له
منظمات دولية عدة تستنكر استهداف العدوان للمدنيين وتطالب بتحقيق دولي

م ��ع مرور ع ��ام من الع ��دوان الس ��عودي عل ��ى اليمن
واس ��تمرار ه ��ذا الع ��دوان ف ��ي ارت ��كاب المج ��ازر بحق
المدنيي ��ن االبري ��اء والتي كان آخرها جريمة س ��وق الخميس
بمستبأ بحجة تطورت مواقف المنظمات الدولية التي تدين
ه ��ذه االعمال االجرامية حيث ندد المفوض الس ��امي لحقوق
اإلنسان لدى األمم المتحدة زيد رعد الحسين بالمجزرة التي
ارتكبها تحالف العدوان السعودي على سوق مديرية مستبأ
بمحافظة حجة.
وأك ��د المفوض الس ��امي أن المفوضية قد تالحق أعضاء في
تحالف العدوان بتهمة إرتكاب جرائم دولية ..وقال "تستمر
هذه الحوادث المروعة في الحدوث باطراد غير مقبول".
ولفت مفوض حقوق االنس ��ان إل ��ى أن المفوضية قد تالحق
أعضاء في تحالف العدوان بتهمة إرتكاب جرائم دولية وقال:
"قد ننظر في ارتكاب أعضاء في التحالف لجرائم دولية".
وقال" :لقد قصف التحالف أسواقًا ومستشفيات وعيادات ومدارس
ومصانع وقاعات استقبال لحفالت الزفاف ومئات المساكن الخاصة في
قرى ومدن بما فيها العاصمة صنعاء ".
االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون طالب جميع األطراف بضرورة
" االحترام الكامل اللتزاماتها بموجب القوانين الدولية اإلنسانية وحقوق
اإلنسان بما في ذلك القواعد األساسية للتمييز والتناسب ،والتي تمنع
منعًا باتًا الهجمات الموجهة ضد المدنيين والمنشآت المدنية ،بما في
ذلك األسواق المأهولة بالسكان ".
و ّش��دد على أن "أي هجوم متعمد ضد المدنيين ،أو أه��داف مدنية،
يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون اإلنساني الدولي ،ومن األهمية بمكان إجراء
تحقيقات فورية وفعالة ومستقلة وحيادية في جميع مزاعم االنتهاكات
الخطيرة".
وكان أقوى المواقف الدولية المنددة بالعدوان هو قرار البرلمان األوروبي
باعتبار ما تقوم به السعودية في اليمن عدوانًا على الشعب اليمني ،معبرًا
عن قلقه البالغ ازاء تدهور الوضع االنساني في اليمن وتدمير البنية التحتية
بما في ذلك المدارس والمستشفيات نتيجة الغارات الجوية والقصف
المدفعي من قبل قوات العدوان السعودي الغاشم.
داعيًا ال��ى وق��ف اط�لاق ن��ار ف��وري والسماح بالوصول غير المحدود
للوكاالت االنسانية ليتمكنوا من تقديم المساعدات االغاثية للمحتاجين
في هذا البلد والذي أدى العدوان عليه الى وفاة اآلالف.
مطالبًا االتحاد االوروبي بفرض حظر بيع على األسلحة للسعودية بسبب
عدوانها على اليمن.
من جانبها دعت منظمة اليونيسيف إلى وقف كل أشكال القتال والعنف
في اليمن وااللتزام الكامل بالقانون اإلنساني والدولي وقانون حقوق اإلنسان
 ..مشيرة الى أن اليونيسيف لن تستطيع القيام بأعمالها المتمثلة في
تقديم المساعدة اإلنسانية ما لم َي ُسد السالم ويتوقف القتال
وأكدت أن المنظمة تحققت من مقتل  800طفل وإصابة ألف و180
طفال خالل عام الحرب مبينة أن هناك حاالت كثيرة لم يتم التحقق منها
وأن ماليين المدنيين مصابون بصدمات نفسية.
المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشئون اإلنسانية لألمم المتحدة
في اليمن جيمي ميكجولدرك اك��د في تصريحات سابقة أن األوض��اع

18

مرمر لقوات الدرك في منطقة سور ،بمدينة ديار بكر ،مما أدى
الى مصرع ثالثة جنود  ،وإصابة  22آخرين بجروح ..مشيرة الى
أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى العسكري في ديار بكر.
وأوضحت أن القوات التركية أغلقت الطريق الواصل بين واليتي
التفجير ،وأطلقت عملية أمنية في
ديار بكر وبينغول ،بسبب ّ
المنطقة إللقاء القبض على المنفذين.

اخبار متفرقـة

اليابان  :قرار بتفكيك مفاعل نووي في محطة إيكاتا
ق��ررت شركة شيكوكو
للطاقة الكهربائية رسميا
تفكيك مفاعل نووي في
محطة إيكاتا التي تديرها
ف��ي محافظة "إهيميه"
غ ��رب ��ي ال� �ي ��اب ��ان بسبب
تكاليف الصيانة الباهظة.
وذك��رت هيئة االذاع��ة
والتلفزيون اليابانية ان هذا القرار اتخذ في اجتماع للمجلس التنفيذي للشركة
الجمعة.
يذكر أن المفاعل رقم واحد في محطة إيكاتا دخل الخدمة عام 1977م،
وظل متوقفا عن العمل منذ سبتمبر عام 2011م حيث أوقف بغرض إجراء
فحص دوري بعد حادثة فوكوشيما النووية.
وتتطلب إعادة تشغيل المفاعالت النووية من الشركات المشغلة االلتزام
حادثة فوكوشيما.
بالمتطلبات الحكومية المعدلة التي استحدثت بعد ً
وستتكلف اإلجراءات الالزمة للوفاء بالمعايير المطلوبة أمواال باهظة.
يذكر أيضًا أن المفاعالت النووية قابلة للتشغيل مدة أربعين عاما من حيث
المبدأ في ظل القواعد الحكومية.
وفي ضوء هذه الظروف ،قررت شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية تفكيك
المفاعل رقم واحد الذي سيكمل عامه األربعين العام القادم.
وسيكون بذلك المفاعل السادس الذي يتم تفكيكه في اليابان بسبب التقادم.

الجيش النيجيري يحرر أكثر من  800رهينة من مسلحي "بوكو حرام"

دعم السعودية لإلرهاب َّ
غير الكثير من المواقف تجاهها

العدوان البربري ويعود ذلك الى ان هناك تغيرًا ملموسًا في عالقة الغرب
اإلنسانية في اليمن وصلت إلى مرحلة حرجة جدًا .
وأوضح ميكجولدريك أن الغارات الجوية والعنف تسببا في الكثير من بمملكة بني سعود .فبعد ظهور " داعش " اإلرهابي وتزايد االنتقادات
المآسي وأدت على مدى عام كامل إلى سوء األوضاع اإلنسانية وانعدام للسعودية بسبب عدوانها العسكري على اليمن وقصفها للمدنيين,
الخدمات المختلفة  ..الفتًا إلى أن حوالي  14مليون يمني يحتاجون باإلضافة إلى القلق المتعلق بحقوق اإلنسان والحريات .أصبحت تقرأ في
للمساعدة اإلنسانية و 7.6مليون في وضع حرج ويعانون من انعدام الصحف الغربية انتقادات واسعة لمملكة بني سعود ،كما يمكن سماع
هذه االنتقادات أيضًا من السياسيين الغربيين.
األمن الغذائي .
ً
وأشار إلى أن أكثر من ألف و 200مدرسة تضررت أو أنها لم تعد صالحة وعليه نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ،تحليال يرصد
كما توقفت أكثر من  600مرفق ومركز صحي وأن نصف السكان في اليمن تحوالت نظرات الغرب تجاه بني سعود ،وذلك بعد ظهور "داعش"
لم يعودوا قادرين على الحصول على الخدمات الصحية وأن عشرة ماليين اإلرهابي جاء فيه  " :المقاالت المعادية للمملكة أصبحت اآلن نهجًا متكررًا
في الصحافة الغربية .حيث ندد المقال الرئيس في صحيفة "ذي أوبزرفر"
لم يعد باستطاعتهم الحصول على المياه النقية.
ولفت إلى أن األمم المتحدة أطلقت خطة االستجابة اإلنسانية لليمن البريطانية ،بالعالقة بين المملكة المتحدة ومملكة بني سعود واصفًا
للعام 2016م بتكلفة  1.8مليار دوالر وأن األمم المتحدة تبذل جهودا إياها بأنها "تحالف يعرض ًأمننا القومي للخطر" .ونشرت هيئة اإلذاعة
كبيرة من أجل جمع هذه األموال لتلبية االحتياجات اإلنسانية  ..مبينًا أن البريطانية "بي بي سي" مقاال سلط الضوء على "موجة غير مسبوقة من
هناك بلدانًا تدعم وتقدم مساعدات خارج إطار هذه الخطة حيث ما تم عمليات اإلعدام" في مملكة بن سعود .وقبل بضعة أشهر ،قام توماس
تقديمه ضمن الخطة العام الماضي  60بالمائة وخارج الخطة  25بالمائة .فريدمان ،الذي يمكننا أن نصفه بأنه الصحفي األكثر تأثيرًا في الواليات
المتحدة ،بوصف «داعش» اإلرهابي بأنه "نسل أيديولوجي" للمملكة.
ودعا ميكوجولدريك المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم
لمساعدة الشعب اليمني وإنجاح خطة االستجابة اإلنسانية  ..وقال" :إن بدورهم قام السياسيون بتناول مواضيع مماثلة :سيغمار غابرييل،
مأساة يوم أمس في محافظة حجة أثرت على اليمنيين جميعًا وأن األمم نائب المستشارة األلمانية ميركل ،اتهم السعودية ،بتمويل التطرف
المتحدة بصدد إصدار بيان حولها باعتبار أن هذه الحوادث تزيد من اإلسالمي في ّالغرب .وأضاف" :علينا أن نوضح للسعوديين أن وقت صرف
األنظار قد ولى" ..في بريطانيا ،دعا اللورد أشداون ،وهو الزعيم السابق
سوء األوضاع " .
لحزب الديمقراطيين األحرار ،إلى إجراء تحقيق في "تمويل الجهاديين"
كما دعا إلى احترام القانون اإلنساني وحماية المدنيين والسماح بتسهيل في بريطانيا ،وأشار إلى سلطات بني سعود.
أعمال المنظمات اإلنسانية للوصول إلى المتضررين والمحتاجين.
وترى "فاينانشيال تايمز" ،أن هذه الزيادة المفاجئة في القلق حول
وهناك الكثير من الدول كان لها موقف رافض للعدوان على اليمن مثل المملكة ،في جزء كبير منها ،يرجع إلى الصعود الكبير لـ " داع��ش "
الجهاديين
روسيا التي وصفت الحرب على اليمن بالحرب القذرة اضافة الى ايران اإلرهابي ..صانعو السياسة الغربيون يعرفون أن المعركة مع
ً
وسلطنة عمان التي تبذل قيادتها جهودًا حثيثة اليقاف هذا العدوان هي معركة حول األفكار بقدر ما هي معركة بنادق وسالح .ملفتة أنه
الغاشم وغير المبرر على اليمن وكذلك الجزائر والعراق وسوريا الذين عندما نبحث عن مصدر وجهة النظر العالمية للدولة اإلسالمية ،فإنه يبدو
رفضوا هذا العدوان منذ بدايته ،حتى مواقف بعض الدول المشاركة في أنها تنبع ،بشكل متزايد ،من الفلسفة الوهابية التي تروج لها المؤسسة
العدوان والداعمة له مثل امريكا والغرب بدأت مواقفها تتغير من هذا الدينية السعودية.

ليبيا 800 ..ألف مهاجر على أبواب أوروبا
ق��ال وزي��ر الدفاع الفرنسي ج��ان-إي��ف لودريان بيان صدر عن التنظيم اإلرهابي ،ونشرته وكالة
ال�خ�م�ي��س إن  800أل ��ف م�ه��اج��ر غ�ي��ر شرعي "أعماق" التابعة له.
ينتظرون فرصتهم للعبور نحو أوروب �ا ،انطالقا وتشير المعلومات ،التي أكدها وزي��ر الدفاع
من ليبيا.
الفرنسي جان-إيف لودريان في حديثه اإلذاعي ،إلى
وزير الدفاع الفرنسي دعا ،في مقابلة مع إذاعة أن "داعش" تمكن فعال من إدخال ما بين 4000
"أوروبا "1-الفرنسية ،إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع و 5000مقاتل إلى ليبيا ،منذ سيطرته على بعض
تحول المتاجرة بالمهاجرين إلى مصدر تمويل المناطق في البالد.
لـ"داعش".
وتوضح التقارير الدولية إلى أن التنظيم ،بعد
وش��دد ل��ودري��ان على أن إرس��اء حكومة توافق سيطرته على بعض المدن الساحلية في ليبيا ،بدأ
وطني في ليبيا ُيعد ض��رورة قصوى في المرحلة يعزز وضعه المالي عبر تهريب المهاجرين غير
الحالية ،وأن على جميع األطراف المحلية والدولية النظاميين إلى أوروبا.
بذل جهود مضاعفة ،من أجل تحقيق هذا الهدف .فعالوة على االستفادة من ال�م��وارد النفطية
وأوضح لودريان أن غياب حكومة وطنية في ليبيا الليبية ،يتقاضى "داعش" مبالغ مالية ضخمة لقاء
يحرم األوروبيين من الحصول على ترخيص قانوني تسهيل عمليات الهجرة من إفريقيا في جنوب
بتعقب المهاجرين قبل وصولهم إلى المياه الدولية ،الصحراء إلى أوروبا ،وفقا للوكالة األوروبية إلدارة
ومطاردتهم على الشواطئ الليبية؛ وذلك ضمن التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول
عملية "صوفيا" ،التي أطلقها االتحاد األوروبي في األعضاء باالتحاد األوروبي "فونتكس" ،التي ذكرت
شهر يونيو من العام الماضي بمشاركة  22دولة .في تقريرها األخير أن التنظيم جمع نحو 323
تنظيم "داعش" كان قد دعا ،مطلع العام الجاري ،مليون دوالر من الهجرة غير الشرعية في الشرق
مقاتليه إلى الهجرة من سوريا والعراق نحو ليبيا؛ األوسط وشمال أفريقيا ،محذرة من أن مقاتلين
حيث سيقيم ما يسميه "دولة الخالفة" انطالقا من من "داع��ش" يتسللون إل��ى أوروب��ا متخفين بين
مدينة سرت ،التي سيطر عليها ،وفقا لما جاء في المهاجرين غير النظاميين.

الجيش السوري يحكم السيطرة على تدمر

أعلن الجيش السوري أن وح��دات تابعة له حققت لجبل الطار غرب قلعة تدمر بنحو  3كلم بعد تكبيد
في منطقة تدمر تقدمًا جديدًا على مختلف محاور تنظيم داعش خسائر فادحة بالعتاد والمسلحين".
االش�ت�ب��اك م��ع مسلحي م��ا يسمى بـ"تنظيم الدولة وتعرضت قلعة تدمر المشرفة على المدينة األثرية
االسالمية" داعش وذلك كخطوة جديدة الستعادة كغيرها من اآلثار لتخريب وتدمير من قبل تنظيم
السيطرة على مدينة تدمر المدرجة على قائمة "داعش" اإلرهابي بعد سلب ونهب مئات القطع األثرية
اليونيسكو للتراث العالمي.
من المتحف الوطني في المدينة وتدمر العديد من
ونقلت وكالة االنباء السورية "سانا" الخميس عن األوابد التاريخية وفي مقدمتها المقابر البرجية وقوس
مصدر عسكري قوله :إن "وحدات الجيش بالتعاون مع النصر ومعبد بعل شمين وغيرها الكثير.
القوى المؤازرة أحكمت سيطرتها على منطقة مثلث إل��ى ذل��ك تحدث المصدر العسكري ع��ن طلعات
تدمر االستراتيجية وجميع الهيئات األرضية الحاكمة جوية للطيران الحربي ال�س��وري على أرت��ال آليات
المشرفة على مدينة تدمر من الجهتين الغربية لتنظيم "داعش" على طريق تدمر السخنة "أسفرت
والجنوبية الغربية بعد القضاء على آخ��ر تجمعات عن تدمير العشرات منها وسقوط العديد من القتلى
تنظيم "داعش" فيها".
والمصابين بين صفوف التنظيم".
ويقع مثلث تدمر على بعد نحو  2كلم في الجهة وبين المصدر أن س�لاح الجو ف��ي الجيش العربي
الجنوبية الغربية لمدينة تدمر حيث تخوض وحدات السوري "دمر أوكارا وآليات لمسلحي "داعش" خالل
الجيش اشتباكات عنيفة منذ عدة أيام أسفرت عن ضربات على تجمعاتهم ومحاور تحركهم في منطقة
فرض السيطرة على سلسلة جبل الهيال وتأمينها سد وادي أبيض وغرب حقل شاعر بريف تدمر وفى
بشكل كامل كنقطة انطالق جديدة لتحقيق المزيد قرية أم صهيريج" شرق مدينة حمص بنحو  70كلم.
من التقدم باتجاه المدينة.
ولفت المصدر العسكري إل��ى أن الطيران الحربي
وبين المصدر العسكري أن وح��دات من الجيش السوري وجه ضربات مكثفة على بؤر ومقرات وآليات
بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية "أحكمت مسلحي تنظيم "داعش" في مدينة القريتين بالريف
سيطرتها الكاملة على السفوح الشمالية والغربية الجنوبي الشرقي ما أدى إلى تدميرها".

تمكن الجيش النيجري
من تحرير أكثر من 800
رهينة كانت تحتجزهم
حركة (بوكو حرام) ،فيما
قتل نحو  22مسلحًا خالل
هذه العملية.
وذكرت وسائل اإلعالم
أن الجيش النيجيري ،أعلن
الخميس ،أنه طرد مسلحي (بوكو حرام) من عدة قرى في شمال شرق البالد.
وتمت عمليات تحرير الرهائن في والية بورنو ،حيث أنقذ الجيش  520شخصا
في قرية كوسوما بعد مواجهة مع مسلحي الجماعة الثالثاء الماضي ،كما أنقذ
 309أشخاص آخرين من  11بلدة خاضعة لسيطرة المسلحين.
وفي اليوم نفسه ،أقدم مسلحو (بوكو حرام) على خطف  14امرأة وفتاتين
قاصرتين أثناء قيامهن بصيد األسماك وجمع الحطب ،قرب قرية سابون غارين
ماداغالي في والية أداماوا المجاورة بشمال شرق البالد.
وتقول منظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان إن مسلحي الجماعة خطفوا آالف
النساء والفتيات ،بينهن  200طالبة خطفن من بلدة شيبوك في والية بورنو
قبل قرابة عامين.
وشنت نيجيريا خالل العام الماضي ،هجومًا كبيرًا بدعم من تشاد والنيجر
والكاميرون المجاورة ،سمح باستعادة غوزا ومعظم بلدات وقرى المنطقة التي
سقطت في أيدي مسلحي (بوكو حرام).

حملة مداهمات كبيرة في العاصمة البلجيكية

قال االعالم البلجيكي إن
ق��وات االم��ن قامت ظهر
الجمعة بحملة مداهمات
كبيرة في حي شايريك في
العاصمة بروكسل لتعقب
مشتبه ب�ض�ل��و ع�ه��م في
تفجيرات الثالثاء الماضي،
وذلك بعد مضي يوم واحد
ع�ل��ى اع�ت�ق��ال  6مشتبه
بهم.
وقالت وكالة انباء بيلجا البلجيكية :إن دوي انفجار سمع من احد المنازل التي
داهمتها قوات االمن.
واضافت الوكالة :أن رجال واحدا يحمل حقيبة ظهر ّ
"حيد" في العملية االمنية
الجارية في حي شايربيك ،وذلك بعد رفضه االمتثال الوامر الشرطة.
وقالت وكالة فرانس برس نقال عن احد مراسليها :إن الشرطة طوقت المنطقة
المحيطة بساحة مايسر في شايربيك.
يذكر ان المنطقة التي تشهد حملة اليوم هي ذاتها التي غادرها االشخاص
الثالثة الذين هاجموا مطار بروكسل يوم الثالثاء.
وكانت الشرطة عثرت في سلسلة مداهمات في حي شايربيك مساء الثالثاء
على  15كيلوغراما من المتفجرات ومواد كيمياوية تدخل في صنع القنابل
وعلم "للدولة االسالمية".
ونقلت الوكالة عن مصدر في الشرطة الفرنسية قوله :إن العملية االمنية
الجارية في بروكسل مرتبطة باعتقال رجل فرنسي في باريس يوم الخميس
قيل إنه كان وصل مرحلة متقدمة في االعداد لهجوم.
وقال المصدر :إن سلسلة المداهمات التي تقوم بها الشرطة البلجيكية في
حي شايربيك لها عالقة باعتقال المدعو رضا كريكيت في باريس يوم الخميس
والذي عثرت الشرطة في شقته على اسلحة ثقيلة ومتفجرات.
على صعيد آخر ،قالت صحيفة لو سوار البلجيكية في موقعها االلكتروني :إن
"احد االشخاص الذين القي القبض عليهم ليلة الخميس يدعى فيصل س".
وقالت الصحيفة :إن المذكور يقيم في بروكسل ،وك��ان "خاضعا لمراقبة
الشرطة منذ عدة شهور".
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله :إن فيصل س .هذا قد يكون الشخص الذي
ظهر في الصور وهو يعتمر قبعة في مطار بروكسل قبل وقوع االنفجارات
هناك.

زوارق االحتالل تفتح النار صوب قوارب الصيد شمال غزة
فتحت زوارق االحتالل
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ال �ج �م �ع��ة
نيران أسلحتها الرشاشة
ص��وب ق��وارب الصيادين
الفلسطينيين في البحر
المتوسط ا م��ام منطقة
السودانية شمال قطاع
غزة.
ولم يتم االبالغ عن وقوع اصابات جراء اطالق النيران.
تجدر االشارة الى ان استهداف االحتالل لقوارب الصيادين الفلسطينيين
يتكرر باستمرار تحت ذرائع أمنية واهية ،األمر الذي يربك عملية اإلبحار
والصيد على امتداد شاطئ البحر المتوسط في قطاع غزة .

