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مقتل �أولى طالئع «الن�صرة» في القلمون ومحاولة فا�شلة الغتيال لواء �سوري

الريا�ض تعلن عن هدنة �إن�سانية في اليمن وتحذر من ا�ستغاللها

م�شاورات جنيف تنطلق اليوم والجي�ش ّ
يح�صن الح�سكة الحوثيون يحبطون �أكبر هجوم �سعودي في البحر
أحبط األمن السوري أمس عملية تسلل لمجموعة
أنغماسية من تنظيم «جبهة النصرة» االرهابي،
كانت تستهدف اغتيال اللواء محمد عيد مدير هيئة
اإلمداد والتموين في الجيش السوري.
مجموعة «النصرة» تسللت من منطقة األحراش
على اوتوستراد العدوي المحيطة بمنطقة برزة
ال��ى رك��ن ال��دي��ن ،حيث اشتبكت معها وح��دة من
الجيش السوري في شارع برنية في محيط مركز
هيئة االمداد والتموين ،ما أسفر عن مقتل اثنين من
المهاجمين فيما فجر المهاجم الثالث نفسه بحزام
ناسف ما أسفر عن اصابة  6مواطنين بجروح
متفرقة.
في وق��ت نفذ الجيش عملية تمشيط واسعة
لمنطقة بساتين العدوي الممتدة من حي ركن الدين
وص��وال ً إلى القابون والتي تحاذي أيضا ً منطقة
العباسيين.
وفي دمشق أيضاً ،فككت وحدات الهندسة في
الجيش السوري سيارة مفخخة بنحو  150كلغ من
مادة « ،»c4كانت مركونة قرب مستشفى الحياة
بعد جسر الثورة.
ميدانياً ،صد الجيش هجوما ً لمسلحي القلمون
في جرود الجبة وعسال الورد ،ما أسفر عن مقتل
أكثر من  20مسلحا ً وج��رح  50آخرين ،في حين
استهدفت مدفعية الجيش المناطق الجردية في
القلمون وس��ط تحليق مكثف للطيران الحربي
والمروحي في سماء المنطقة.
وف��ي سياق متصل ،أحكمت وح��دات الجيش
سيطرتها على  8قرى جديدة في ريف الحسكة
الجنوبي الشرقي ،هي :الصاللية والحمر ورد شقرا
وصخر والسرب والمجيبرة ورجمان والتبة.
وسيطرة الجيش على هذه القرى ج��اءت بعد

اشتباكات عنيفة مع تنظيم «داع��ش» االرهابي،
حيث ستسمح ه��ذه السيطرة للجيش بتوسيع
الطوق األمني حول الحسكة من الجهة الشرقية
وتركيز نقاط استناد تتيح له تغطية نارية واسعة
لقطع طرق إم��داد «داع��ش» بين مدينة الشدادي
والهول.
ك��م��ا اس��ت��ه��دف��ت م��دف��ع��ي��ة ال��ج��ي��ش ال��س��وري
تحصينات وتحركات «داعش» في بلدة العريشة
وقرب قصر حماد األسعد ومحيط المصرف الزراعي
في مدينة الشدادي.
الى ذلك ،أصيب جنديان أمميان أمس ،إثر سقوط

قذائف ،مصدرها األراض��ي السورية ،على هضبة
الجوالن المحتل.
وقال المتحدث باسم جيش العدو إن «اثنين من
قوات حفظ السالم أصيبا إثر سقوط قذائف هاون
أطلقت من سورية على مرتفعات الجوالن».
سياسياً ،يبدأ مبعوث األمم المتحدة الخاص
بسورية ستيفان دي ميستورا اليوم (الثالثاء)
في جنيف مشاورات منفصلة مع شخصيات من
الحكومة والمعارضة السورية في محاولة للتمهيد
لجولة ثالثة من المفاوضات الرسمية.
(التتمة ص)14

أكد مصدر أمني يمني ان الجيش اليمني واللجان
الثورية افشال ثاني أكبر هجوم بحري للعدوان
السعودي على اليمن.
وأوض��ح المصدر ان الجيش واللجان الثورية
أفشال أكبر هجوم بحري سعودي على مدينة عدن
شاركت فيه  50قطعة بحرية تم تدمير عدد منها
وقتل من فيها .وأض��اف المصدر ان اح��دى القطع
البحرية السعودية قد تم االستيالء عليها من قبل
اللجان الثورية وأسر طاقمها.
يذكر ان هذا الهجوم السعودي الفاشل على مدينة
عدن هو الثاني من نوعه خالل األيام الماضية.
وكان القيادي الحوثي عدنان هاشم القحطاني
أكد أن جماعته واللجان الثورية أحبطت هجوما ً
بحريا ً للتحالف العربي وسيطرت على قطعة
بحرية وأسرت من عليها من جنود.
ونقلت وكالة «ف��ارس» لألنباء عن القحطاني،
أم���س ،ق��ول��ه إن جماعة «أن��ص��ار ال��ل��ه» أحبطت
مخططات للتحالف من خالل البحر.
وأعرب القحطاني عن قناعته بأن «هذه المجموعة
المسلحة مرتبطة بالسعودية وكانت تخطط لشن
اعتداءات واسعة في البالد» .وأضاف أن اليمن ما
زال يواجه مخططات أكثر تعقيدا ً واتساعاً ،مشيرا ً
إلى أن تلك المخططات تحاول دعم اإلرهابيين من
جهة ،وقمع الثورة اليمنية من جهة أخرى.
وش��دد القيادي الحوثي على أن أجهزة األمن
التابعة لجماعة «أنصار الله» كانت على علم بهذا
المخطط السعودي ،موضحا ً أن الجماعة رصدت
القطعة البحرية على بعد  190كيلومتراً.
من جهة أخ��رى ،أعلنت السعودية أم��س ،أنه
وبالتنسيق مع قوات التحالف في اليمن ،سيتوقف
ضرب بعض المناطق في البالد للسماح بإيصال

المساعدات اإلنسانية.
وقال وزير الخارجية السعودي الجديد ،عادل
الجبير ،إنه سيتم وقف الغارات الجوية التي تنفذها
قوات التحالف العربي في بعض المناطق لفترة من
الوقت للسماح بإيصال المساعدات اإلنسانية.
وقال الوزير في أول تصريحات صحافية له منذ
توليه المنصب الجديد« ،سنوقف العمليات الجوية
في أوقات محددة إليصال المساعدات».
وحذر الجبير «المسلحين الحوثيين والموالين
لهم من استغالل الهدنة اإلنسانية وإيقاف القصف،
أو العمل على إعاقة وصول المساعدات» .كما أعلن

�سيناء :م�ؤتمر من �أجل تحالف قبلي
لمواجهة التكفيريين بالتن�سيق مع الجي�ش

جارة ال�سوء

العالمة الشيخ عفيف النابلسي

القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي

تتكشف يوما ً بعد يوم مآزق آل سعود على رغم ك ّل المزاعم
بأنّ ما يحصل من تغييرات في هيكل الحكم يصب في تثبيت
دعائمه .لكن هذا الزعم ال يعلو فوق المظهر الجديد الذي يكشف
حجم التناقضات داخل العائلة الحاكمة وعمق الخالفات التي
وصلت بالصحافة الغربية لتتحدث عن نهاية ممالك الشيوخ
واألمراء.
وليس قول الرئيس األميركي أوباما عن أنّ المخاطر الحقيقية
والمباشرة التي تهدد الكيانات الخليجية كامنة داخلها ،إال
المؤشر عن أنّ دول الخليج مقبلة على أوض��اع أمنية قاسية
بسبب جرثومة االستبداد التي ضربت هوية الجزيرة العربية
وثقافتها وروحها األخالقية األصلية.
ل�ق��د ك ��ان آل س �ع��ود س�ب�ب�ا ً ف��ي ان �ح �ط��اط األم �ت �ي��ن العربية
واإلسالمية .وكل هذا التخريب الذي ح ّل بمنطقتنا ثقافيا ً ودينيا ً
وسياسيا ً واقتصاديا ً يرجع بنحو واضح إلى الممارسات التي
قام بها آل سعود قديما ً وحاضراً .اإلسالم تح ّول بفعل مشايخ
التحريض والسوء عندهم إلى دين للذبح والكراهية واإلقصاء
والتكفير .فلم يعد ذلك الدين الذي يقوم على التسامح والمحبة
واإلخوة والتعاون والهداية واإلصالح .انقلب كل شيء حتى
صارت شعوب عدة تنظر إلى اإلسالم نظرة ماقتة ساخطة.
القضية الفلسطينية التي تعد أشرف قضية إنسانية ،تح ّولت
(التتمة ص)14

هل تم �إنزال
قوات برية في اليمن؟

ناديا شحادة
ب��دأت «ع��اص�ف��ة ال �ح��زم» ال�ت��ي يشنّها التحالف السعودي
الخليجي العربي ف��ي اليمن تحت ع�ن��وان اع ��ادة «الشرعية»
ومواجهة تقدم الحوثيين وقوات الرئيس علي عبدالله صالح،
ومع دخول الحرب يومها الثالث والثالثون من دون تحقيق
أي من االهداف التي اتخذتها السعودية ذريعة العالن الحرب
على الشعب اليمني اجتمعت معظم وك��االت األنباء العالمية
والقنوات العربية الناطقة بلسان دول الخليج ،على خبر انزال
دول التحالف العربي قوات برية على االرض في مدينة عدن
جنوب اليمن ،لتحرير المدينة من الحوثيين وق��وات الرئيس
اليمني السابق علي عبدالله صالح ،لكن العميد الركن احمد
عسيري المتحدث باسم عاصفة الحزم سارع الى نفي الخبر
حيث أك��د ف��ي تصريحات ل��ه أول م��ن أم��س ع��دم صحة هذه
األنباء ،وقال ان االن��زال البري لن يكون في شكل مستتر بل
سيكون واضحا ً للعيان ،وأكد ان طائرات التحالف تستمر في
عمليات االستطالع وتقييم االوضاع على االرض.
يؤكد المراقبون ان التضارب في هذه المعلومات واشاعة
معلومة عن إنزال قوات برية على عدن هدفها االول بث التوتر
(التتمة ص)14

قال الشيخ محمد خضير ،المنسق العام للمجلس
القومي للقبائل المصرية بمحافظة السويس« :إننا
نؤيّد الموقف الذي اتخذته قبيلة الترابين بشمال
سيناء ونزكيه ،ونؤكد أن جميع القبائل تعلن
انتهاج المنهج نفسه الذي قامت به قبيلة الترابين
في مكافحة اإلرهاب داخل الجبال والوديان».
وكانت قبيلة الترابين إحدى أكبر قبائل سيناء قد
أعلنت حملة تقوم بها لمواجهة العناصر التكفيرية
من تنظيم «أنصار بيت المقدس» ،والذي كان قد
فجر منزل أحد مشايخ القبيلة وقتل صبيا ً منها
عمره  16سنة ثم فصل رأسه عن جسده ،بسبب
اتهامه القبيلة بالتعاون مع السلطات المصرية.
وأضاف محمد خضير أنه قد اتفق بين القبائل

على قيام أبنائها بتمشيط المناطق الجبلية لكل
قبيلة في حدودها للبحث عن أي عناصر تكفيرية
إرهابية قد تكون موجودة ،ثم التنسيق مع الجهات
األمنية والتعامل معها إذا لزم األمر ،حتى يتم تطهير
مصر من هؤالء اإلرهابيين.
وشدد خضير على أنّ «هذه المعركة هي معركة
مصير ولن نتراجع عنها وسنقضي على اإلرهاب
ونحن مع الجيش المصري في المعركة».
وفي الشأن ذاته ،أعلن القيادي بقبيلة الترابين
موسى الدلح تسليم  4تكفيريين للقوات المسلحة
في إط��ار مالحقة القبيلة لعناصر تنظيم أنصار
«بيت المقدس» اإلرهابي.
يذكر أن دع��وة قبيلة الترابين بسيناء ،ألبناء
بقية القبائل ،بالوقوف صفا ً واحدا ً أمام ممارسات
تنظيم «أنصار بيت المقدس» ،وضعت القبائل أمام

ال�سعودية «الجديدة» عنوان
قيد الكتابة ...داخلي ًا و�إقليمي ًا
أمر واقع بضرورة إعالن موقف صريح ،على غرار
موقف الترابين من التنظيم.
من جهة أخ��رى ،ق��ال مصدر عسكري مصري
مسؤول إن «القوات المسلحة تعتبر أبناء القبائل
الشرفاء هي ركيزة مكافحة اإلرهاب في سيناء»،
الفتا ً إل��ى أن دوره��م الحقيقي يتمثل في شقين
رئيسيين ،وهما اإلب�لاغ وتقديم المعلومات عن
اإلرهابيين والتكفيريين ،ومنع جميع اإلمدادات من
الوصول إلى المسلحين ،سواء معدات أو أغذية أو
أسلحة.
وأض��اف المصدر في تصريحات« :دم��اء أبناء
سيناء امتزجت بدماء رجال القوات المسلحة خالل
جميع الحروب التي مرت بها سيناء» ،الفتا ً إلى
أن القوات المسلحة تقدر دورهم وما قدموه بشكل
كبير.

العراق :مقتل � 44إرهابي ًا �ضمن عملية «فجر الكرمة»
أعلنت قيادة عمليات بغداد ،أمس،
عن مقتل  44إرهابيا ً وتدمير  13وكرا ً
وم��ق��را ً للجماعات المسلحة ضمن
عملية «فجر الكرمة».
وقالت القيادة في بيان ،إن «قواتنا
األمنية ف��ي ق��ي��ادة عمليات بغداد
شرعت وب��إش��راف مباشر وميداني
من قبل قائد عمليات بغداد ،عملياتها
التعرضية لتحرير م��ا تبقى من
منطقة الكرمة والمناطق المحيطة
ب��ه��ا ،وتمكنت م��ن إل��ح��اق هزيمة
واضحة في صفوف اإلرهابيين»،
مشيرة الى انها «تمكنت في يومها
التاسع عشر بعملية فجر الكرمة من
قتل  44إرهابيا ً وتفكيك  43عبوة
ناسفة ،وتدمير  13وكرا ً ومقرا ً للعدو،
وتدمير اربع عجالت تحمل رشاشات
احادية ،ومدرعتين وقتل من فيها،
فضالً عن تدمير مفرزة هاون قناص،
وقتل ثالثة قناصين».
وأض��اف البيان أن «قطعات من
الفرقة السادسة ،والفرقة الحادية
ع��ش��رة ،والفرقة السابعة عشرة،
وس��راي��ا م��ن ال��ش��رط��ة االت��ح��ادي��ة،

وأب��ط��ال الحشد الشعبي ،وإسناد
من طيران الجيش والقوة الجوية
وطيران التحالف الدولي ،وبالتنسيق
مع قيادة عمليات األنبار اشتركت في
العملية».
يذكر أن عملية عسكرية واسعة
النطاق انطلقت ،ف��ي ( 24نيسان
 ،)2015لتحرير مركز قضاء الكرمة
ش��رق الفلوجة م��ن سيطرة تنظيم
«داعش» ،فيما أكدت مصادر أمنية أن
القوات العراقية في تقدم مستمر نحو
مركز القضاء.
من جانب آخ��ر أف��اد مصدر أمني
في محافظة صالح الدين ،بأن قوة
تابعة للحشد الشعبي أحرقت عجلة
من عجالت تنظيم «داع��ش» وقتلت
من فيها جنوب تكريت.
وقال المصدر بحسب «السومرية
نيوز» ،إن «مسلحين من «داع��ش»
هاجموا ،عصر اليوم ،نقطة تفتيش
تابعة للحشد الشعبي في منطقة
س��ي��د غ��ري��ب ش��م��ال غ��رب��ي قضاء
الدجيل ( 120كلم جنوب تكريت)،
إال أن عناصر النقطة صدوا الهجوم

ال يجد المتابع لتطورات العدوان السعودي على الشعب اليمني،
أي خالف في تفاصيل العدوان على سورية والعراق وليبيا .سوى
أن الحرب بالوكالة التي تريدها أميركا للدول المقاومة لسياستها.
قد جرى الخروج عنها في المرحلة السابقة في حرب اليمن بفعل
الهمجية واإلندفاع السعودي المدعوم بالحقد البدوي.

خضر سعادة خ ّروبي
شملت التطورات األخيرة داخل السعودية أعلى هرم السلطة
مثلث األض�ل�اع فيها تمثل أب��رزه��ا ف��ي إدخ ��ال نجل العاهل
السعودي وزي��ر ال��دف��اع محمد بن سلمان في تلك «المعادلة
الذهبية» ،إلى ح ّد جعل البعض يعتبره «نصف ملك» .وال نبالغ
في القول ب��أنّ ما جرى الحدث ليس صدفة عابرة ،ودالالته
تحمل ما يفيض بمعان ال تنفصل عن سياق داخلي سعودي،
وإقليمي متسارع الوتيرة ،وملتهب المآل.
لم يعد خافيا ً أنّ ك ّل الملفات في المنطقة اليوم وحتى حزيران
المقبلُ ،تقرأ من زاوية «النووي اإليراني» .فمن «غزوة إدلب»
وإغالق معبر نصيب الحدودي بين سورية واألردن ،وصوالً
إل��ى مقتضيات «التصعيد المنضبط» على جبهة الجوالن
المحتل ،مرورا ً بآخر إنجازات «عاصفة الحزم» بمقاييس هي
أقرب إلى اإلجهاز وليس اإلنجاز.
وفقا ً لتقارير المنظمات الحقوقية الدولية ،تحاول أطراف
إقليمية تحسين مواقعها مستفيدة مما ينظر إليه على أنه ضيق
هامش م�ن��اورة إي��ران��ي ،ي��رزح تحت وط��أة جهد دبلوماسي
طويل األجل يقترب من نهاياته التي تتضارب التقديرات في
شأن ما إذا كانت ستكون سعيدة أم ال.
دينامية جديدة في المنطقة واكبت انطالقة العهد الجديد في
السعودية ينطلق منها بعض األق�لام للكالم عن تح ّول قرار
المحور ال��ذي تنضوي فيه الرياض على المستوى اإلقليمي
إليها على حساب أط��راف أخ��رى كتركيا ومصر .أم��ا سلسلة
ال �ق��رارات الملكية األخ �ي��رة فمن شأنها خلط األوراق أكثر،
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�أحالم «وا�شنطنية»!

وتمكنوا من إح��راق عجلة لداعش
تحمل أح��ادي��ة وق��ت��ل م��ن فيها».
وأض���اف المصدر ال���ذي طلب عدم
الكشف ع��ن اس��م��ه ،أن «االشتباك
أسفر عن إصابة عنصر في الحشد
الشعبي».
يذكر أن القوات الحكومية مسنودة

بالحشد الشعبي ح���ررت معظم
مناطق ص�لاح ال��دي��ن وم��ن ضمنها
مدينة تكريت ،لكن بعض المناطق
النائية في األقضية والنواحي ما
زالت تشهد حركة محدودة لمسلحي
تنظيم «داعش».

هل يعلن هادي تحالفه مع «القاعدة» في ح�ضرموت؟

بشرى الفروي

«اعتزام الرياض إنشاء مركز موحد لتنسيق جهود
اإلغاثة في اليمن».
إل��ى ذل��ك ،أص��در النائب األول للرئيس اليمني
السابق علي عبد الله صالح ،أحمد عبيد بن دغر،
بيانا ً أي��د فيه شرعية الرئيس عبد رب��ه منصور
ه��ادي ،داعيا ً الحوثيين إل��ى االنسحاب وتسليم
أسلحتهم بحسب تعبيره.
يذكر أن بن دغر قال إن حزبه استجاب لرغبة
المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون
الخليجي لحضور مؤتمر الرياض الذي دعا إليه
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تعمل أميركا على لجم الجمل الذي خرج عن قطيعها وقام بحرب
فاشلة كادت تدخل األميركي في حرب مع إيران .فقامت بإعادته الى
سياق الخطة وزربه في الحظيرة ،حيث يحقق لها طموحها وينجز
أهدافها التدميرية ،من دون أن تلوث يديها او تعرض مصالحها في
المنطقة ألخطار.
فالتغييرات األخيرة التي أجرتها في السعودية ،تؤكد رغبتها
في إمساك دف��ة ال�ح��روب في شكل مباشر وإدارت �ه��ا لالبتعاد عن
المحظورات التي كان حلفاؤها يسعون الى وقوعها.
مستشارة األم��ن القومي األم�ي��رك��ي س ��وزان راي��س ق��ال��ت« :إن
بالدها ترى أنه ال يوجد حل عسكري لألزمة في اليمن» .وبنفس
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فاديا مطر
لم يعد خافيا ً على أح��د التحالف التركي ـ السعودي الذي
يعمل ضد الدولة السورية بواسطة الحدود التركية الواسعة
والتمويل المباشر السعودي لجبهة النصرة وأعوانها ،الذي
أفضى إلى دخول مسلحي «النصرة « إلى إدلب الحدودية في
 5نيسان الماضي ،ما أدى إلى وقوع البلدة تحت السيطرة
لتتبعها جسر الشغور في  25من الشهر نفسه ،بعد أن قامت
المجموعات اإلرهابية بإطالق حوالى  300صاروخ أميركي من
نوع «تاو» موجه حراريا ً بلغت قيمتها أكثر من  9ماليين دوالر
بحسب ما نقلت المصادر الميدانية ،وتم إعطاؤها لمسلحي
«جيش الفتح» الذي يضم «جبهة النصرة ـ أحرار الشام ـ جند
األقصى» اإلرهابيين ،هي جرعة وريدية من الجرعات الكثيرة
التي ُحقنت المجموعات اإلرهابية المسلحة بها منذ بدء الحرب
على سورية.
لكن الدعم األميركي في هذه الفترة يأتي على شكل فرض
ح��روب األم��ر ال��واق��ع ال�ت��ي تسابق ال�م��وع��د النهائي للتفاهم
ال �ن��ووي اإلي��ران��ي م��ع السداسية ال��دول�ي��ة ،وتعتبر الواليات
المتحدة األميركية هذه الحروب «تربيتا ً على األكتاف» لجبهة
النصرة اإلرهابية التي تعيش اآلن أول المذاق الحلو الحتالل
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