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العدوان ال�سعودي متوا�صل وارتقاء ع�شرات ال�شهداء ...و�شمخاني يعتبر ما يجري عملية �إبادة

«�أن�صار اهلل» تنفي �إجراء محادثات مع الأميركيين
نفى قيادي في أنصار الله إج��راء أي محادثات
مع الجانب األميركي في مسقط .وأكد أن الخارجية
الروسية وجهت دع��وة ألنصار الله لزيارة موسكو
للتشاور حول األزمة اليمنية.
في سياق موا ٍز حمل قيادي رفيع في اللجنة الثورية
العليا السعودية المسؤولية الكاملة عن عرقلة عودة
األطراف اليمنية إلى طاولة الحوار ،معتبرا ً أن استمرار
العدوان السعودي على اليمن يأتي لمنع التوصل الى
أي حل سياسي داخلي كما أشار إلى وجود تناقض في
المواقف المصرية في شأن األزمة اليمنية.
ميدانياً ،كثف ط��ي��ران ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي من
اعتداءاته على اليمنيين ،فقد استشهد خمسة مدنيين
على األقل وجرح نحو عشرين آخرين على األقل في
غارات نفذتها طائرات العدوان السعودي على جبل
نقم المطل على العاصمة اليمنية صنعاء.
كما قصفت طائرات ال��ع��دوان السعودي مناطق
مختلفة من صعدة منها مجمع تربوي ومحطة وسوق
شعبية فضالً عن عدد كبير من المنازل ،ما أدى الى
وقوع أضرار جسيمة في األرواح والممتلكات.
منطقة شعبان في مديرية رازح اس ُتهدفت بقصف
صاروخي ،كما سجلت غ��ارات مركزة على المزرق
مع تحليق كثيف للطائرات الحربية .وفي عدن جدد
تحالف ال��ع��دوان السعودي غ��ارات��ه على مناطق
التماس شمال المدينة .وعلى محور شبوة البيضاء
تمكن الجيش اليمني مسنودا ً باللجان الشعبية من
دخ��ول مدينة الصعيد باتجاه النقبة فيما تجددت
المواجهات على األطراف الشمالية في الضالع.
ه��ذا واستشهد خمسة عشر يمنيا ً ف��ي قصف
سعودي مر ّكز على صعدة وحجة وتعز .وتع ّرضت

منطقة كسارة المعصار في المالحيظ بمديرية الظاهر
الى غارات عدّة.
أم��ا على ال��ح��دود فتحدثت معلومات عن تدمير
الجيش اليمني واللجان الشعبية آلية سعودية في
موقع عسكري في نجران .كما استهدف الجيش اليمني
بالصواريخ مواقع عسكرية سعودية في المدينة.
وأعلن مصدر يمني أن عشرات الجنود السعوديين
للجيش اليمني
قتلوا وأُسر عشرات آخرون في هجو ٍم
ِ
واللجانِ الشعبية على معسك ِر العين الحارة في
منطقة عسير السعودية .وقال المصدر إنَّ المعسكر
يحتوي على خمس واربعين دبابة وع��د ٍد كبير من
المدافع والعربات العسكرية ومئات الصورايخ.
في المقابل أعلن الجيش اليمني تدمير آلية عسكرية
سعودية في موقع طويلق جنوب المملكة ،كما تمكن
من دخول مدينة نصاب في شبوة.
مصادر ميدانية يمنية أوضحت أن الجيش اليمني
هاجم سيارة عسكرية سعودية مص ّفحة كانت تتولى
مهمة نقل الضباط والجنود بين النقاط في مواقع
المجازة في ظهران الجنوب بمحافظة عسير  -جنوب
السعودية .وقد تمكنت من إصابة السيارة في شك ٍل
مباش ٍر ،ما أدّى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى في
السعودية ،إضافة إلى فرار عدد
صفوف المجموعة ّ
من الجنود ،تاركين أسلحتهم خلفهم.
وق��ص��ف الجيش اليمني أي��ض �ا ً ج��م��رك ال��ط��وال
السعودي قبالة مديرية حرض بمحافظة حجة -
شمال غربي اليمن ،بصواريخ غراد المعدّلة ،وذلك بعد
عمليات الرصد المكثفة والقريبة من الموقع .ونتج من
ذلك إشتعال النيران بشكل كثيف في منشآت المركز
لساعات طويلة.

وفي السياق نفسه ،قصف الجيش اليمني مواقع
السعودي في محور علب  -باقم على حدود
العدوان ّ
محافظة صعدة  -شمال اليمن ،حيث أصابت في
شكل مباشر النقاط العسكرية المنتشرة على هضاب
المحور .وق��د ت � ّم قصف مقر ق��ي��ادة ح��رس الحدود
السعودي ومخزن التسليح في جهة منطقة حرض
ّ
حجة ،بصواريخ غراد معدلة بصليات
في محافظة ّ
غزيرة.
وبعد ساعات على إع�لان الجيش اليمني دخول
منظومة صواريخ محلية الصنع أطلق عليها اسم
«الزلزال» حيز االستخدام العسكري ،أفيد عن نزوح
أع��داد كبيرة من السعوديين في الخوجرة والطوال
والحثيرة عن قراهم.
سياسياً ،اعتبر سكرتير المجلس األعلى لألمن
القومي في ايران علي شمخاني أن العدوان السعودي
على اليمن ليس حربا ً بالنيابة فقط بل عملية إبادة
شعب ستفضي بالتأكيد لهزيمة السعودية ،وإلى
المزيد من كراهية ابناء الشعب اليمني لحكام آل
سعود.
وفي الرياض يجري المبعوث األممي الى اليمن
اسماعيل ولد الشيخ محادثات مع الرئيس اليمني
المستقيل الفار عبد ربه منصور هادي ومسؤولين
سعوديين ،ح��ول ما يشبه صيغة اتفاق م��رن مع
«أنصار الله» للذهاب إلى مشاورات جنيف من أجل
إنهاء األزمة القائمة في البالد.
وك���ان ول��د شيخ ق��د غ���ادر صنعاء بعد زي��ارة
استغرقت يومين أج���رى خاللهما م��ش��اورات مع
األطراف السياسية المعنية باألزمة حيث اجتمع إلى
قادة من «أنصار الله» وحزب «المؤتمر».

واليتي ي�ؤكد التن�سيق بين �أطراف محور المقاومة لمواجهة التطورات

الفكر الداع�شي وال�سعودي
وجهان لعملة وهابية واحدة
لمى خيرالله
تتسارع األح��داث والتطورات السياسية والميدانية الدائرة في
رحى المعارك المفتوحة في الرمادي م��رورا ً بشمال ووسط سورية
وجبال القلمون وصوال ً إلى اليمن ،بانتظار سباق ساعة الصفر الزمنية
لتجميع األوراق في الثالثين من حزيران ليضع ك ّل فريق حصيلة ما
جنى ولتحسم الخسارات برسم شرق أوسط جديد يتوازى مع القوى
السياسية الفاعلة في الساحة الدولية.
وفي سبيل تحقيق الحد األقصى من المكاسب بالرهانات يسعى
تنظيم «داعش» اإلرهابي وداعميه بمد جذوره التكفيرية وزرع أورام
فكرية دموية تتماهى مع البنية الوهابية.
فبعد تب ّني فرع تنظيم «داع��ش» في السعودية تفجيري الدمام
والقطيف في  22و 29آي��ار اللذين استهدفا مساجد للشيعة أعلن
التنظيم عن رغبته في تطهير شبه الجزيرة العربية من الشيعة وحث
الشباب في المملكة على االنضمام إلى صفوفه وقال المتحدث باسم
التنظيم اإلرهابي أن «تنظيم «داعش» أمر أتباعه في كل مكان بقتل
«أعداء اإلسالم» بخاصة الشيعة».
وتساءل المتحدث في التسجيل« ،كيف إذا كانوا مع كفرهم يعيشون
في جزيرة النبي محمد» قائالً« :إنهم كفار مرتدون ،مشيرا ً الى ضرورة
قتلهم وتشريدهم بل وتطهير األرض من رجسهم».
يفاجئ المتابع لتصريحات تنظيم «داعش» من منهجيتيه إال أن
الواقع يؤكد تبني سلوك المجموعات التكفيرية ذات اإليديولوجية
الرجعية التي انتهجتها مملكة آل سلول منذ تأسيسها تجاه المناطق
(التتمة ص)14

مناورة �صهيونية للإخالء بوجه
�صواريخ المقاومة وال�سيطرة على الجليل
كشف موقع «معاريف» انه على خلفية العبر من عملية «الجرف الصلب»
وخشية من تسلل «مقاتلين» من حزب الله إلى الحدود الشمالية ،ضمن مواجهة
واسعة مع «إسرائيل» ،بدأت عناصر «أجهزة الطوارئ» في «إسرائيل» التدريب
وللمرة األولى ،على إخالء واستيعاب السكان ضمن إطار مناورة «نقطة تحول
.»15
يذكر أن المناورة مخطط لها مسبقا ً منذ أشهر ،وهي تتضمن عملية إخالء
واستيعاب المستوطنين التي تعتبر من إحدى العبر األساسية التي تعمل
عليها المؤسسة األمنية الصهيونية بعد الصيف األخير والعملية العسكرية في
قطاع غزة ،وتشكل إحدى المخاوف الكبيرة التي سيضطرون إلى تنفيذها في
المواجهة المستقبلية مع لبنان.
ويقول موقع «معاريف» إن «خطط إخالء المستوطنين من نقاط المواجهة
موجودة في الجيش «اإلسرائيلي» ،لكنها لم تنفذ خالل عملية «الجرف الصلب»،
لكن في ما يسمى بـ»قيادة المنطقة الشمالية» ،صرحت مصادر كبيرة خالل
األشهر األخيرة بأنه في الحرب المقبلة مع حزب الله سيكون مطلوبا ً على ما
يبدو إخالء مستوطنين من خط المواجهة.
باإلضافة إلى ذلك ،يشير موقع «معاريف» ،الى ان حزب الله بدأ قبل سنة
بالتزود بصواريخ «بركان» ،حيث الهدف من هذه الصواريخ تدمير أحياء.
معتبرا ً ان األمر يتعلق بصواريخ لمدى قصير ،تحمل رؤوسا ً حربية من عشرات
حتى مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة ،ولو سقطت هذه الصواريخ في
قاعدة عسكرية أو مستوطنة فان األضرار التي ستلحقها ستكون ضخمة.

الريجاني :لن ن�سمح �أبد ًا بالنيل من �سورية
رأى علي اكبر والیتي مستشار
الشؤون الدولية للمرشد االيراني
السيد علي الخامنئي أن الشعب
السوري وجيشه وقواته الشعبية
أظ���ه���روا ق����درة أده���ش���ت األع����داء
واألصدقاء ،مؤكدا ً انه «ال محالة بأن
ينتصر هذا الشعب» ،ومشددا ً على
أن «إي���ران لديها ق��رار استراتيجي
ال يتزعزع في دعم الدولة السورية
وه��و م��ا يعبّر ع��ن واجبنا الديني
واالنساني ،وعن مصالحنا».
كما اعتبر المسؤول االي��ران��ي ان
الرئيس بشار األس��د ه��و «مناضل
ميداني في منصب رئيس» و«عنوان
صمود سورية» و«قائد ال يمكن أن
يُه َزم» ،مشيرا ً إلى أن امتداد األعمال
اإلره��اب��ي��ة م��ن ال��ع��راق إل��ى سورية
واليمن وسائر دول المنطقة هو جزء
من المخطط األميركي المرسوم لها،
وأن ما تشهده سورية من ع��دوان
إرهابي هو حلقة من المشاريع التي
تسعى م��ن خاللها ال���دول الغربية
للهيمنة على دول الشرق األوسط.
ون���وه والي��ت��ي ب��م��واق��ف القيادة

في سورية في تصديها للتنظيمات
اإلره��اب��ي��ة وم��واج��ه��ة ال��م��ش��اري��ع
األميركية التي تستهدف المنطقة
مبينا ً أن زيارته األخيرة إلى سورية
ولبنان ولقاءاته خاللها كانت تهدف
إل��ى التنسيق بين أط���راف محور
المقاومة حول التطورات واألوضاع
في المنطقة.
م��ن جهته ،أش��ار رئيس مجلس

ال��ش��ورى االي��ران��ي علي الريجاني
الى انه وعلى مدى السنوات االربع
الماضية حاولت القوى الكبرى خلق
مشاكل داخ��ل سورية عبر تشكيل
منظمات ارهابية مؤكدا ً ان الشعب
ال��س��وري اف��ش��ل م���ؤام���رات ال��ق��وى
الكبرى ضد بالده.
وأك����د الري��ج��ان��ي أن إي����ران لن
ت��دخ��ر ج��ه��دا ً ف��ي م��واص��ل��ة دعمها

الالمحدود لسورية في مواجهتها
ل�لإره��اب التكفيري ال���ذي يشكل
خطرا ً على المنطقة والعالم ،وقال
«إن التصعيد اإلرهابي األخير على
سورية مرتبط بمجريات األمور على
الساحة اإلقليمية في اليمن والعراق
وباالنتصارات التي يحققها الجيش
العربي ال��س��وري والمقاومة على
اإلره���اب وعلى أكثر م��ن جبهة في
سورية».
وأض���اف« :إننا في إي��ران نتابع
ت���ط���ورات األوض������اع ف���ي س��وري��ة
والمنطقة ول��ن نسمح أب��دا ً بالنيل
من سورية وسيادتها واستقاللها
وال���ت���دخ���ل ف���ي ش��ؤون��ه��ا ون��ح��ن
م��س��ت��م��رون ف��ي دع��م��ن��ا السياسي
واالقتصادي لتعزيز صمود الشعب
ال��س��وري ال���ذي ي��ح��ارب اإلره���اب
الدولي نيابة عن العالم».
وأعرب المسؤول االيراني أمس في
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
ال��س��وري محمد ج��ه��اد ال��ل��ح��ام في
طهران عن ثقته بأن الشعب السوري
(التتمة ص)14

�أربعون �شهيداً لل�شرطة بتفجير انتحاري  ...والقوات الم�شتركة تتوغل الى مركز بيجي

المالكي يحذر من احتالل العراق في ذكرى ثورة الع�شرين
أط��ل��ق ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي
نوري المالكي تحذيرات من تعرض
السيادة العراقية لالحتالل واالنتهاك
خالل االحتفالية التي اقامتها عشائر
آل فتلة ف��ي ذك���رى ان����دالع ث��ورة
العشرين.
وذك���رت «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» ان
المالكي اعتبر أن «س��ي��ادة بلدنا
م��ع��رض��ة ل�ل�اح���ت�ل�ال واالن���ت���ه���اك
واستطعنا بحمد الله اخراج القوات
األجنبية ويجب اال تعود الى ارضنا
اية قوه اجنبيه تحكمنا» .وأضاف:
«ال��ح��ش��د الشعبي ه���والء االب��ط��ال
ال��ذي��ن لقنوا االره���اب واالرهابيين
والدول التي تقف خلفهم دروسا ً ولن
يقفوا حتى تطهير آخر شبر من ارض
العراق».
وأع��ل��ن وزي���ر ال��دف��اع األم��ي��رك��ي
أشتون كارتر أن بالده ال تعتزم إعادة
احتالل العراق أو نشر ق��وات برية
كبيرة فيه في إطار الحرب ضد تنظيم
«داعش».
وأكد كارتر في مقابلة صحافية أن
القرار بعدم التدخل بريا ً يعود لقناعة
أميركية بأن ذلك لن يكون السبيل
األمثل لدحر التنظيم على نحو دائم.
وأضاف« :إن إلحاق الهزيمة بداعش
ٌ
منوط بالقوات الحكومية العراقية
أم ٌر
وحدها».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،وف��ي��م��ا رف��ض
شيوخ العشائر أي مشروع تقسيمي
يقول آخ��رون ان احياء ذك��رى ثورة

حراك �أوروبي لإحياء عملية ال�سالم

بشرى الفروي
كشفت مصادر في الرئاسة الفلسطينية عن نية رئيس السلطة
الفلسطينية محمود ع��ب��اس تشكيل ط��اق��م ت��ف��اوض��ي تحضيرا ً
الستئناف المفاوضات السياسية مع الجانب «اإلسرائيلي» ،فيما
أكدت المصادر «ان الطاقم سيضم شخصيات سياسية مخضرمة في
السلك الدبلوماسي الفلسطيني ذات وزن سياسي ثقيل إضافة إلى
شخصيات إقتصادية وأمنية رفيعة المستوى ،مضيفا ً انه يجري اآلن
اإلعداد لتشكيل الطاقم الجديد بناء على طلب من اإلدارة األميركية التي
طالبت السلطة الفلسطينية البدء بتشكيل لجنة تفاوضية مع الجانب
«اإلسرائيلي» تكون هي المرجعية الوحيدة في الشؤون التفاوضية مع
«إسرائيل».
وأشارت الى رغبة صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين في
إعفائه من المشاركة في الجولة التفاوضية الجديدة مع «إسرائيل».
ج��اءت هذه التغييرات بالتزامن مع استقالة توني بلير رئيس
الوزراء البريطاني السابق من منصبه كمبعوث خاص للجنه الرباعيه
الخميس الماضي ،بعدما شغل هذا المنصب منذ حزيران .2007
الرجل الذي تعرض في شكل دائم لالنتقاد بسبب غياب اي تقدم في
عمليه السالم في مرحلة وجوده في هذا المنصب حيث عبر متابعون
فلسطينيون عن امتعاضهم لدور بلير متهمينه باإلنحياز لـ«إسرائيل».
بينما كان الموقف «اإلسرائيلي» مغايرا ً حيث اعتبر رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو ان بلير بذل «جهودا ً كبيره» من اجل السالم.
(التتمة ص)14

عمان :ال�سجن �سنتين لـ� 4أردنيين
حاولوا االلتحاق بـ«داع�ش»
قضت محكمة أمن الدولة األردنية ،أمس ،بسجن  4أردنيين لمدة عامين بعد
إدانتهم في محاولة االلتحاق بتنظيم «داعش» والترويج ألفكاره.
وحسب المحكمة فقد أق��دم  3متهمين في العشرينات على استخدام مواقع
التواصل االجتماعي مثل «الفايسبوك» و«الواتسآب» لنقل ونشر أخبار التنظيم،
فيما حاول المتهم الرابع االلتحاق بعناصر التنظيم في سورية إال أن محاولته بائت
بالفشل بعد أن قبضت عليه أجهزة األمن األردنية.
وقد نفى المتهمون األربعة التهم الموجه إليهم خالل أولى جلسات المحاكمة التي
بدأت مطلع العام الجاري.
وتصدر السلطات األردنية بين الحين واآلخر أحكاما ً في حق أردنيين التحقوا أو
حاولوا االلتحاق بـ«داعش» أو الترويج ألفكاره.
كما شددت السلطات األردنية مؤخرا ً من إجراءاتها األمنية ضد «الفكر المتطرف»
كجزء من حملتها ضد تنظيم «الدولة اإلسالمية».

الأمن الجزائري يعتقل عن�صرين من «داع�ش»

العشرين هو تجديد لعهد االج��داد
ودعم للحشد الشعبي.
وت��ت��زام��ن ال���ذك���رى ال��خ��ام��س��ة
والتسعون النطالق ثورة العشرين
مع الذكرى السنوية األول��ى لفتوى
الجهاد التي اطلقتها المرجعية في
النجف والتي أدت الى تراجع نفوذ

تنظيم «داعش» على المحافظات التي
سيطر عليها في حزيران الماضي.
إلى ذلك ،توغلت القوات المشتركة
العراقية ال��ى م��رك��ز ق��ض��اء بيجي
شمال محافظة صالح الدين وذلك
بعد تحرير قرى وبلدات عدة تابعة
ل��ه وم���ن أب���رزه���ا ب��ل��دة البعيجي

االستراتيجية.
وذكرت مصادر عسكرية أن القوات
المشتركة تقدمت باتجاه منطقة
البعيجي التابعة لقضاء بيجي من
ث�لاث��ة م��ح��اور وك��ب��دت المسلحين
خسائر كبيرة في األرواح والمعدات.
(التتمة ص)14

اعتقل الدرك الجزائري ،وهو جهاز يتبع وزارة الدفاع ،عنصرين ينتميان الى
تنظيم «الدولة االسالمية» (داعش) في عمليتين مختلفتين.
وكشفت تقارير أمنية ،أن عناصر في جهاز الدرك ،اعتقلت شخصا ً ( 23سنة)
ينتمي إلى «داعش» في مطار الجزائر الدولي (هواري بومدين) ،كان سافر الى
سورية بجواز سفر مزور من طريق تركيا ،العام الماضي ،وعاد إلى الجزائر
بجواز سفر مزور أيضاً ،وسبب عودته هو العالج ،إثر إصابته بعيارات نارية.
وأوضحت التقارير أن المكلفين األمن في المطار لم يتفطنوا له ،بحكم أنه لم
تظهر عليه عالمات توحي بأنه «مقاتل» في صفوف «داعش» ،لكن افراد الدرك
نجحوا في اعتقاله بناء على تحريات استمرت  3أشهر ،وجرى تعقبه إلى غاية
عودته إلى الجزائر ،عندما اتصل بمسؤول التجنيد في الجزائر ليتكفل إجراءات
عالجه في عيادة خاصة.
وجرى تحديد هويته بناء على ورود اسمه على الئحة المطلوبين أمنيا ً ممن
ينتمون إلى «داعش».
من جهة أخرى ،كشفت صحف محلية اعتقال إرهابي في والية بومرداس
القريبة من العاصمة الجزائرية ،ينشط في التنظيم ذاته ،يتكفل تسهيل التحاق
جزائريين بـ «داعش» في سورية والعراق.

