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رو�سيا تدفع باتجاه هدنة �إن�سانية يمنية...
و 14حزيران موعد ًا لمحادثات جنيف
بريق أمل خرج به مجلس األمن من خالل إجالس
طرفي النزاع اليمني إلى طاولة الحوار مع تحديد
الـ 14من حزيران الجاري موعدا ً لمحادثات جنيف،
بدفع من روسيا ،التي جددت أيضا ً مطالبتها بهدنة
إنسانية.
وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثي على لسان
رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي موافقتها
على المشاركة في محادثات جنيف لتسوية األزمة
اليمنية والتي دعت األمم المتحدة لعقدها في الـ14
من الشهر الجاري.
وكان دبلوماسيون أمميون قالوا أول من أمس،
إن األمم المتحدة تنوي عقد محادثات سالم بين
الفصائل المتحاربة في اليمن في جنيف في 14
حزيران الجاري.
جاء ذلك إثر جلسة عقدها مجلس األمن الدولي
بطلب من روسيا وقدم خاللها المبعوث األممي لليمن
إسماعيل ولد شيخ أحمد إحاطة حول األوضاع في
هذا البلد وجهود التسوية التي يقوم بها.
وق���ال ول��د شيخ أح��م��د إن الحكومة اليمنية
المتمركزة في الرياض وافقت على االجتماع في
جنيف في  14حزيران.
يذكر أن المحادثات التي كان من المزمع إجراؤها
بجنيف في الـ 28من أيار قد تأجلت إثر اعتراضات

م��ن االئ��ت�لاف اليمني ف��ي ال��ري��اض ال��ذي تمسك
بضرورة تطبيق القرار األممي الرقم  2216الصادر
عن مجلس األمن في  14نيسان الماضي.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة،
السفير فيتالي تشوركين ،قد دع��ا األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون إلى التحرك على وجه
السرعة إلعالن موعد عقد مشاورات جنيف بشأن
األزمة اليمنية.
وق�����ال ال��س��ف��ي��ر ال���روس���ي ف���ي ت��ص��ري��ح��ات
للصحافيين ،عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة
لمجلس األمن الدولي بشأن اليمن ،إنه من الواضح
والجلي أن اآلثار المترتبة من غارات قوات التحالف
مأسوية على المدنيين وعلى الثقافة وحتى المعالم
التاريخية ،مشيرا ً إلى ضرورة ضبط النفس ووقف
العنف من كل األطراف.

روسيا تدفع باتجاه هدنة إنسانية

كما طالب تشوركين األمين العام ومنسق شؤون
اإلغاثة ستيفن أبراين بتسهيل وصول المساعدات
اإلنسانية وم��واص��ل��ة ال��دف��ع نحو ف��رض هدنة
إنسانية ،قائالً« :إنه يأمل بأن تنطلق المشاورات
قبل انطالق شهر رمضان على أن تتواصل خالله
حتى ال��وص��ول إل��ى اتفاق نهائي يجمع بين كل

م�ساع ُعمانية
ٍ
اليجاد مخرج للأزمة اليمنية

ناديا شحادة
التكتيك العسكري واالستراتيجي الذي اتبعه الحوثيون في تعاملهم
مع «عاصفة الحزم» أربك السعودية وتسبب لها في صداع لوجيستي
وأدخلها في دوامة لم تعد تعرف كيف الخروج منها.
فالحملة التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني لم تجبر
الحوثيين على ترك مواقعهم والشعب اليمني لم يستسلم ،ووصلت
قذائف المقاومة اليمنية الى االراضي السعودية فباتت المملكة تبحث
عن مخارج لها من المأزق الذي تورطت به.
وأدت مجريات األحداث على الساحة اليمنية الى تراجع في مواقف
السعودية وحلفائها بعد فشلهم العسكري وأصبحوا يأملون في خلق
مساحة لحل تفاوضي يصلون من خاللها الى نتيجة ايجابية عبر
المفاوضات .
فها هو الرئيس الهارب الى السعودية عبد ربه منصور هادي
ال��ذي ك��ان قد اشترط سابقا ً تسليم الحوثيين اسلحتهم قبل
المشاركة في محادثات سالم معهم ،يوافق اآلن على المشاركة
في المحادثات مع الحوثيين التي ستعقد في جنيف برعاية االمم
المتحدة ،بحسب تصريحات احد مساعديه .فقرار هادي جاء بعد
لقائه في الرياض مبعوث االمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ
احمد وهذا ما اكدته.
وك��ان تم تأجيل مؤتمر جنيف ال��ذي كانت االم��م المتحدة تنوي
عقده في  28أيار الماضي بسبب اعتراض هادي الذي اشترط تنفيذ
القرار األممي  2216الذي يتضمن بنودا ً عدة بينها انسحاب الحوثيين
من العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية وتسليم اسلحتهم قبل ايه
محادثات معهم.
(التتمة ص)14

«العفو الدولية»:
ال�شيخ �سلمان �سجين ر�أي

الفرقاء اليمنيين».
وكانت موسكو أك��دت على لسان نائب وزير
الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أنها تدرس
إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية إلى اليمن في
غضون أسابيع.
ونقلت وكالة «نوفوستي عن غاتيلوف قوله:
«نحن ما زلنا نطالب بإعالن هدنة إنسانية (في
اليمن) لتأمين إيصال المساعدات اإلنسانية .من
جانبنا نحن ن��درس الخيارات إليصال الشحن
اإلنسانية إلى اليمن في المستقبل القريب».
وفي انتظار الوصول إلى اتفاق شامل لألزمة،
يواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب
اليمني مخلفا ً المزيد من الضحايا معظمهم من
النساء واألط��ف��ال وتدمير المنازل والمؤسسات
الحيوية والمدنية ،فيما تواصل القبائل اليمنية
استهدافها للمواقع العسكرية السعودية في
جيزان ،حيث تمكنت من تفجير موقع الرديف بعد
عمليات عدوانية متكررة من الموقع ،مدمرة دبابة
وعربتين بي أم بي خالل عمليات التقدم.
وارت��ف��ع��ت حصيلة ش��ه��داء غ���ارات ال��ع��دوان
السعودي على وادي صبر في مديرية سحار الى
 42شهيدا ً و 8جرحى.
(التتمة ص)14

الجي�ش يتقدم في نقاط ا�ستراتيجية في ريف ادلب ويخو�ض ا�شتباكات عنيفة في الح�سكة

غاتيلوف :الأطراف ال�سورية مهتمة بـ«ت�شاوري مو�سكو»
أع��ل��ن ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة
ال��روس��ي غ��ي��ن��ادي غ��ات��ي��ل��وف أن
األطراف السورية التي شاركت في
لقائي موسكو التشاوريين األول
والثاني مهتمون بإجراء جولة ثالثة
من المشاورات.
وقال غاتيلوف أمس «إن الجولة
الثانية من اللقاء التشاوري جرت
منذ وقت قريب في موسكو وكانت
اآلراء تدور في شكل عام حول أهمية
إج��راء جولة ثالثة من المشاورات
والفكرة ما زال��ت قائمة وسيجري
النظر فيها قريبا ً ولكن لم يتم تحديد
موعد لهذا اللقاء الثالث».
ولفت المسؤول الروسي إلى أن
م��واق��ف القيادة السورية متقبلة
دائ���م���ا ً ل��ل��ح��وار ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن
مواقف وفد الحكومة السورية إلى
لقاءي موسكو كانت بناءة أيضا ً
خ�لال ال��ح��وار ،وق���ال« :إن الوفد
السوري مستعد لتطوير الحوار مع
المعارضة ونحن من هذه النقطة
نعتبر أن وف��د الحكومة السورية
يقدم فرصة مفيدة في عملية البحث

عن سبل التسوية».
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري
أم���س ع��ل��ى ت��ل أع����ور وت���ل غ��زال
وبلدة صراريف بالقرب من محطة
زيزون الحرارية في ريف إدلب بعد
اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم

«جيش الفتح» االرهابي ،أسفرت عن
مقتل العديد منهم وتدمير أكثر من 6
سيارات مجهزة برشاشات ثقيلة.
كما سيطرت وح���دات الجيش
والقوات الرديفة على بلدات مرج
الزهور والزيادية وسد زيزون ،في

الريف الشمالي الغربي لمحافظة
ح���م���اة ،واس��ت��ه��دف��ت ت��ج��م��ع��ات
المسلحين ف��ي ت��ل��ول السرمانية
وأع��ل��ن م��ص��در ع��س��ك��ري س��وري
صباح أمس إحكام الجيش والقوات
المسلحة السيطرة الكاملة على عدد
من النقاط االستراتيجية والتالل
الحاكمة في أقصى الريف الشمالي
الغربي لمحافظة حماة قرب الحدود
اإلدارية لمحافظة إدلب.
هذا واستهدف الطيران الحربي
ال��س��وري تحصينات المسلحين
وم���خ���ازن س�لاح��ه��م ف���ي مناطق
بسامس وحيال وج��داري��ا ومعرة
ال��ن��ع��م��ان وب���زي���ت وش��اغ��وري��ت
والطيبات بريف إدلب.
الى ذلك ،قال محمد زعال العلي
محافظ الحسكة ال��س��وري��ة أمس
إن مقاتلين م��ن تنظيم «داع���ش»
فجروا أكثر من  13شاحنة محملة
بالمتفجرات عند ن��ق��اط تفتيش
ت��اب��ع��ة للجيش ال���س���وري ح��ول
المدينة.
(التتمة ص)14

ع�شرات القتلى من «داع�ش» �شمال تكريت و�شرق الرمادي

القوات العراقية تتقدم مع عنا�صر النخبة في الأنبار

قالت منظمة العفو الدولية في رسالة خاصة أنها مهتمة كثيرا ً بمحاكمة
الشيخ علي سلمان ،موضحة أن المنظمة منذ اعتقال الشيخ في كانون األول
 2014قامت بنشر بيان تطالب فيه باإلفراج عن الشيخ علي سلمان ،ألنه برأي
المنظمة إن التهم التي وجهت إليه ال توجد فيها أدلة ،عن استخدامه للعنف أو
الحض على استخدام العنف.
(التتمة ص)14

القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
قال مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار اإلفتاء المصرية إنه أحصى المساجد
التي تعرضت للهدم والتفجير على أيدي تنظيم «داعش» ،وكشف اإلحصاء أنها
تجاوزت  50مسجدا ً في كل من سورية والعراق واليمن والسعودية ،بعد تفجير
مسجد للشيعة بالقطيف ،الذي راح ضحيته نحو  20مصلياً.
وأكد المرصد أن تنظيم منشقي القاعدة «داعش» يحارب بيوت الله ويهدمها
ويفجرها في مسعى منه الستهداف أكبر تجمع من المواطنين ،إضافة إلى كونها
أماكن يصعب تأمينها ،بما يجعل التنظيم اإلرهابي يسعى بصورة جادة الى
استهداف مخالفيه عبر أتباعه من االنتحاريين.
وأوضح المرصد أن تنظيم «داعش» يخدع أتباعه بمبررات شرعية واهية
إلقناعهم بجرائمه التي ينفذونها ،حيث يسوق لهم شبهات ينكرها الشرع
اإلسالمي بهدف إقدامهم على تفجير أنفسهم ،ظ ّنا ً منهم الحصول على أجر
الشهادة ،فتارة يتذرع بأنها مساجد تابعة للشيعة ،وتارة لكونها مساجد
تحوي أضرحة «وال يجوز الصالة فيها» ،وتارة يتذرع بأنها مساجد تراثية
تمثل مزارا ً سياح ّيا ً لغير المسلمين ،وغيرها من الذرائع الواهية التي يعلنها
التنظيم لتمرير جرائمه وإصباغها بالصبغة الدينية ،وشرعنة االعتداء على
بيوت الله ورواده من المصلين ،والتي تعكس منهجه المعوج وفهمه السقيم
للفقه اإلسالمي.
ولفت المرصد إلى أنّ العديد من المساجد التاريخية واألثرية تعرضت
للهدم والتفجير على أيدي مقاتلي التنظيم اإلرهابي ،كان أبرزها مسجد ومزار
األربعين المقدس لدى أهل الس ّنة في تكريت ،والذي جرى تفجيره باستخدام
عبوات ناسفة ،حيث يضم رفات  40صحاب ّيا ً شاركوا في فتح مدينة تكريت في
عام  16هجرية بقيادة الصحابي عبدالله بن العتم ،في زمن عمر بن الخطاب،
بجانب تفجير «مسجد الخضر» األثري بالموصل الذي يعود للقرن التاسع
للهجرة.
ولم تتوقف جرائم التنظيم عند هذا الحد ،بل تعدته لتصل إلى قبور األنبياء
والصحابة ،ففجر التنظيم وهدم قبور األنبياء يونس وشيت ودانيال ،ولفت
المرصد إلى أن بغي وع��دوان التنظيم اإلرهابي وصال إلى حد تفخيخ نحو
خمسة عشر مسجدا ً بالموصل ،تحسبا ً لهجوم القوات العراقية واستعادة
السيطرة على المدينة ،بما يؤكد قطعا ً أنه لم تعد للمساجد حرمة وال قدسية
عند هؤالء ،بل أضحت أداة للقتل وسبيالً لسفك الدماء التي حرم الله.
وأشار المرصد إلى أن التنظيم اإلرهابي فجر المسجد الوحيد بقرية الشيخ
هالل ،بريف حلب الشمالي ،الذي يقصده األهالي ألداء الصالة وحفظ وتعلم
القرآن الكريم ،متذرعا ً بوجود قبر للشيخ «هالل» داخل المسجد ،ما اعتبره
التنظيم ،وفق منهجه الضال ،شركا ً بالله يقتضي التفجير.
وطالب المرصد بفضح ممارسات وجرائم التنظيم في حق بيوت الله ،وسفكه
دماء المسالمين من كافة الديانات والطوائف ،أمام المجتمعات اإلنسانية
كافة ،حتى ال ينخدع بعضهم بزيف الشعارات التي يرفعها التنظيم في وجه
الدول والمجتمعات المسلمة في المنطقة ،ولكي يتضح جل ّيا ً أن هذا التنظيم
وممارساته اإلجرامية واإلرهابية ال تمت بصلة إلى اإلسالم فكرا ً وشريعة ،كونها
تستهدف باألساس الرموز والمقدسات اإلسالمية ،وتحاول فرض أيديولوجيتها
التكفيرية والمتشددة على دول ومجتمعات الشرق األوسط.

طائرات العدو «الإ�سرائيلي»
ت�شن �سل�سلة غارات على غزة

تون�س :محاكمة م�شتبهين
في اغتيال بلعيد نهاية حزيران
يحاكم القضاء التونسي يوم  30حزيران الجاري  24مشتبها ً بهم في قضية
اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد في شباط .2013
وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم محكمة تونس االبتدائية ان
 24تونسيا ً ( 23موقوفون وواح��د طليق) مشتبها ً بهم في هذه القضية
سيمثلون امام القضاء يوم  30حزيران من دون االدالء بتفاصيل أخرى.
ويواجه هؤالء تهم «القتل العمد» و«التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية»
و«االنضمام إلى مجموعات لها عالقة بتنظيم إرهابي» و«جمع تبرعات
لتمويل اشخاص لهم عالقة بأنشطة إرهابية» و«توفير أسلحة ومتفجرات
لفائدة تنظيم له عالقة بجرائم ارهابية» ،بحسب سمير بن عمر محامي احد
المتهمين.
وفي  6شباط  ،2013قتل شكري بلعيد المحامي والقيادي البارز في
«الجبهة الشعبية» بالرصاص امام منزله في حادثة وصفت بأنها «أول
عملية اغتيال سياسي» داخل تونس منذ استقاللها عن فرنسا عام .1956
ونسبت وزارة الداخلية االغتيال الى جماعة «أنصار الشريعة بتونس» التي
صنفتها تونس والواليات المتحدة االميركية في  2013تنظيما ً «ارهابياً».

الإفتاء الم�صرية تدين ا�ستهداف «داع�ش»
للم�ساجد في �سورية والعراق واليمن وال�سعودية

أعلنت وزارة ال��دف��اع العراقية أم��س ،أن
قواتها األمنية وصلت إل��ى مشارف الجسر
الياباني في بلدة الكرمة شرق مدينــة الفلوجة
(غرباً) ،وذلك ضمن عملياتها التي تستهدف
تنظيم «داعش».
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن «القوات
العراقية وق���وات الحشد الشعبي ضمن قاطع

عمليات بغداد ،تقدمت وصوال ً إلى مناطق قريبة
من الجسر الياباني في بلدة الكرمة ( 40كلم عن
العاصمة بغداد)».
من ناحيتها أعلنت قيادة الشرطة االتحادية،
عن إشراك  800مقاتل من قوات النخبة الخاصة
بمهمات قتالية ضد تنظيم «داع��ش» في الرمادي
بمحافظة األنبار.

وق��ال الفريق رائ��د شاكر ج��ودت قائد الشرطة
االتحادية ،في بيان نقلته «األناضول» إن «قوات
الشرطة االتحادية ع��ززت قطعاتها االلتحامية
بـ 800مقاتل من قوات النخبة» ،مبينا ً أن «قوات
النخبة ستشارك في مهمات خاصة ضمن معارك
(لبيك يا عراق)».
(التتمة ص)14

شن طيران االحتالل «اإلسرائيلي» ،سلسلة غارات على مواقع متفرقة في
قطاع غزة ،واستهدفت إحدى الغارات ،مواقع لحركة حماس حسب مصادر
اعالمية ،فيما استهدفت االخرى مدينة خان يونس من دون ورود معلومات عن
سقوط ضحايا.
وجاء هذا العدوان عقب إعالن جيش االحتالل سقوط ثالثة صواريخ على
مستوطنات عسقالن ونتيفوت ،مصدرها غزة.
وقال مصدر امني فلسطيني ان «طائرات االحتالل من نوع أف  16نفذت 4
غارات جوية أطلقت خاللها صواريخ عدة على مواقع للمقاومة في مدينة غزة
وخان يونس وألحقت اضرارا ً فيها واضرارا ً في عدد من المنازل ولم تسجل اي
اصابات في صفوف المواطنين».
وأوضح شهود عيان ان القصف الجوي استهدف ثالثة مواقع تابعة لكتائب
القسام ،الجناح العسكري لحماس في شمال وجنوب مدينة غزة من بينها
موقع «الخيالة للتدريب» في منطقة «المقوسي» شمال غربي المدينة ما اسفر
عن وقوع اضرار في المواقع وفي عدد من المنازل المجاورة.
وأوضح مصدر أمني ان طائرات حربية صهيونية «اطلقت صاروخين على
موقع تدريب عسكري للقسام في منطقة حطين» غرب مدينة خان يونس في
جنوب القطاع.

