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الجي�ش واللجان ال�شعبية ي�سيطران على جبل الدود في الخوبة وي�أ�سران جنوداً �سعوديين

لقاء جنيف ...حوار طر�شان بين اليمنيين �أم معركة اثبات وجود؟
قبل أيام على الموعد المقرر للحوار اليمني في جنيف األحد
المقبل لم تزل تفاصيل إنجاز هذا الحوار غير مكتملة مع مطالبة
األط���راف اليمنية األم��م المتحدة بتوضيح أم��ور عالقة تتصل
بالحوار.
وستسضيف جنيف ،األح��د المقبل ،أول ح��وار بين األط��راف
اليمنية منذ بدء الحرب على بالدهم على مدى ثالثة أيام سيتحاور
الطرفان في جلسات مغلقة .حوار هدفه إيجاد حل سياسي تتفق
عليه األطراف كافة إلخراج البالد من أزمتها المستمرة.
وعلى رغم اقتراب موعد الحوار ال��ذي رحبت األط��راف كافة
بالمشاركة فيه من دون شروط اال أن ثمة أمورا ً لم توضح في شكل
نهائي بعدما أخرت الدعوة إلى الحوار من قبل األمم المتحدة.
وىير الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ونائبه خالد
البحاح الحوار المقترح تشارويا ً لتطبيق مقررات الرياض فيما
يريد أنصار الله وحلفاؤهم حوارا ً هدفه األساس التوصل الى سالم
دائم معتمد على مخرجات الحوار الوطني.
أما لناحية الوفود فقد حددت األمم المتحدة عدد المشاركين
بأربعة عشر من جميع األطراف اليمنية .أعلنت سلطة هادي من
الرياض أسماء سبعة موفدين عنها إلى المدينة السويسرية
ما يترك سبعة موفدين لجميع المكونات السياسية األخ��رى،
ليكون الحوار في الشكل بين سلطة هادي ومن يصفهم أنصاره
باإلنقالبيين.
ميدانياً ،سيطر الجيش اليمني واللجان الشعبية على جبل
ال��دود ومنطقة الغاوية في الخوبة السعودية وفق ما نقل عن
مصدر عسكري .الجيش واللجان كانا قد استهدفا دار اإلم��ارة
السعودية في محافظة أحد المسارحة بمنطقة عسير الحدودية.
وأشار مصدر عسكريّ يمني الى مقتل عدد من الجنود السعوديّين
والى أَسر عدد آخر.
وقصفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية
معسكر عليق والجحف ورقابة الضبعة في ظهران الجنوب بستة
وعشرين صاروخا ً بقذائف المدفعية ،إضافة إلى حرقهم آلية
سعودية محملة باألسلحة بوادي الملح بجيزان مع قصف وحدات

الجيش واللجان الشعبية لمعسكر الرجفة السعودي سبقه قصف
بأربعين صاروخا ً على معسكر العين الحارة ومواقع سعودية
بجيزان .إضافة إلى تم ّكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من
السيطرة على جبل الدود ومنطقة الغاوية في الخوبة السعودية.
وأشار مصدر عسكريّ الى مقتل عدد من الجنود السعوديّين والى
أَس ِر عدد آخر.
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ولكن تسخين الحدود اليمنية السعودية قابله هدوء حذر في
العاصمة صنعاء مع تحليق متقطع لطائرات التحالف السعودي
على المحافظة وتركزت الغارات في المحافظات األخ��رى وهي
صعدة ،جوف وحجة .وتعرضت محافظة صعدة لغارات التحالف
على مديرية ساقين.
كما تم إستهداف جبل النار في حجة إضافة إل��ى تع ّرض
محافظة الجوف إلى ست غارات على معسكر الحنجر بعد مرور
ست ساعات على تطهيره من عناصر القاعدة .وسط هذه الغارات
تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية عند خط الجدعان.
كما شهد محيط مطار عدن الدولي اشتباكات عنيفة أعلن على
أثرها أنصار الرئيس هادي أنهم طوقوا مدرج المطار من الجهتين
الشمالية والشرقية ،وشنت طائرات التحالف السعودي غارات
متتالية على مناطق التماس وتركزت المواجهات في مدينتي
خور مكسر ودار سعد بينها جزيرة العمال وجبل حديد ومعسكر
بدر المحاذي للمطار .كما شن الجيش اليمني واللجان الشعبية
هجوما ً واسعا ً على مدينة المنصورة .ومع تقدم أرتال من قواتهما
على طريق مدينة دار سعد دارت مواجهات عنيفة بينهما وبين
أنصار الرئيس هادي ومجموعات القاعدة الموجودة في المنطقة
إستخدمت فيها كافة أنواع األسلحة في أحياء البساتين ومزارع
جعولة ومعسكر القوى الجوية شرق المدينة.

�أوباما يمهد لتحالف «الن�صرة» و«داع�ش»
�ضد الدولة ال�سورية

ناديا شحادة
منذ بداية الحرب السورية والشرق األوسط يشهد تغيرات
لم تكن متوقعة لصناع القرار في السياسة األميركية حيث
اصطدم المشروع االميركي للشرق االوسط واندحر بسبب
ص �م��ود ال�ج�ي��ش ال��س��وري وال��ق��وى ال�م�ت�ح��ال�ف��ة م �ع��ه ،األم��ر
ال��ذي جعل م��ن ال��والي��ات المتحدة تعيد حساباتها ،فقامت
بإنشاء تحالف دولي لمحاربة تنظيم «داع��ش» وفق ما سمي
استراتيجية الرئيس االميركي باراك أوباما ،هذه االستراتيجية
هي امتداد للمشروع االميركي الصهيوني الستهداف وإسقاط
الدولة السورية وتجلى ذلك من خالل الضربات الجوية التي
يوجهها التحالف ضد مواقع «داع��ش» في سورية والعراق.
فالدراسات االميركية تجمع على النتائج المتواضعة التي ال
تذكر للغارات الجوية ضد مواقع «داع��ش» التي تسير حسب
الرغبة االميركية.
فاستراتيجية الرئيس أوب��ام��ا لتقويض واح�ت��واء «داعش»
نالت ق��درا ً كبيرا ً من االنتقادات من كافة األطياف السياسية
األميركية والغربية ،معارضين ومؤيدين ،وان وزير الدفاع
االميركي السابق ليون بانيتا انتقد استراتيجية أوباما ،وأكد
على ان سياسته أدت ال��ى ب��روز «داع��ش» في شكل اكبر في
العراق وسورية.
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ال�سويداء الى جانب الجي�ش ال�سوري لحماية «الثعلة» الع�سكري

الأ�سد :العدوان االرهابي ي�ستهدف الن�سيج االجتماعي
شدد الرئيس السوري بشار األس��د على
أن «م��ا تتعرض ل��ه منطقتنا م��ن ع��دوان
إرهابي أساسه الفكر التكفيري المتطرف
يستهدف النسيج االجتماعي والثقافي
المتنوع في المنطقة عموما ً وفي سورية في
شكل خاص» ،موضحا ً أن الشعب السوري
بك ّل مكوناته نجح في التصدي لهذا الفكر
التخريبي من خالل تمسكه بتاريخه وثقافته
وجذوره المتشابكة منذ األزل.
ول��ف��ت ال��رئ��ي��س األس���د خ�لال ال��ل��ق��اء مع
أعضاء المجمع المقدّس للكنيسة السريانية
األرثوذكسية في العالم برئاسة البطريرك مار
إغناطيوس أفرام الثاني «إلى أن العامل األهم
في مواجهة هذا الفكر اإلرهابي المتطرف الذي
ال يعرف جنسيات وال حدودا ً يتمثل بالتمسك
بالقيم األخالقية التي نادت بها جميع األديان
السماوية والتي تقوم على االنفتاح الفكري
والتسامح وحرية العقيدة» مشددا ً على «أن
تمسك كل السوريين بوطنهم ومبادئهم كان
ّ
من أهم عوامل صمود السوريين».
وأك���د أع��ض��اء المجمع خ�لال ال��ل��ق��اء أن
سورية «كانت وستبقى وطنا ً لكل السوريين
بمختلف انتماءاتهم وم�لاذا ً لكل من يؤمن
بالقيم اإلنسانية السمحاء على رغم الحرب
اإلره��اب��ي��ة الشرسة ال��ت��ي تتعرض لها»،
معبرين عن ثقتهم ب��أن الشعب السوري
«سيتمكن من خالل صمود شعبه وتضحيات
جيشه وحكمة وشجاعة قيادته من تحقيق

«البي�شمركة» تحرر قرية جنوب غربي كركوك

القوات العراقية تقتل وت�صيب
« 27داع�شي ًا» في القائم

أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل وإصابة أكثر
من  27إرهابيا ً من تنظيم «داع��ش» بينهم متزعمون من
جنسيات مختلفة منها سعودية وتونسية إث��ر قصف
للطيران العراقى استهدف اجتماعا ً للتنظيم في مدينة
القائم غرب العراق.
وق���ال المتحدث ب��اس��م ال����وزارة العميد سعد معن

يمنيون يهتفون بعد األنباء عن أسر جنود سعوديين

في بيان تلقت «سانا» نسخة منه أن «خلية الصقور
االستخباراتية في وزارة الداخلية استطاعت من خالل
عملية استخباراتية نوعية ج��دي��دة متابعة اجتماع
لمتزعمي تنظيم «داعش» اإلرهابي في مدينة القائم غرب
ال��رم��ادي حيث تم بالتنسيق مع طيران القوة الجوية
(التتمة ص)14

االنتصار والقضاء على اإلرهاب».
واعتبر البطريرك مار إغناطيوس أفرام
الثاني بطريرك أنطاكيا وس��ائ��ر المشرق
ال��رئ��ي��س األع��ل��ى للكنيسة ال��س��ري��ان��ي��ة
األرثوذكسية في العالم أن انعقاد دورة
المجمع ال��م��ق��دس للكنيسة السريانية
األرثوذكسية ف��ي العالم ببلدة صيدنايا
ال��س��وري��ة ب��ه��ذا التوقيت يعبّر ع��ن دعم
المشاركين للشعب ال��س��وري في وج��ه ما
يتعرض له وهو بمثابة دعوة من قبل جميع
المشاركين للعالم أجمع لكي يعملوا من أجل
استعادة السالم واألمن لسورية.
وي��ض��م ال���وف���د أع���ض���اء ف���ي الكنيسة
السريانية األرثوذكسية من دول عدة هي
سورية والعراق وتركيا والسويد وألمانيا
وهولندا وغواتيماال والبرازيل والهند.
الى ذلك ،وصفت وزارة الخارجية الروسية
مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في
القاهرة في  9 - 8حزيران بالخطوة المهمة
في طريق الحل السلمي لألزمة السورية.
ولفت بيان ل��وزارة الخارجية الروسية
إلى أن هذا الحدث شارك فيه نحو  150من
المعارضين السياسيين السوريين ونشطاء
المجتمع المدني بما في ذلك مشاركة عدد
من أعضاء «االئتالف المعارض» ،مضيفة أن
قيادة هذا االئتالف المتمركزة في إسطنبول
اتخذت موقفا ً سلبيا ً من مؤتمر القاهرة.
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ائتالف الأحزاب القومية
والي�سارية الأردني يجدد رف�ضه
م�ؤتمر دافو�س التطبيعي

«معركة ت�صادمية» بين �سفن رو�سية وم�صرية
�أثناء التدريبات في البحر المتو�سط

عمان  -محمد شريف الجيوسي
جدد ائتالف األح��زاب القومية واليسارية في تصريح صحافي،
رفضه مؤتمر دافوس الذي عقد أخيرا ً في منطقة البحر الميت ،باعتباره
بوابة للتطبيع بين الكيان الصهيوني واألقطار العربية.
وأكدت أحزاب اإلئتالف رفضها القاطع والمطلق للتطبيع مع العدو
الصهيوني بكافة أشكاله ،ورفضه كذلك انخراط األردن في األحالف
العسكرية ،التي يراد منها استهداف أقطار األمة ودان ائتالف األحزاب
القومية واليسارية ،والتدخل الخارجي بأشكاله كافة في الشؤون
الداخلية لألقطار العربية ،وحق جماهير األم��ة بالنضال من أجل
الوصول إلى المجتمع الديمقراطي وحقها بالعدالة والحرية في الرأي
والتعبير.
وطالبت أح��زاب االئتالف ،القوة العسكرية العربية المشتركة
المقترح تشكيلها بأن تحدد عدو العربي بالكيان الصهيوني وحلفائه
وعلى رأسهم الواليات المتحدة األميركية ،التي تمارس العدوان
واإلرهاب على أقطار العالم العربي.
وجدد االئتالف موقفه الداعم للشعب العربي الفلسطيني في نضاله
ضد العدو الصهيوني وص��وال ً إل��ى تحرير فلسطين كل فلسطين.
مستنكرا ً سحب مقترح الوفد الفلسطيني بتجميد عضوية الكيان
الصهيوني في الفيفا ،ما يعكس تراجعا ً خطيرا ً عن الدعوة النضمام
فلسطين إل��ى المنظمات الدولية واالستمرار في محاصرة العدو
الصهيوني في المحافل الدولية.
ورحب االئتالف باستقبال جثمان المناضل طارق عزيز ودفنه في
األردن ،وفاء لمواقف العراق العربي القومي الذي كان دائما ً وأبدا ً سندا ً
لألردن ولكافة قضايا األمة ،وما يمثله المناضل العربي طارق عزيز من
موقف مبدئي بتحمل كل أشكال العذاب واأللم والمعاناة حتى الرمق
األخير من حياته رافضا ً المساومة على وطنه.

ب��دأت سفن حربية روسية ومصرية
ت��دري��ب��ات بحرية مشتركة ف��ي البحر
األبيض المتوسط وتنفيذ مهمات في إطار
مجموعات تكتيكية مختلطة وخاضت
«معركة تصادمية».
وق����ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م األس��ط��ول
الروسي في البحر األسود فياتشيسالف
ت��روخ��ات��ش��وف أم���س ،إن مجموعتين
تكتيكيتين مختلطتين أجرتا بعد انتهاء

ال��ت��دري��ب��ات الليلية ع��ل��ى ال��م��ن��اورات
ال��م��ش��ت��رك��ة ف��ج��ر ال��خ��م��ي��س م��ع��رك��ة
«تصادمية».
وض��م��ت المجموعة األول���ى ال��ط��راد
ال��ص��اروخ��ي «م��وس��ك��و» وال��ف��رق��اط��ة
«شرم الشيخ» وسفينة اإلن��زال الكبيرة
«ألكسندر شابالين» وزورق الصواريخ
« 18يونيو» والناقلة «إيفان بوبنوف»،
بينما ضمت المجموعة الثانية الفرقاطة

«ط��اب��ا» وسفينة اإلن���زال الصاروخية
ذات الوسادة الهوائية «ساموم» وزورق
الصواريخ « 25أبريل» والقاطرة «إم ب –
 »31والناقلة «شالتين».
وأضاف المسؤول العسكري الروسي
أن طواقم السفن الروسية والمصرية
ستتدرب قبل انتهاء التدريبات الجمعة
على التزود بالوقود والبحث عن سفينة
غارقة.

