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العدوان ال�سعودي وا�صل غاراته ...وتقدم للجي�ش اليمني واللجان ...و�سيطرة على مع�سكر لـ«القاعدة» في الجوف

م�ساع للتو�صل �إلى هدنة �إن�سانية
جنيفٍ :
والأمم المتحدة تتحرك في الهام�ش ال�ضيق للم�صالح الدولية
تواصلت المفاوضات اليمنية في جنيف أمس
وتركزت حول الهدنة اإلنسانية التي يقول أحد
أعضاء وفد صنعاء إن االتفاق حولها كان وشيكا ً
لوال تدخل سفير تركيا .وأكدت مصادر مشاركة في
اللقاءات إصرار الوفد الروسي على عدم انسحاب
«أنصار الله» من عدن خشية من أن يمأل تنظيم
«القاعدة» الفراغ.
ويذكر أن المفاوضات التي تقودها األمم المتحدة
بين األط���راف اليمنية ت��دور للتوصل إل��ى هدنة
إنسانية خ�لال الساعات المقبلة .وإن المنظمة
األممية تسعى إلى التوصل لوقف النار من دون
الدخول في التفاصيل.
وتحدث عضو وفد صنعاء عبد الملك الحجري
عن أن االتفاق على الهدنة اإلنسانية كان وشيكا ً
أول من أمس لكن تدخالت السفير التركي افشلت
االتفاق ،مضيفا ً أن ورقة العمل تتضمن دراسة هدنة
سياسية ترافق الهدنة االنسانية وصوال ً إلى تسوية
شاملة.
إلى هذا قال عضو المجلس السياسي ألنصار الله
حمزة الحوثي للميادين إن المشاورات تشهد تقدما ً
وإنها ستمتد إلى نهاية اليوم الجمعة.
وقال حمزة الحوثي أيضا ً إن المشاورات الالحقة
ال بد أن تفضي الى التوافق في شأن أسس الحوار

بين اليمنيين مشددا ً على أن المشاورات القائمة
ستشمل تحديد مكان جديد للحوار في المرحلة
المقبلة.
وق��ال وزي��ر الخارجية ف��ي الحكومة اليمنية
المستقيلة رياض ياسين من جهته ،إن وفد «انصار
الله» وصالح ال يقدم تصورا ً واضحا ً للمشاورات
وأمل بأن تفضي الساعات المقبلة الى استجابة
للتشاور تحت مظلة الشرعية الدولية .وفي تصريح
صحافي قال ياسين« :إن االنفالت األمني في البالد
وما يجري من انفجارات متنقلة امور تشير إلى أن
قوات صالح وأنصار الله ال تسيطر على شيء».
وأم��ل مبعوث األمين العام لألمم المتحدة ولد
الشيخ أحمد من جهته ،بتحقيق ما سماه إنجاز جمع
الوفدين في غرفة واح��دة ،بينما كان األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون يرفع سقف التوقعات
بالوصول إلى اتفاق ،ولو مبدئيا ً على هدنة إنسانية
في شهر رمضان .لكن األبواب الموصدة أمام مثل
ه��ذه اإلن��ج��ازات حركت الضغوط الدولية على
عواصم القرار ،باتجاه التوصل إلى شيء ما يترك
انطباعا ً بالتعويل على جنيف بعد حين.
ف��ي ال��وق��ت الضائع يتنقل الشيخ أحمد بين
الوفدين النتزاع كلمة من هنا وح��رف من هناك.
وتحاول األمم المتحدة إدارة النزاع بالتي هي أحسن

بعد أن ضخمت قدرتها على تجاوز الوضع الميداني
والسياسي في اليمن.
حتى أن أح��د أعضاء وف��د الرياض تهجم على
الشيخ أحمد بحسب وكالة الصحافة الفرنسية،
معتقدا ً أن ولد الشيخ أحمد يعيق األمم المتحدة عن
تسليم السلطة إلى وفد الرياض والعودة بها إلى
صنعاء.
وكانت األمم المتحدة سعت إلى إدارة النزاع طيلة
السنوات األرب��ع قبل األح��داث األخيرة ،وتوقعت
نجاح مسعاها في أقلمة اليمن وف��رض الوصاية
عليه .لكن اليمن بدا عصيا ً على هذه الوصاية في
قلب الطاولة على أعقابها ولم تبحث األمم المتحدة
عن أطر حوار وعن رؤى سياسية جديدة ،بل باركت
الدمار والحصار في جنيف.
وتحاول األمم المتحدة إلقاء اللوم على اليمنيين
في استكمال الحرب لكنها لم تشر إل��ى الحصار
الذي فرضه غير اليمنيين وال إلى الضربات الجوية
المستمرة كما لم يحدث من قبل.
يبدو أن األمم المتحدة تتحرك في الهامش الضيق
ال��ذي تتركه لها مصالح ال��دول الكبرى وحلفائها
اإلقليميين وربما ال يتسع هذا الهامش إلى تلبية
رغبتها في إعادة الوفد إلى صنعاء.
(التتمة ص)14

جبهة ح�ضر هادئة والجي�ش يدمر � 16آلية للم�سلحين في تلبي�سة

البنتاغون يدعو بغداد �إلى «التزام �أكبر» في محاربتها للتنظيم

دع��ا النائب الفرنسي ج��اك ميار
الحكومة الفرنسية إل��ى التوقف
ع��ن اللحاق بالسياسة األميركية
 السعودية الساعية إل��ى تأجيجاإلرهاب في المنطقة.
وقال ميار في كلمة أمام البرلمان
الفرنسي «من الصعب فهم سياسة
الحكومة الفرنسية تجاه منطقة
الشرق األوس��ط القابلة لالنفجار،
فهذه السياسة التي ترفع شعار
إسقاط النظام تعزز وج��ود تنظيم
ال��ق��اع��دة ف��ي س��وري��ة وال تعبر عن
مهارة دبلوماسية كما أن التحالفات
ال��ت��ي ت��ق��وم بها ه��ذه الحكومة من
أجل تحقيق أهدافها في سورية تثير
التساؤالت».
وت��وج��ه ال��ن��ائ��ب ال��ف��رن��س��ي إل��ى
وزير خارجية بالده لوران فابيوس
بالقول« :متى ستتوقف عن اللحاق
بالسياسة األميركية والسعودية التي
تسعى إلى تأجيج الشرق األوسط ...
لقد قمتم حتى اآلن بتقديم «الجيش
الحر» على أنه الجهة الديمقراطية
(التتمة ص)14

وض��ع رئيس ال���وزراء العراقي ،الدكتور حيدر
العبادي ،خالل لقائه ق��ادة اي��ران التي زاره��ا أول
من أم��س ،أب��رز مالمح المرحلة المقبلة لمواجهة
العصابات اإلرهابية ،وما تتطلبه من تفعيل للجهد
الدولي ،وزي��ادة حجم المساعدات المقدمة للعراق
للقضاء على العصابات االرهابية ،وهو األمر الذي
القى استجابة ايرانية واضحة ،عبّر عنها مرشد
الجمهورية االسالمية االيرانية عن دعمه لرئيس
ال���وزراء ولحكومة وشعب العراق ورئيس مجمع
تشخيص النظام ،الشيخ هاشمي رفسنجاني ،حينما
أكد حرص ايران على وحدة العراق وتالحم شعبه.
وقال العبادي خالل اللقاء مع السيد خامنئي:
ان زيارتنا الى ايران تأتي لتأكيد عمق العالقة بين
العراق والجمهورية االسالمية مشيرا ً الى ان دعم
ايران للعراق مهم واساسي في حربه ضد عصابات
«داع��ش» االرهابية التي تريد ايقاع الفتنة بين
المسلمين.
وأكد خامنئي ،ضرورة صيانة الوحدة السياسية
والوطنية في العراق مشيرا ً الى عزيمة وشجاعة
الشباب العراقي في حربهم ضد االره��اب معتبرا ً
أن الحشد الشعبي يشكل ث��روة عظيمة للعراق
وسيؤدي دورا ً مهما ً في مستقبل العراق وتنميته.
ميدانياً ،قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن
عبد األمير الزيدي ،أمس ،أن قواته قتلت اكثر من

ميار :ال�سيا�سة الفرن�سية تجاه �سورية تعزز وجود «القاعدة» مقتل « 300داع�شي» بينهم قيادات في ديالى

ال�شبكة العربية واالتحاد الأوروبي
يدينان الحكم �ضد ال�شيخ �سلمان
دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان الحكم
على زعيم جمعية الوفاق البحرينية المعارضة الشيخ علي
سلمان بالسجن أربع سنوات بتهمة التحريض على عدم
االلتزام بالقوانين ،كما اعتبره االتحاد األوروبي متعارضا ً
مع جهود المصالحة في البحرين.
واعتبرت الشبكة أن الحكم الصادر ضد الشيخ سلمان
يعد انتهاكا ً واضحا ً لحرية الرأي والتعبير ،متهمة السلطات
البحرينية في االستمرار بالقضاء على األصوات المعارضة
وف��رض السيطرة والرقابة البوليسية على حرية الرأي
والتعبير.
ودعت الشبكة سلطات المنامة إلى إفساح المجال العام

للحوار ،وأخذ زمام المبادرة في الحوار مع المعارضة.
كما اعتبر االتحاد األوروبي الحكم الصادر بحق الشيخ
علي سلمان يتعارض مع جهود تعزيز المصالحة الوطنية
في البحرين ،معربا ً عن أمله بأن تعيد محكمة االستئناف
النظر بالقضية بطريقة عادلة وشفافة .وأعرب الناطق باسم
الخارجية األميركية جون كيربي عن قلق بالده البالغ من
الحكم الصادر بحق الشيخ سلمان وأضاف أن خلق األجواء
المناسبة للتعبير السلمي وإبداء اآلراء السياسية هو أمر
ض��روري بالنسبة الى البحرين ومنطقة الشرق األوسط
وعلى الصعيد العالمي أيضاً ،وحث سلطات المنامة بشدة
على التقيد بالتزاماتها في حماية حرية التعبير.

«داع�ش» و«الن�صرة»
ي�صالن �إلى الإمارات!
كشفت وسائل اعالم إماراتية إن دائرة أمن الدولة في المحكمة االتحادية
العليا ،نظرت في أربع قضايا «أمن دولة» ،إحداها لمتهم إماراتي يبلغ من
العمر  19سنة يمثل أمام المحكمة للمرة األولى ،بتهمة السعي لالنضمام
إلى تنظيم «داع��ش» واستأنفت المحكمة النظر في قضية «اإلس��اءة إلى
الدولة وإهانة رموزها» المتهم فيها «ن.م.ف ،».وأخرى مثل فيها اإلماراتي
«خ.ث.م ».المتهم باالنضمام إلى تنظيم «جبهة النصرة» في سورية ،بينما
مثل الكويتي (خ.ف.ع ،).المتهم بالتعاون مع عناصر من التنظيم السري
اإلماراتي المحظور ،وتقديم الدعم المادي والفني واإلعالمي له.
وقد وجهت نيابة أمن الدولة في أمر اإلحالة إلى المتهم (س.ي.ع)
اإلماراتي البالغ من العمر  19سنة ،تهمة السعي لالنضمام إلى تنظيم
«داعش» ،وقالت النيابة إن المتهم ارتكب جناية طبقا ً للقانون االتحادي
الرقم  7لعام  2014في شأن مكافحة «الجرائم اإلرهابية» .وطالبت
بمعاقبته عن التهمة المسندة إليه ،استنادا ً إلى أدلة الثبوت ،مع استمرار
حبس المتهم.
وأنكر المتهم االتهامات ،ووافق على توكيل محا ٍم للدفاع عنه ،والذي
طلب من المحكمة إعطاءه المزيد من الوقت لدراسة ملف القضية .وقررت
المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة  29حزيران الجاري.
وفي قضية ثانية ،استمعت المحكمة ،بحضور محامي الدفاع يوسف
العلي عن المتهم اإلماراتي (ن.م.ف ).في قضية اإلساءة إلى الدولة وإهانة
رموزها ،إلى شهادة اثنين من شهود اإلثبات.
وقال شاهد (ضابط في جهاز أمن الدولة) ،إنه «رصد الحساب الذي
استخدمه المتهم على الموقع اإللكتروني (تويتر) ،والذي وجه من خالله
اإلساءة إلى الدولة وإهانة رموزها وقادتها ،وتبين أن الحساب يعود إلى
المتهم ،إذ وضع اسمه العائلي عليه وسبق أن وضع صورته».
وأشار إلى أن «المتهم أبدى حقدا ً على الدولة وشيوخها ،وحاول من خالل
تغريداته الترويج لتنظيم اإلخوان المسلمين المنحل ،وكان يستعرض في
تغريداته مشاركات معارض سعودي يدعى كساب العتيبي ،التي تهجم
فيها على اإلمارات ومؤسساتها وأولياء األمر فيها».
من جانبه ،طرح محامي الدفاع فرضية اختراق الحساب الخاص لموكله
من قبل «هاكرز» ،فأجابت الشاهدة بأن الدخول إلى الحسابات الشخصية
تتم بمعرفة الحساب الشخصي وكلمة السر ،وقالت إن «الوضع الذي
أمامي لم يظهر أي اختراق».
وق��ررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إل��ى جلسة  22جزيران
الجاري.

 100اجنبي ،فيما تم قتل نحو  200آخرين من
جنسيات عربية مختلفة وذلك خالل عمليات تحرير
معاقل تنظيم «داعش» في محافظة ديالى.
وأضاف الزيدي في حديث لـ«السومرية نيوز»،
إن قواته «مدعومة بالحشد الشعبي قتلت اكثر

من  100اجنبي يحمل اغلبهم جنسيات اوروبية
وآسيوية» ،مبينا ً أن «غالبية القتلى كانت قيادات
في تنظيم داع��ش خ�لال عمليات تحرير معاقل
التنظيم في محافظة ديالى».
(التتمة ص)14

الحمد اهلل :لم � ّ
أقدم ا�ستقالتي
وم�صير الحكومة �سيتقرر االثنين المقبل
أك��د رئيس ال���وزراء الفلسطيني
رامي الحمد الله أنه لم يقدم استقالته
لرئيس السلطة محمود عباس ،وأن
مصير الحكومة سيتحدد بعد اجتماع
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية الذي يعقد االثنين.
وق���ال الحمد ال��ل��ه خ�لال جلسة
خاصة عقدها مجلس الوزراء أمس إنه
سيتم االستماع خالل اجتماع اللجنة
التنفيذية للمنظمة برئاسة محمود
عباس وبمشاركته إلى وجهات نظر
مختلف األط���راف ،وسيتم التشاور
في شأن الحكومة مع الجميع ومن ثم
سيتخذ القرار المناسب بشأن إجراء
تعديل وزاري ،أو تشكيل حكومة
(التتمة ص)14

توقيف �أحد مدبري حادث المطعم اليهودي
في باري�س عام 1982
عمان  -محمد شريف الجيوسي
كشف مصدر إعالمي أردن��ي عن أن العقل المدبر لحادث
المطعم اليهودي في شارع روزييه بباريس عام  1982أوقف
في االردن في االول من حزيران الجاري عام .2015
وك��ان مصدر قضائي فرنسي اعلن أول من أم��س ،أن
زهير محمد حسن خالد العباسي (اسمه الحركي امجد

عطا ـ  62سنة؛ اآلن) هو احد االشخاص الـ  3االعضاء
السابقين في منظمة (ابو نضال الفلسطينية) المعروفة
باسم (فتح المجلس ال��ث��وري) ،الذين بحسب المصدر
اعتدوا على المطعم اليهودي بباريس .وكان القاضي مارك
تريفيديتش قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف دولية في
نهاية شباط ،بعد اكثر من  32عاما ً على الواقعة.
(التتمة ص)14

