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العدوان ال�سعودي يكثف غاراته وي�ستخدم القنابل العنقودية ...والجي�ش اليمني مع اللجان يقتحمان موقع المنجرة

الريا�ض ُتف�شل م�شاورات جنيف ...وولد ال�شيخ يتع ّهد بمتابعة جهوده
في خطوة تبين المسعى السعودي الستمرار العدوان الغاشم على اليمن ،تمكنت
السعودية ومعها «وفد مؤتمر الرياض» من عرقلة مشاورات جنيف المخصصة
لبحث األزمة اليمنية بعدما فشلت في تسخيرها لتعويض عجزها العسكري عن
تركيع الشعب اليمني وقياداته بالقصف والعدوان .وأعلن المبعوث األممي إلى
اليمن اسماعيل ولد الشيخ انتهاء مشاورات جنيف من دون التوصل إلى نتيجة ،ومن
دون أن يحدّد أي موعد للمفاوضات الجديدة قبل مشاوراته في نيويورك وعودته إلى
اليمن.
وفي مؤتمر صحافي عقده في العاصمة السويسرية ،قال ولد الشيخ إنه «على
رغم عدم التوصل إلى اتفاق إال أنه كانت هناك فائدة كبيرة من المشاورات التي
جرت» ،معتبرا ً أن «هناك أرضية جاهزة للتوصل إلى وقف إلطالق النار».
المبعوث الدولي أكد أنه سيواصل جهوده من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في
شهر رمضان ،داعيا ً األطراف اليمنية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار.
وعُ لم أن ولد الشيخ سلّم وفد القوى اليمنية جوازات سفرهم التي كانت بحوزته
بزعم «االحتياجات اإلدارية» ،في إشارة النتهاء المفاوضات.
وأعلن عضو مؤتمر الرياض رياض ياسين أن مفاوضات السالم حول اليمن انتهت
من دون التوصل الى اتفاق ،وزعم أنه «لم يتح لنا الوفد المقابل تحقيق تقدم حقيقي
كما كنا نتوقع» .لكنه قال ان «عدم تحقيق النجاح كما كنا نأمل ال يعني اننا فشلنا»،
مضيفا ً ان الجهود ستستمر للتوصل الى حل سلمي للنزاع الدامي في اليمن.
وكان ولد الشيخ قد أجرى اجتماعا ً مع وفد مؤتمر الرياض في ظل غياب بعض
أعضاء الوفد ،كما التقى مدير مكتبه وفد القوى السياسية اليمنية في فندق «كراون
بالزا» في جنيف لمعرفة آراء الوفد حول المبادرة المطروحة والتي تبناها المبعوث
األممي اسماعيل ولد الشيخ.
وعرضت األمم المتحدة ورقتها للحل في اليمن والتي ض ّمنتها آليات عاجلة لوقف
إطالق النار وتنظيم مشاورات سياسية .وتضمنت الورقة التي قدمها ولد الشيخ
بنودا ً عدّة أبرزها:
1ـ وضع وفي شكل عاجل آليات لوقف إطالق النار ووضع آليات للرقابة على
القرار .2216
2ـ التفعيل الكامل لعمل وكاالت اإلغاثة االنسانية والتقيد بآليات التفتيش
والمراقبة التي تقودها االمم المتحدة وبالتعاون معها.
3ـ انسحاب القوات المتحاربة من مناطق االقتتال واتخاذ اإلجراءات لمحاربة
اإلرهاب ومنعه من االنتشار.

4ـ التقيد بآليات التفتيش التي تقودها االمم المتحدة بشأن توريد المواد التجارية
عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية.
5ـ الطلب من المبعوث الخاص ان يكثف جهوده لدى كافة الفعاليات الدولية
واالقليمية بضمان أال تحول اية عملية عسكرية دون التنفيذ اآلمن لوقف االقتتال
واالنسحاب وفق القرار .2216
6ـ التأكيد مجددا ً على احترام القانون االنساني واالمتثال لمواده التي تتعلق
بحماية المدنيين وتوفير المساعدات االنسانية.
7ـ تنظيم المبعوث العام لمشاورات سياسية ومواصلة جهوده للحوار بين كافة
المكونات السياسية وبما يفضي للتوصل التفاق سياسي.
وتعتبر هذه الورقة التفافا ً على المبادرة التي سلّمها وفد القوى السياسية اليمنية
الى المبعوث األممي اسماعيل ولد الشيخ والتي تتضمن وقفا ً إلطالق النار مع بحث
عملية االنسحاب بحيث ال تعطي فرصة لتمدّد اإلرهاب .وتتضمن أيضا ً بدء عملية
تفاوض سياسي بين جميع المكونات اليمنية.
ربطا ً بهذه التطورات السياسية ،شهد الميدان العسكري اليمني مزيدا ً من التصعيد،
حيث أكد مصدر عسكري يمني مسؤول أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنا من
اقتحام موقع المنجرة السعودي في منطقة الطوال وتدمير مبنى قيادة الموقع قبل
االنسحاب منه.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة األنباء اليمنية «سبأ» أن الجيش واللجان
الشعبية اقتحما موقع المنجرة العسكري في جبهة الطوال وتمكنا من تدمير مركز
قيادته حيث فر الجنود السعوديين من الموقع بآلياتهم العسكرية والمدرعة من
دون مواجهة.
واستهدفت قوة االسناد الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مواقع عسكرية
سعودية عدّة في جيزان بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية.
وأعلن الجيش اليمني مصادرته أسلحة سعودية متنوعة كانت موضوعة في
معسكر اللبنات في محافظة الجوف شمال اليمن .والمعسكر استعادته القوات
األمنية بعد معارك مع مسلحي «القاعدة».
في المقابل ألقى طيران العدوان السعودي قنابل عنقودية محرمة دوليا ً على
منطقة المزرق وشن طيران العدوان غارات على منطقتي الخضر والمداحشة وميدي
بمحافظةحجة.
وأفادت معلومات عن استشهاد نحو  18شخصا ً في قصف سعودي على منطقة
بني معين بمديرية رازح الحدودية ،وانفجار سيارة مفخخة في مكيراس بالبيضاء.

الجي�ش يتقدم في ريف حلب ويو�سع عملياته في ريف القنيطرة

بين «الإرهاب والمعتدلة»
�أميركا �أمام �إبراء الذمة

بوتين :متم�سكون بالأ�سد
و�سنمهد الطريق معه �إلى الإ�صالح ال�سيا�سي

فاديا مطر
بدأت واشنطن تشعر بأن االستقرار في الداخل السوري قد
يلوح في األفق وهو األمر الذي ال ترغبه الواليات المتحدة ،حيث
يمثل استقرار سورية جانبا ً مهما ً من استقرار األنظمة العربية،
ومن ثم عادت االستراتيجية األميركية لتقوية المعارضة وهو
أمر يكشف وجها ً أميركيا ً قبيحا ً ال يريد الخير للعرب.
فقد بدأ برنامج تدريب وتجهيز من وصفوا بـ «معارضين
سوريين معتدلين» أوائ���ل آذار  2015فيما ذك��رت صحيفة
«واش��ن��ط��ن ب��وس��ت» األميركية ف��ي  14ح��زي��ران ال��ج��اري أن
الكونغرس األميركي ق��رر تخفيض تمويل إح��دى العمليات
السرية لوكالة االستخبارات المركزية األميركية «سي آي إيه»
لتدريب وتسليح المعارضة السورية .الذي وصفه مسؤولون
أميركيون بأنه أحد أكبر العمليات السرية التي تتبناها الوكالة
األميركية والذي تقدر موازنته بما يقرب من مليار دوالر.
وف���ي ت��ط��ور ج��دي��د ،أع��ل��ن ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة الدفاع
األميركية (البنتاغون) ستيف وارن أمس أن الواليات المتحدة
لم تحقق حتى اآلن الهدف المعلن من برنامج تدريب وتجهيز
مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة لمواجهة تنظيم «داعش»
االرهابي .وقال وارن أول من أمس إن الهدف المعلن هو تدريب
خمسة آالف س��وري سنوياً ،لكن ما بين مئة ومئتي سوري
(التتمة ص)14

أك��د الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين استعداد موسكو للعمل مع
الرئيس السوري بشار األسد من أجل
تمهيد الطريق إلى اإلصالح السياسي
ف��ي ه���ذا ال��ب��ل��د ،م��ح��ذرا ً م��ن ت��ك��رار
سيناريو العراق وليبيا في سورية.
وقال إن «بواعث قلقنا مبنية على

حقيقة أن سورية يمكن أن تزج في
الحالة نفسها التي وقعت فيها ليبيا
أو العراق» مبينا ً أن موسكو ال تريد
أن يحل مسار األحداث نفسه في تلك
البلدان في سورية قائالً إن «هذا ما
يمليه علينا موقفنا في تأييد الرئيس
بشار األسد وحكومته ونحن نعتقد

أنه موقف صحيح وكان من الصعب
جدا ً أن يتوقع منا أي شيء آخر».
وق���ال ب��وت��ي��ن ف��ي كلمة ألقاها
أمس خالل الجلسة العامة لمنتدى
ب��ط��رس��ب��ورغ االق��ت��ص��ادي ال��دول��ي
«نحن مستعدون للعمل مع الرئيس
(التتمة ص)14

الجي�ش العراقي يعتقل خاليا ارهابية نائمة في عامرية الفلوجة

بغداد ت�ؤكد مقتل  124عن�صر ًا من «داع�ش»

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل  124عنصرا ً من
تنظيم «داعش» وتدمير أربعة أوكار وثماني عجالت تابعة
لهم في محافظات األنبار وكركوك وصالح الدين.
وج��اء في بيان ص��ادر عن ال��وزارة العراقية أم��س ،أن
«أبطال القوة الجوية تمكنوا من تدمير ما يسمى بالمحكمة
الشرعية لـ«داعش» في منطقة السجارية في الرمادي ،فيما
تم تدمير معمل كبير يستخدم كمستودع للعتاد والذخيرة
والمواد الكيماوية في منطقة حصيبة».
من جهة أخرى ،أعلن رئيس اللجنة األمنية في مجلس
محافظة ديالى صادق الحسيني عن مقتل أربعة عناصر
من تنظيم «داعش» بكمين في محيط حقل عجيل النفطي
في محافظة صالح الدين.
وقال الحسيني إن «تنظيم «داعش» فقد أكثر من  40من
عناصره بينهم قياديون في غضون أسبوعين في محيط
حقل عجيل النفطي بعد دحر هجمات عدة شنها في محاولة
يائسة الستعادة السيطرة على الحقل» .وأضاف أن «حقول
صالح الدين النفطية ومنها عجيل وعالس تخضع حاليا ً
لخطط وقائية متكاملة لضمان عدم عودة «داعش» إليها».
يذكر أن القوات األمنية المدعومة بمقاتلين من الحشد
الشعبي تمكنت في نيسان  2015من فرض سيطرتها
الكاملة على حقول ع�لاس وعجيل النفطية في صالح
الدين.
وكانت الشرطة االتحادية العراقية أعلنت عن تدمير رتل
لتنظيم «داعش» وقتل العشرات من عناصر التنظيم غرب

مدينة سامراء المقدسة شمال العاصمة بغداد.
وبحسب «السومرية» قالت الشرطة االتحادية« :إن قوة
من الفرقة الخامسة الشرطة االتحادية نفذت عملية خاصة
تمكنت خاللها من تدمير رتل يعود لداعش على خط الالين
غرب سامراء المقدسة».
وأضافت أن «العملية أسفرت عن مقتل العشرات من
أفراد التنظيم وحرق الذخيرة التي تعود إليهم».
وأعلن قائد شرطة محافظة األنبار اللواء هادي رزيج ،عن
اعتقال « 25إرهابياً» يشكلون خاليا نائمة تعمل لمصلحة
تنظيم «داعش» االرهابي في عامرية الفلوجة ،مشيرا ً إلى
أن المعتقلين كانوا يحاولون زعزعة األمن في القضاء.
وقال رزيج وفقا ً لـ«السومرية نيوز»« :إن قوة من شرطة
االنبار وبالتعاون من مديرية اإلجرام واللجنة التحقيقية
الخاصة تمكنت من إلقاء القبض على  25إرهابيا ً في قضاء
العامرية 23( ،كلم جنوب الفلوجة) ،يشكلون خاليا نائمة
تعمل لصالح تنظيم داع��ش» .وأض��اف رزيج أن «عملية
االعتقال استندت على اعترافات ومعلومات لدى قيادة
شرطة االنبار ،تفيد بأنهم كانوا يحاولون زعزعة األمن في
عامرية الفلوجة لحظة هجوم تنظيم داعش عليها».
وكان مدير مركز شرطة عامرية الفلوجة الرائد عارف
الجنابي أعلن في ( 15حزيران  ،)2015عن اعتقال ثمانية
نازحين مطلوبين بتهمة «اإلرهاب» في القضاء.
(التتمة ص)14

مقتل م�ستوطن متاثر ًا بجروحه بعد هجوم في ال�ضفة الغربية
أطلق فلسطيني النار على مستوطنين قرب
مستوطنة في الضفة الغربية أمس ما ادى الى
مقتل احدهما واصابة اآلخر بجروح.
وح��ص��ل ال��ه��ج��وم ق����رب م��خ��ي��م دول��ي��ف
«االسرائيلي» في شمال غرب رام الله ،وقال

المتحدث باسم جيش العدو بيتر ليرنر ان
«فلسطينيا ً اقترب من عربة كانت في المنطقة
وطلب منها التوقف  ...وأطلق النار على الرجلين
من مسافة قريبة» .مضيفا ً أن طواقم اإلسعافات
األولية قامت بنقلهما بمروحية عسكرية إلى

المستشفى ...وأن قوات الجيش واألمن تواصل
البحث عن منفذ العملية والتحقيق في تفاصيل
ومالبسات الحادث.
وأكدت متحدثة باسم احد المستشفيات ان
احد الرجلين لقي حتفه بينما اصيب الثاني

بجروح طفيفة.
وق��ال جيش العدو في بيان ان الشخصين
وهما مدنيان ،كانا متواجدين في سيارة لحظة
اصابتهما وتم نقلهما بمروحية ،وأضاف الجيش
انه بدأ عملية للبحث عن منفذي الهجوم.

نتنياهو يندد بت�صريحات
بان كي مون حول
حماية �أطفال غزة
ندد رئيس حكومة كيان العدو بنيامين نتنياهو ،أمس ،بما وصفه
بـ«نفاق» االمم المتحدة وذلك غداة طلب االمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون من االحتالل الصهيوني حماية االطفال في قطاع غزة.
وقال نتنياهو إنّ «هذا يوم اسود لالمم المتحدة ،فبدال ً من االشارة
الى حقيقة أنّ حماس جعلت من اطفال غزة رهائن ...تختار األمم
المتحدة مرة اخرى ان تعظ «إسرائيل» .وتابع :إن «هناك حدودا ً
للنفاق».
وك��ان بان كي مون دعا الخميس «اسرائيل» لحماية االطفال
الفلسطينيين الذين يعانون وطأة العدوان األخير على قطاع غزة
صيف العام  .2014وقال بان «العام الماضي كان بمثابة االسوأ
في الذاكرة الحديثة لالطفال في الدول التي تشهد نزاعات» .مشيرا ً
إلى أ ّنه «قلق جدا ً ازاء معاناة الكثير من األطفال نتيجة العمليات
العسكرية «االسرائيلية» في غزة العام الماضي».
وجاءت تصريحات بان كي مون مع نشر االمم المتحدة لتقرير
جديد يؤكد ما وصفه االمين العام بأنه «تحديات غير مسبوقة امام
االطفال في مناطق النزاعات حول العالم».

ان�سحاب عراقي من «بطر�سبورغ»
ب�سبب ح�ضور بيريز
انسحب نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي
ووزيرا التخطيط والتجارة من جلسة منتدى بطرسبورغ
االقتصادي الدولي المنعقد في روسيا بسبب حضور
رئيس كيان العدو السابق شمعون بيريز.
وصرح المكتب الصحافي لنائب الرئيس العراقي في
بيان أن إضافة إلى النجيفي انسحب وزيرا التخطيط
سلمان الجميلي والتجارة مالس محمد عبد الكريم،

من جلسة أمس ضمن المنتدى بسبب «حضور رئيس
الكيان الصهيوني السابق شمعون بيريز للجلسة».
يذكر أن العراق من ضمن العديد من الدول العربية
التي ال تعترف بدولة «إسرائيل» وتمنع مواطنيها
من دخ��ول األراض��ي «اإلسرائيلية» ،وش��ارك العراق
في حربين عربيتين ضد «إسرائيل» ،عامي 1948
و.1973

