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�صنعاء تجري م�شاورات حول هدنة �إن�سانية ...ومقتل � 176شخ�ص ًا في الغارات الجوية

المبعوث الأممي �إلى اليمن يلتقي قيادات من حزب �صالح
التقى المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل
أحمد ولد الشيخ ،قيادات من حزب المؤتمر
الشعبي العام بزعامة الرئيس المخلوع
علي عبد الله صالح.
وأوض��ح الموقع الرسمي للحزب على
اإلنترنت« ،أن المبعوث األممي إلى اليمن،
ق��ال إن��ه يحمل مبادرة األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون ،تتضمن سبع نقاط»،
من دون أن يفصح عن ماهيتها.
وأش���ار الموقع ال��ى «أن قياداته أك��دت
للمبعوث األممي ضرورة التوصل إلى هدنة
إنسانية تتمكن من خاللها األم��م المتحدة
والمنظمات الدولية اإلنسانية من إدخال
المساعدات ال��ض��روري��ة بخاصة األدوي��ة
وال��غ��ذاء والمشتقات النفطية» .وأض��اف
الموقع« :أن قيادات الحزب طالبت األمم
المتحدة ،بالعمل على إيقاف الحرب في
اليمن ،واالتجاه نحو الحل السياسي عبر
الحوار».
ووف��ق �ا ً للموقع ،ش���دّدت ق��ي��ادات حزب
صالح على «أنه مهما طالت الحرب ،فال بد
في النهاية من الجلوس على طاولة الحوار،
وذلك ألن الحروب ال يمكن أن تحل الخالفات
السياسية بين أبناء الوطن الواحد».
وأع��رب المبعوث األم��م��ي ،عن أمله في
أن يجد تعاونا ً من اليمنيين بشأن النقاش
الجاد لحل األزمة من أجل ايقاف العدوان،
حسب بيان الحزب.

وأش���ار ول��د الشيخ ،إل��ى «أن أول��وي��ات
مساعيه ف��ي ه��ذه ال��زي��ارة إي��ج��اد هدنة
إنسانية بحتة تشمل بقية شهر رمضان،
وأن األمين العام لألمم المتحدة يسعى إلى
إيقاف الحرب في شكل دائم».
إلى ذل��ك ،قال مواطنون ووسائل إعالم
تابعة لـ«أنصار الله» في اليمن إن 176
شخصا ً قتلوا ف��ي ال��غ��ارات الجوية التي
يشنها التحالف العربي وفي االشتباكات
خالل يوم االثنين.
وفي حال صحة هذه المعلومات عن عدد
القتلى فسيكون االثنين أكثر األيام دموية في
اليمن منذ بدأت الحرب.
وكانت وسائل إع�لام تحدثت في وقت
سابق عن مقتل العشرات بغارات للتحالف
على منطقة عمران ،شمال اليمن.
من جهة أخ��رى ،ذك��رت جماعة «أنصار
الله» أن  30مدنيا ً قتلوا في مديرية الغولة
بعمران نتيجة ال��غ��ارات ،وقصف طيران
التحالف بثالثة ص��واري��خ مقر المجلس
السياسي لـ«أنصار الله» في صنعاء ،كما
استهدف معسكرا ً للقوات الجوية في شمال
العاصمة وحاجزا ً للتفتيش في مدخلها.
وفي جنوب اليمن ،قتل  14مسلحا ً من
الحوثيين في المعارك الميدانية مع اللجان
الشعبية ف��ي مدينة تعز ،حسبما ذك��رت
مصادر طبية.
وأفادت مصادر إعالمية يمنية بمقتل قائد

ق��وات صالح والحوثيين ،العقيد صالح
الجاكي في جبهة بير أحمد في مدينة عدن
في معارك مع اللجان الشعبية ،كما تشهد
منطقتي جعولة ومحيط معسكر الصولبان
في خور مكسر ،إضافة إلى منطقة المنصورة
في عدن معارك ضارية بين اللجان الشعبية
ال��م��وال��ي��ة ل��ه��ادي م��ن ج��ه��ة والحوثيين
المدعومين بقوات صالح من جهة أخرى.
من جهة أخرى أعلنت األمم المتحدة أن
أكثر من  1.5ألف شخص قتلوا وأصيب 3.6
ألف على األق��ل نتيجة تصعيد العنف في
اليمن منذ نهاية آذار الماضي.
وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي
األممي لحقوق اإلنسان سيسيل بويي في
مؤتمر صحافي في جنيف أمس« ،بين 17
حزيران و 3تموز قتل في اليمن على األقل
 92مدنيا ً وأصيب  171آخ��رون ،وبالتالي
أخذا ً في الحسبان هذه األرقام قتل في البالد
منذ  27آذار  1528مدنيا ً وأصيب 3605
آخرون بجروح».
من جهته أشار مكتب المفوض السامي
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى أن عدد
النازحين داخل اليمن يبلغ مليون شخص،
بينما يصل عدد الالجئين من اليمن نتيجة
القتال ربع مليون شخص .وأضاف المكتب
األممي أن أكثر من  21مليون شخص في
اليمن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
(التتمة ص)14

الحكومة العراقية تنفي ق�صف المناطق المدنية ب�شكل ع�شوائي

الجي�ش ال�سوري ي�صدّ هجوم ًا مفخخ ًا بحلب في «جمعية الزهراء»

العبادي :هدف عملياتنا في الأنبار هو تحريرها دي مي�ستورا مدع ّو �إلى م�شاورات مو�سكو

نفى مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة أمس
استهداف القوات العراقية للمناطق المدنية وقصفها
عشوائياً.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن
مجلس الوزراء أكد «أهمية الحفاظ على سالمة المدنيين
في مناطق القتال ،والعمل على توفير ممرات آمنة تضمن
خروجهم من مناطق القتال ،نافيا ً ما يشاع عن استهداف
وقصف عشوائي للمناطق المدنية».
وأثنى المجلس على «االنتصارات التي حققتها القوات
األمنية من جيش وشرطة وحشد شعبي وبيشمركة وأبناء
العشائر ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي في مناطق بيجي
وكركوك وغرب الفلوجة وحديثة».
وك��ان برلمانيون عراقيون اتهموا االثنين ،القوات
الجوية العراقية بإلقاء «البراميل المتفجرة» على المناطق
السكنية في مدينة الفلوجة ،ما أسفر عن سقوط ضحايا
في صفوف المدنيين.
من جهة أخرى ،ناقش مجلس ال��وزراء حادث سقوط
قنبلة من مقاتلة عراقية نتيجة «خطأ فني» على أحد
األحياء السكنية في بغداد وال��ذي تسبب بمقتل وجرح

العشرات ،حيث وجه العبادي بفتح تحقيق بالحادث
وتعويض المتضررين.
وأك��د مجلس ال��وزراء على قيام وزارة الدفاع ولجنة
التعويضات في األمانة العامة لمجلس ال��وزراء بتقديم
التعويضات ألصحاب المنازل المتضررة وعوائل القتلى
والجرحى.
على صعيد متصل أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي،
خالل استقباله بمكتبه في بغداد محافظ األنبار صهيب
ال��راوي ،أن هدف العمليات العسكرية في المحافظة هو
تحريرها من مسلحي تنظيم «داعش» وإنقاذ المدنيين.
وذكر بيان لمكتب المحافظ أن العبادي أكد خالل اللقاء
«دعمه الكامل لمحافظة األنبار ،مشيدا ً في الوقت نفسه
بالجهود التي قدمها المحافظ لتحرير المحافظة وإغاثة
من نزح من األنبار ومن ال يزال فيها».
وأمر العبادي بإرسال قوات خاصة (سوات) إلى قضاء
حديثة لمساندة أبناء العشائر والقوات األمنية ،مؤكدا ً
«موافقته الفورية على طلب محافظ األنبار بتطويع ألف
مقاتل من أبناء العشائر في الرمادي».
(التتمة ص)14

كشف سفير الجمهورية العربية السورية في
موسكو ،رياض حداد ،أمس ،أن وزير الخارجية
وجه دعوة إلى المبعوث
السوري وليد المعلم ّ
األم��م��ي ال��خ��اص إل���ى س��وري��ة ستيفان دي
ميستورا ،للمشاركة في المشاورات المقبلة بين
األطراف السورية.
وأوضح السفير السوري ،في الوقت ذاته ،أن
موعد اللقاء الثالث في موسكو بين ممثلين عن
الحكومة والمعارضة السورية لم يتحدد بعد،
مشيرا ً إلى أنه سيعتمد على جدول أعمال دي
ميستورا .وأض��اف ح��داد« :أصدقاؤنا الروس
يعملون حاليا ً على االستعداد للقاء التشاوري
الثالث في موسكو».
علما ً أن اللقاءين األول والثاني انعقدا في
العاصمة الروسية ،في نهاية كانون الثاني
وبداية نيسان  2015على التوالي .وأعلن كبار
المسؤولين في الخارجية الروسية أن موسكو
على استعداد كامل الستضافة لقاء جديد بين
ممثلين عن الحكومة والمعارضة الروسية،
بغية المساعدة على تحريك التسوية السياسية
لألزمة السورية المستمرة منذ آذار .2011
ميدانياً ،استهدف الجيش السوري والمقاومة
تجمعا ً للمسلحين مع آلياتهم شمال غربي
مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي باألسلحة
المدفعية وقذائف الدبابات ما أدى إلى وقوع
قتلى وج��رح��ى ف��ي صفوفهم ،وص�� ّد الجيش
السوري هجماتٍ عدة للمجموعات المسلحة منذ
فجر أمس ،بدأت مع قيام المسلحين بالتسلل
تحت غطاء مدفعي باتجاه محاور طريق السد،
وبلدة النعيمة ،واالستخبارات الجوية ،ومخيم
النازحين والقصر العدلي ف��ي مدينة درع��ا
وريفها ،ودارت اشتباكات عنيفة استخدمت
فيها مختلف أنواع األسلحة أسفرت عن وقوع
أعداد كبيرة من المسلحين قتلى وجرحى ،كما
قام سالح المدفعية وراجمات الصواريخ في
الجيش ،ب��دك مواقع وتحركات المسلحين،
وأفشل الجنود كافة محاوالت التقدم ،وكذلك
محاوالت إخ�لاء القتلى والجرحى في محاور
المواجهة ،حيث اعترفت تنسيقيات معارضة
بمقتل وجرح عدد من المسلحين في االشتباكات

مع الجيش السوري في مدينة درع��ا ،ودارت
اشتباكات بين الجيش السوري والمجموعات
المسلحة في حي المنشية في مدينة درعا.
في وقت استهدف سالح الجو السوري مواقع
المسلحين في مدينتي بصر الحرير والشيخ
مسكين وبلدات صيدا ،اليادودة ،النعيمة ،خراب
الشحم ،المزيريب ،نصيب وعلما في ريف درعا،
وقصفت المدفعية تجمعات المسلحين في
بلدتي النعيمة واليادودة في ريف درعا.
وتصدت وح��دات الحماية الكردية لهجوم
مسلحي «داع��ش» على منطقة عالية في ريف
الحسكة ،وبلدة صرين في ري��ف مدينة عين

العرب والمناطق المجاورة لمدينة عين عيسى
في ري��ف ال��رق��ة ،وأوق��ع��ت قتلى وجرحى في
صفوف التنظيم .كما تمكنت «ال��وح��دات» من
أس��ر  93جثة خ�لال ال��ـ  24ساعة الماضية،
كما ص �دّت وح��دات الحماية الكردية هجوما ً
لمسلحي «داعش» على نقاط عسكرية لها في
محيط مركز اإلذاعة والرادار في جبل عبدالعزيز
في ريف الحسكة وأوقعت قتلى وجرحى في
صفوف المهاجمين.
وتمكنت هذه الوحدات من استعادة السيطرة
على بلدة الشركراك و 10ق��رى أخ��رى شمال
شرقي مدينة عين عيسى ومحيطها كان تنظيم

حملة وطنية �أردنية لإ�سقاط اتفاقية الغاز مع الكيان ال�صهيوني

�إقالة المتحدث با�سم الداخلية

الم�صري :لم �أطالب بمنطقة عازلة على الأرا�ضي ال�سورية

تون�س :توقيف خلية �إرهابية جديدة

عمان ــ محمد شريف الجيوسي
نفى رئيس ال��وزراء األردن��ي األسبق طاهر
المصري ،أن يكون قد طالب بإقامة منطقة
عازلة على األراضي السورية المحاذية لألردن
وبدور لألمم المتحدة.
وأكد المصري ،أنه لم يتطرق في محاضرته
بمنتدى ملكا الثقافي بلواء بني كنانة السبت
الماضي ،إلى موضوع المنطقة العازلة ،كما
ورد في خبر لصحيفة «الغد» ووكالة «حطين»
اإلخبارية.
وشدد طاهر المصري ،الذي سبق ان تولى
حقيبة وزارة الخارجية فرئاسة الحكومة
ورئاسة مجلس النواب ،أنه ُق ّول ما لم يقله في
اللقاء الذي استمر ساعتين ،ونقل على لسانه
أشياء لم يتطرق لها بتاتاً ،ولم ترد على لسانه،

وال يتفق معها في المضمون.
وق���ال منسق الحملة ال��وط��ن��ي��ة األردن��ي��ة
إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني،
د .هشام البستاني ،ان من المنتظر أن تعلن
الحملة يوم السبت الموافق  25تموز الجاري،
عن عزمها إقامة محكمة شعبية في موعد أولي
 5أيلول المقبل بالتعاون مع نقابة المحامين،
التفاقية الغاز المذكورة ،يسبقها مجموعة من
األنشطة منها إقامة خيمة تفاعلية مع الجمهور
يوم الجمعة الموافق  7آب المقبل ،يلي ذلك عقد
ورش��ة قانونية يوم الثالثاء الموافق  11آب
المقبل ،وفي  22منه تعلن الحملة عن مغالطات
الحكومة بشأن اتفاقية الغاز.
وس���ت���ع���ل���ن ال���ح���م���ل���ة أوال ً ب������أول ع��ن
ت��ف��اص��ي��ل ت��ص��ع��ي��دي��ة أخ����رى تتعلق بعقد
المحكمةالشعبية.

أعلن وزي��ر الداخلية التونسي
ناجم الغرسلي ،امس أن الوحدات
األم��ن��ي��ة تمكنت م��ن إي��ق��اف خلية
إرهابية وصفها بـ«الخطيرة جداً»،
كانت بصدد تنفيذ هجوم جديد.
وكشف الوزير أن األمن التونسي
اع��ت��ق��ل ج��م��ي��ع ع��ن��اص��ر ال��خ��ل��ي��ة
اإلرهابية مساء أول من أمس ،وحجز
معدات كانت ستستخدم في التفجير،
ويأتي تصريح الغرسلي عقب جلسة
استماع سرية أم��ام لجنة التشريع
العام في البرلمان التونسي.
ودع����ا ال��غ��رس��ل��ي إل���ى ال��وث��وق
بالمؤسسة األمنية والعسكرية في
هذه الظروف االستثنائية
(التتمة ص)14

«داع���ش» ق��د سيطر عليها أم��س بعد هجوم
مباغت لمسلحيه وسيطرتهم على مدينة عين
عيسى وقرى واقعة بينها وبين بلدة الشركراك
بريف الرقة الشمالي الغربي ،في وقت دارت
اش��ت��ب��اك��ات بين الجيش ال��س��وري وتنظيم
«داعش» في حي الحويقة في مدينة دير الزور.
وأحبطت وحدات الجيش والقوات المسلحة
العاملة ف��ي حلب الليلة الماضية محاولة
إره��اب��ي��ي��ن إدخ���ال س��ي��ارة مفخخة إل��ى حي
جمعية الزهراء ودمرت بؤرا ً وأوكارا ً للتنظيمات
التكفيرية في أحياء ومناطق مختلفة بحلب.
(التتمة ص)14

