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غارات عدوان التحالف تلقي بحممها على �صعدة ...و«داع�ش» ي�ساند قوات هادي

الجي�ش واللجان يدحران مرتزقة ال�سعودية عن مطار عدن
بعد التقدم ال���ذي أح���رزه الجيش اليمني
وال��ل��ج��ان الشعبية ف��ي ح��ي ال��ت��واه��ي بعدن،
تراجعت حدة االشتباكات في تلك المنطقة مع
القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.
يأتي ذلك مع استمرار عدوان التحالف السعودي
على مناطق شمال عدن وحي التواهي وخور
مكسر وساحل أبين.
وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت أن الجيش
واللجان الثورية دحرا مرتزقة السعودية عن
مطار عدن الدولي .كما صد الجيش واللجان
الثورية هجوما ً للجماعات التكفيرية على قاعدة
العند الجوية في محافظة لحج ،فيما اظهرت
مشاهد ل�لاع�لام الحربي تفجير ب��رج مراقبة
للجيش السعودي في موقع الحفيرة بمحافظة
جيزان.
ولم تستطع الجماعات التكفيرية في اليمن
من تحقيق انجازات حقيقية في عدن رغم الدعم
العسكري السعودي الكبير واالن��زاالت الجوية
وال��ب��ح��ري��ة ،حيث اس��ت��ع��ادت ق���وات الجيش
واللجان الثورية السيطرة على مطار عدن.
اما جديد العدوان فمشاركة جماعة «داعش»
االرهابية في القتال الى جانب ميليشيات هادي
ضد الجيش اليمني.
وبحسب مصادر في وزارة الدفاع اليمنية فإن
الجيش واللجان تمكنا من محاصرة عناصر
القاعدة والتكفيريين وعدد من مرتزقة العدوان
السعودي في اح��دى بوابات مطار ع��دن ،كما
تقدمت وح��دات أخ��رى في خ��ور مكسر مكبدة
العناصر االرهابية خسائر كبيرة في األرواح

والعتاد كما احرقت عددا ً من المدرعات.
هذا فيما تواصل قوات الجيش واللجان تقدمها
في عدد من المناطق بعدن رغم كثافة الغارات
الجوية السعودية المساندة لإلرهابيين.
كما تمكن الجيش اليمني واللجان الثورية
من قتل وأسر العشرات من التكفيريين ومرتزقة
السعودية وإعطاب عدد من آلياتهم العسكرية
وم��ص��ادرة كميات كبيرة م��ن األسلحة خالل
تصديه لهجوم على قاعدة العند الجوية في
محافظة لحج.
وبث ناشطون ص��ورا ً دحضت مزاعم بعض
وس��ائ��ل االع�ل�ام العربية ع��ن سيطرة ق��وات
ال��ع��دوان السعودي على منطقة مثلث العند
المؤدي الى مدينة عدن.
اما في داخل العمق السعودي فقد فجر الجيش
اليمني واللجان الثورية برجا ً للمراقبة في موقع
الحفيرة بمحافظة جيزان جنوب السعودية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ارت��ف��ع ع��دد ضحايا غ��ارات
الطيران السعودي على مدينة يريم في محافظة
أب اليمنية الى  23قتيالً وأكثر من  30جريحاً.
وك��ان الطيران السعودي شن غ��ارات على
احياء مدنية في منطقة المقنع في مديرية منبه
بمحافظة صعدة ،ما أدى الى سقوط  20قتيالً
وعشرات الجرحى وتدمير العديد من المنازل
في ثاني مجزرة ترتكبها السعودية أول من
أمس .واستهدفت الغارات منطقة الطلح بمديرية
سحار اضافة الى مدرسة في مديرية الظاهر في
المحافظة.
وفي محافظة حجة شن الطيران السعودي

مخطط «�إ�سرائيلي»
ال�ستهداف الجي�ش الجزائري

ناديا شحادة
منذ اندالع ما سمي بـ «الربيع العربي» توصل العديد من الخبراء
االستراتيجيين على ضوء األحداث التي شهدها العالم العربي الى
ان الهدف الرئيس من هذه الفوضى التي عمت ال��دول العربية هو
استهداف جيوشها إلضعافها لمصلحة «اسرائيل» ،فهناك استراتيجية
دولية وإقليمية هدفها تقويض الجيوش العربية وإحالل الميليشيات
محلها من أجل تعميم موجة الفوضى باعتبار ان هذه الجيوش هي
الحامية للدولة ،واستهداف تلك الجيوش يصب في الدرجة األولى في
مصلحة «اسرائيل» وما يؤكد ذلك التصريحات التي أطلقها الجنرال
المتقاعد عاموس يدلن رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابق
ورئيس معهد أبحاث األمن القومي حاليا ً حيث قال ان لـ «اسرائيل»
مصلحة استراتيجية في تقويض الجيوش العربية التي تشكل تهديدا ً
لـ«اسرائيل» او خاضت حروبا ً معها.
يؤكد المتابعون ان األح��داث التي شهدتها بلدان شمال افريقيا
مؤخرا ً دليل على ان هناك مخططا ً الستهداف جيوش تلك البلدان
وبالذات الجيش الجزائري ،فهو أول جيش في الدول العربية استهدف
في عملية تقويض من قبل الجماعات السلفية الجزائرية في تسعينات
القرن الماضي ،واستطاع التمسك ونجح في إحباط هذا االستهداف
بعد اضطراره لخوض معركة استمرت عقودا ً من الزمن وأبقى على
الدولة الجزائرية وحال دون انهيارها ،وعلى رغم هزيمة المشروع
اإلرهابي في تلك البلد في التسعينات ،ورغم اتفاق الوئام والمصالحة
بقيت الجزائر تتعرض لهجمات من قبل جماعات خارج إطار المصالحة
مثل الجماعات السلفية وتنظيم «القاعدة» في بالد المغرب اإلسالمي،
واستطاع الجيش الحفاظ على استقالله ولم يستطع الفرنسيون
(التتمة ص)14

االتفاق النووي الإيراني
وانعكا�ساته الإقليمية

غارات على مكتب الزراعة ومبنى المحكمة في
مدينة حرض .واستهدف مسجدا ً وسوقا ً شعبية
في منطقة حزيز شرق العاصمة صنعاء.
وأفادت مصادر يمنية باستشهاد ثالث أسر
تتألف من  12شخصا ً في غارات سعودية على
قرية الصدر في محافظة صعدة ،كما أصيبت
تسع نساء في غارة استهدفت عرسا ً بمنطقة
بركان.
وكان الطيران السعودي شن غ��ارات مكثفة
على منطقة منبه بصعدة .وق���ال م��ص��در أن
القصف الجوي ط��اول المدينة الخضراء في
محافظة عدن وقاعدة العند الجوية في محافظة
لحج جنوب اليمن .واستهدفت الغارات ايضا ً
مسجدا ً وسوقا ً شعبية في منطقة حزيز شرق
العاصمة صنعاء.
كما سقط عدد من الشهداء والجرحى بينهم
أطفال ،ج��راء غ��ارات العدوان السعودي التي
استهدفت منازل مواطنين ومحطة للوقود في
منطقة قعطبة بمحافظة الضالع.
وكان الطيران السعودي ايضا ً شن غارات،
على احياء مدنية في منطقة المقنع في مديرية
منبه بمحافظة صعدة ،ما ادى الى سقوط 20
قتيالً وع��ش��رات الجرحى وتدمير العديد من
المنازل في ثاني مجزرة ترتكبها السعودية بعد
مجزرة مدينة يريم في محافظة أب والتي أدت
الى استشهاد  23مدنيا ً بينهم أطفال وأكثر من
 30جريحاً .واستهدفت الغارات منطقة الطلح
بمديرية سحار اضافة الى مدرسة في مديرية
الظاهر في المحافظة.

الجي�ش يتقدم في الزبداني وي�سيطر على دربي الكال�سة وح�صبة ومرج الك�سارة

الور�شة الرو�سية « »138تكمل مهمتها في طرطو�س
أنهت الورشة الروسية العائمة
« »138التابعة لألسطول الروسي
في البحر األسود مهمة استمرت 6
أشهر في ميناء طرطوس السوري،
حيث يقع مركز الدعم اللوجستي
وال��ت��م��وي��ن ل��ل��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة
الروسية.
وق��ال مصدر في األرك��ان العامة
لألسطول الحربي الروسي أمس،
إن «الورشة العائمة « »138عبرت
األحد الماضي مضايق البحر األسود
ودخلت منطقته» ،مؤكدا ً أنه جرى في
األيام الماضية استبدال سفن اإلنزال
الكبيرة ضمن المجموعة العملياتية
الدائمة للقوات البحرية الروسية في
البحر األبيض المتوسط.
وأوض��ح المصدر «ف��ي  15تموز
دخ��ل��ت سفينة اإلن�����زال الكبيرة
«نيكوالي فيليتشينكوف» البحر
األس������ود ،ب��ي��ن��م��ا ع����ادت سفينة
«ك���ورول���وف» التابعة لألسطول
الروسي في بحر البلطيق إلى البحر
المتوسط في  10تموز».
وأوضح فيكتور أوزيروف رئيس
لجنة مجلس االت���ح���اد ال��روس��ي
ل��ش��ؤون ال��دف��اع واألم���ن إن روسيا
معنية بإحالل السالم في سورية،
مضيفا ً «وف���ي ال��ظ��روف السلمية
سننظر بالطبع في تطوير التعاون

بشرى الفروي

العسكري التقني ،بما في ذلك إقامة
قاعدة عسكرية متكاملة هناك».
ميدانياً ،واصلت وحدات الجيش
السوري مدعومة بمجموعات من
حزب الله والحزب السوري القومي
االجتماعي «نسور الزوبعة» تقدمها
في الزبداني ،وسط اشتباكات عنيفة
مع المسلحين.

وأك��د مصدر عسكري س��وري أن
وحدات من الجيش تمكنت من احكام
سيطرتها على درب الكالسة ودرب
حصبة ومرج الكسارة بعد القضاء
على ع��ش��رات اإلرهابيين وتدمير
أسلحتهم وعتادهم.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ن��ف��ذ ال��ط��ي��ران
المروحي السوري أمس أكثر من 16

احتجاج على زيارة قطرية لـ «كرد�ستان» دون المرور ببغداد

الفرقة الذهبية ت�سيطر على منطقتين بالرمادي

توفيق المحمود
في فيينا ،وبعد سنوات مضنية من المفاوضات ،تخللتها تهديدات
وعقوبات اعترفت القوى العالمية رسميا ً ببرنامج إي��ران النووي
السلمي وحقها في ممارسة حقوقها النووية في إط��ار المعاهدات
الدولية.
االتفاق التاريخي الذي ينص على إلغاء كل قرارات المقاطعة ضد
طهران والتي تشمل كل مقاطعة اقتصادية ومالية مفروضة ضدها في
إطار تفاهم ،وذلك دفعة واحدة عبر صدور قرار جديد ،ويضمن االتفاق
إلي��ران استمرار كل مراكزها النووية بالعمل ،إضافة إلى برنامج
التخصيب اإليراني ،وستبقى كل البنى التحتية النووية إليران التي
كسر القيود عن يديها وستكون محل تنافس بين الدول الكبرى وتزاحم
بين الشركات االقتصادية الكبرى لتوظف في االقتصاد اإليراني هذا في
الشأن الداخلي.
أما في الشأن الخارجي فإن إي��ران سيكون لها الضوء األخضر
لمساعدة حلفائها في شكل عام وسورية وحزب الله في شكل خاص،
وهذا ما سينعكس على صعيد المواجهة التي يخوضها محور المقاومة
في سورية ضد المشروع اآلخر وبذلك يكون محور المقاومة ربح جولة
استراتيجية مهمة وكبيرة ،يستطيع أن يبني عليها في المستقبل
وسيلقي بظالله على المناطق كافة.
مناورة الغرب الجديدة اآلن مع إيران هي محاولة فك ارتباطاتها
االقليمية بحلفائها وبخاصة في سورية واليمن ،فقد دعا رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون الرئيس اإليراني حسن روحاني بتغيير
(التتمة ص)14

بريطانيا تعلن الحرب
على رموز «داع�ش»

غارة على أهداف للمسلحين داخل
الزبداني ،في حين دارت اشتباكات
عنيفة بين الجيش والمسلحين في
جنوب حي البلد وشرق السهل في
المدينة مع تسجيل تقدم للجيش
ف��ي محيط دوار السيالن ومدينة
المالهي.
(التتمة ص)14

عبر رئيس ال��وزراء البريطاني ،ديفيد كاميرون ،عن التزام بالده
بالعمل مع الواليات المتحدة لتدمير «الخالفة» التي أعلنها مسلحو
تنظيم «داعش « في العراق وسورية.
وأع��رب كاميرون في مقابلة مع شبكة تلفزيون «أن بي سي»
األميركية ،إنه يريد أن تقدم بريطانيا المزيد ،ولكنه أوضح أنه بحاجة
إلى «دعم البرلمان».
اما هاريت هارمن ،زعيمة حزب العمال الموقتة فقد دعت ،األسبوع
الماضي ،الى اجتماع مجلس األمن القومي ،لمناقشة التهديدات في
سورية ،وهو ما قد يفضي إلى مصادقة البرلمان على توسيع الغارات
الجوية لتشمل سورية الخريف المقبل.
ولكن حزبي العمال والديمقراطيين األحرار طلبا استفسارا ً بعدما
تسرب أن مقاتالت بريطانية شاركت في غارات على سورية ،على رغم
أن النواب وافقوا على عمليات عسكرية في العراق فقط.
ووصف وزير الدفاع ،مايكل فالون ،الذي حض النواب على دعم
العمليات العسكرية في سورية ،مشاركة القوات البريطانية بأنها
«عمل اعتيادي».
يبدو ان هدف إعالن ديفيد كاميرون لهذه الخطوة هو لكي يتمكن
من امتصاص غضب الشارع البريطاني بعد مقتل اكثر من  30سائحا ً
بريطانيا ً في تونس في منطقة سوسة بطريقة دموية وبشعة والتي
تزامنت مع اح��داث ع��ام  2005قتل فيها أكثر من  50شخصا ً في
تفجيرات مترو االنفاق بلندن.
ويتوقع أن يلقي كاميرون خطابا ً الجمعة يحذر فيه الشباب
البريطانيين ،م��ن أنهم سيتم التضحية بهم ف��ي ح��رب خاسرة.
(التتمة ص)14

الجزائر :مقتل � 12شرطي ًا خالل � 48ساعة
ذك��ر مصدر أمني رفيع لوكالة
«سبوتنيك» ،أمس أن مجموعــة
إرهابية اغتالت ثالثة من أف��راد
ال�����درك ب���ال���رص���اص ف���ي ث��ان��ي
هجــوم إرهابي في ظــرف يومين
ف��ـ��ي منطقـة ع��ي��ن ال��دف��ل��ي غ��رب
الجزائــر.
وق���ال ال��م��ص��در إن «مجموعة
إرهابية مجهولة العدد هاجمت
س��ي��ارة ك���ان ع��ل��ى متنها  4من
عناصر الدرك ،ما أدى إلى مقتل 3
منها وإصابة الرابع».
(التتمة ص)14

تون�س :القب�ض على � 74إرهابي ًا
أعلن نائب قائد الفرقة الذهبية بمحافظة األنبار العميد
عبد األمير الخزرجي عن سيطرة قواته على منطقتين
بالكامل جنوب مدينة الرمادي ،مشيرا ً الى ان تلك القوات
تقترب من جامعة االنبار.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» ان الخرزجي قال« :ان
قوات الفرقة الذهبية تسيطر بالكامل على منطقتي الطاش
األول والطاش الثانية جنوب مدينة الرمادي» ،وأوضح

ان «معنويات المقاتلين عالية جدا ً وقريبون من جامعة
األنبار اآلن».
وأضاف الخزرجي« :ان الفرقة الذهبية كبدت تنظيم
داع��ش خسائر كبيرة ب��األرواح والمعدات» ،مشيرا ً الى
ان «التنظيم ت��رك خلفه جثث قتاله ومعداته مرمية
بالشوارع».
(التتمة ص)14

أعلنت وزارة الداخلية التونسية ايقاف  74مشتبها ً
بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية خالل الفترة الممتدة
من ال��ح��ادي عشر ولغاية السابع عشر من الشهر
الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم« :إن قوات األمن
التونسية قامت بـ  845مداهمة نتج منها إيقاف 74
مشتبها ً بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية حيث تمت
إحالتهم إلى اإلدارات المختصة لمواصلة التحقيق
معهم بالتنسيق مع النيابة العمومية».
وكانت السلطات األمنية التونسية أحالت 14
تونسيا ً متطرفا ً إلى الوحدة الوطنية لمكافحة اإلرهاب

لتشكيلهم شبكة إرهابية تقوم بتجنيد الشبان في
صفوف التنظيمات االرهابية المسلحة وإرسالهم الى
سورية والعراق بينما تشير التقارير الى انضمام نحو
 3آالف تونسي إلى التنظيمات اإلرهابية في سورية.
وهاجم إرهابي من تنظيم «داعش» نهاية حزيران
الماضي منتجعا ً سياحيا ً في مدينة سوسة التونسية
وقتل  37سائحا ً معظمهم من جنسيات اجنبية ما
دفع بالسلطات التونسية إلعالن حالة الطوارئ في
البالد عقب الحادث وتشديد اجراءات تتبع التنظيمات
االرهابية وبخاصة الخاليا التي شكلها ارهابيون
عادوا من سورية.

