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بايدن والعبادي يبحثان الحرب على الإرهاب  ...مقتل« 67داع�شي ًا» واعتقال 7مطلوبين

المالكي يدعو �إلى و�ضع ال�سعودية تحت و�صاية دولية
شن نوري المالكي ،نائب رئيس الجمهورية العراقية
هجوما ً عنيفا ً على السعودية ،معتبرا ً إياها مهدا ً لإلرهاب
والتطرف ،وداعيا ً الى وضعها تحت الوصاية الدولية.
وقال نوري المالكي ،في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه
إحدى الفضائيات العراقية المحسوبة على حزبه« :جذر
اإلره��اب وجذر التطرف وجذر التكفير هو من المذهب
الوهابي في السعودية» ،معتبرا ً أن «الحكومة السعودية
غير قادرة على ضبط هذا التوجه الوهابي التكفيري»...
«وبسبب عجزها فأنا أدعو أن تكون السعودية تحت
الوصاية الدولية وإال سيبقى اإلرهاب يتغذى من أموال
السعودية وينمو على حساب السعودية وبيت الله
الحرام»« ...العالم يحتاج الى عالج مشكلة اإلرهاب في
السعودية كما يسعى الى حلها في العالم».
إلى ذل��ك ،بحث جو بايدن نائب الرئيس األميركي
مع حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي عبر الهاتف
تسلم بغداد لطائرات «إف  »16مؤخراً ،ووصفا ذلك بأنه
«حدث مهم» في الشراكة بين البلدين.
وذكر البيت األبيض في بيان أول من أمس أن بايدن
ق��دم تعازيه في ضحايا الهجوم االنتحاري األخير
بسيارة ملغومة وأودى بحياة  120شخصا ً على األقل
في محافظة ديالى.
وأض��اف البيان أن بايدن والعبادي بحثا الحملة
المستمرة ضد تنظيم «داع��ش» في محافظة األنبار،
مؤكدين ضرورة مواصلة الحرب على التنظيم اإلرهابي
للقضاء عليه نهائيا ً في العراق.
وكان العراق قد تسلم األسبوع الماضي أربع طائرات
من ط��راز «أف  ،»16من الشركة األميركية «لوكهيد
مارتن» ،كأول دفعة من أصل  36طائرة تم عقد صفقة
في شأنها.

وأعلنت قيادة العمليات الخاصة في العراق االثنين
الماضي أن طائرات «إف  »16األميركية التي استلمتها
بغداد مؤخراً ،نفذت أولى غاراتها على معاقل لتنظيم
«داعش» اإلرهابي.
ميدانياً ،أعلنت خلية اإلعالم الحربي ،أول من أمس،
عن مقتل  67عنصرا ً من تنظيم «داع���ش» االرهابي
واعتقال سبعة مطلوبين في محافظتي األنبار وصالح
الدين ،فيما أشارت إلى تمكن القوات األمنية من تحرير
طفلة مختطفة جنوب تكريت.
وقالت الخلية بحسب «السومرية نيوز» :إن «قيادة
قوات الشرطة االتحادية رصدت خمس عجالت إلرهابيي
«داعش» في خط الصد بمنطقة حصيبة الشرقية تمت
معالجتها وتدميرها بالكامل ،في حين تمكنت من إحباط
محاولة تعرض من قبل «داعش» وقتل  21عنصرا ً من
التنظيم في المنطقة ذاتها» ،مبينا ً أن «قوات الشرطة
االتحادية تمكنت أيضا ً من رصد مجموعة إرهابية تقدر
بعشرة عناصر وعجلتين نوع بيك آب ،في حصيبة
الشرقية تمت معالجتها وقتل من فيها».
وأضاف البيان ،أن تلك القوات «قدمت اإلسناد للقوات
المتقدمة باتجاه العدو بواسطة الرمي بالصواريخ
وتمكنت من حرق عدد من العجالت ،في حين شرعت
قوة أخرى من الشرطة االتحادية بالتقدم والسيطرة
على أماكن متقدمة في منطقة حصيبة الشرقية ،كما
أغارت على عناصر العدو المتواجدين في المنطقة أعاله
وتمكنت من قتل خمسة إرهابيين وحرق ثالث عجالت
تحمل أسلحة».
ولفت البيان إلى أن «قيادة عمليات بغداد واصلت
قطعاتها وسرايا الشرطة االتحادية ومتطوعو الحشد
الشعبي وأبناء العشائر وبإسناد من طيران الجيش

هل �سيا�سة وا�شنطن الحالية
�إغراق ال�سعودية في الم�ستنقع اليمني؟

ناديا شحادة
العدوان السعودي على اليمن مستمر مستهدفا ً األراضي اليمنية
وكل ما عليها من مقومات للحياة سواء للبنى التحتية او االسواق
الشعبية وسيناريو الحرب طويلة األمد الذي ينتهجه النظام السعودي
سيترتب عليه نتائج معاكسة آلمال نظام آل سعود الذي بات غرقه في
المستنقع اليمني واضحاً ،وما من شك ان اقدام السعودية على حماقة
برية إضافة الى قصفها الجوي المستمر سيزيدان غرقها في المستنقع
اليمني ويصبح الخروج منه مستحيالً ،هذا الغرق الذي حذر منه
العديد من المحللين االستراتيجين منذ بداية «عاصفة الحزم» ،التي
بدأتها السعودية في  26آذار  2015الستعادة الشرعية حسب ادعائها،
واستندت السعودية على ضربتها الجوية باعتبار ان هذه العملية
كفيلة بتحقيق أهدافها،ولكن مع مرور الوقت بدا ان هذه االستراتيجية
لم تؤثر في الحوثيين وحلفائهم ،األمر الذي دفع بالرياض الى البحث
عن مسار عسكري آخر ال يقتصر على الهجمات الجوية وانما يشمل
عناصر ارهابية مقاتلة على االرض الستعادة االحياء الشمالية من
مدينة عدن حيث اكد سكان تلك المدينة ان مقاتلين تدعمهم الضربات
الجوية يحاولون استعادة بعض االحياء من يد الحوثيين.
يؤكد المتابعون ان العناصر المقاتلة ما هي اال جماعة ارهابية تابعة
لتنظيم «القاعدة» دخلت عدن بغطاء سعودي ،فمن يسمون انفسهم
باللجان الشعبية في عدن ما هم إال عبارة عن انصار الشريعة وقوى
تكفيرية أي الجناح العسكري لتنظيم «القاعدة» وهذا ما أكده القيادي
البارز في الحراك الجنوبي في اليمن حسين زيد بن يحيى ،مضيفا ً ان
«القاعدة» تنظيم استخباراتي تابع لالستخبارات االميركية وممول
من الرجعية السعودية ،ومع تبني تنظيم داعش تفجير مسجد المؤيد
(التتمة ص)14

والقوة الجوية وبالتنسيق مع قيادة عمليات األنبار
تنفيذ عملياتها في مناطق الكرمة ،وأسفرت العمليات
عن قتل إرهابيين اثنين وتدمير ثالث عجالت تحمل
رشاشات أحادية وقتل من فيها ،فضالً عن تدمير وكر
للعدو وقتل من بداخله ومعالجة  11عبوة ناسفة».
وأوضح أن «قيادة عمليات سامراء تمكنت من خالل
عملية أمنية نفذتها في ناحية االسحاقي منطقة أبو
ضفة من تحرير طفلة مختطفة من قبل ثالثة أشخاص
يستقلون عجلة ويرتدون زيا ً عسكرياً».
وذكر البيان أن «قيادة عمليات دجلة نفذت فعالية
مشتركة في قرى (الحسنية و 17تموز ودورة الباوية)
أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة مطلوبين والعثور
على درع عسكري وح��اوي��ة بالستك سعة خمسة
لترات مملوءة بمادة السيفور فضالً عن معالجة عبوة
ناسفة».
وتابع أن «قيادة القوة الجوية نفذت  28طلعة جوية
على قواطع العمليات كافة ،فيما نفذت قيادة طيران
الجيش  30طلعة على قواطع العمليات كافة» ،منوها ً
«بتنفيذ طيران التحالف الدولي  14طلعة جوية على
قواطع العمليات كافة ،أسفرت عن قتل  29ارهابيا ً
وتدمير موقع صاروخ وآخر هاون وتسعة مخابئ وأربع
عجالت مختلفة ،إضافة إلى شفل ونفق ورشاش ثقيل».
وفي سياق أمني آخر ،قتل  19شخصا ً على االقل في
تفجير سيارتين مفخختين بمنطقتين في بغداد ،بحسب
ما افادت مصادر امنية وطبية.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان سيارة مفخخة
انفجرت في منطقة بغداد الجديدة (شرق) ،مستهدفة
سوقا ً تجارية تضم متاجر مجوهرات ومالبس وغيرها،
ما ادى الى مقتل  17شخصا ً على األقل وإصابة .43

البنتاغون يعلن مقتل م�ؤ�س�س تنظيم «خرا�سان» في ريف ادلب

و�ساطات لم�سلحي الزبداني بعد التقدم الكبير للجي�ش ال�سوري
كثف الجيش السوري مدعوما ً بمجموعات من
حزب الله والحزب السوري القومي االجتماعي
عملياته العسكرية ف��ي مدينة ال��زب��دان��ي وسط
اشتباكات عنيفة مع المسلحين ،في حين تتواصل
جهود الوساطة مع المسؤولين األمنيين إلنهاء
الوجود المسلح وصوال ً إلى تسوية في المدينة.
الوساطات ج��اءت بعد الضغط الكبير الذي
سببه تقدم الجيش السوري وسيطرته على عدد
من المناطق االستراتيجية داخل المدينة كان آخرها
يوم أمس من خالل سيطرته على مدرسة تعليم
القيادة ومحيطها في منطقة المراوح على طريق
بردى – الزبداني ،في حين دمرت وحدات الهندسة
نفقا ً للمسلحين بطول  70مترا ً وعمق مترين يمتد
من سهل الزبداني باتجاه مضايا كان يستخدمه
اإلرهابيون للتسلل ونقل اإلمدادات.
وج��ه��اء ال��زب��دان��ي ممن ي��واص��ل��ون لقاءاتهم
م��ع مسؤولين سياسيين وأمنيين سوريين،
أك��دوا استعداد الحكومة السورية للدفع باتجاه
التسويات والمصالحة في المدينة ،شرط التزام
المجاميع المقاتلة هناك بالشروط العامة التي
تؤسس قاعدة إلنهاء الوجود المسلح في المدينة.
مصادر ميدانية مشاركة في العملية أك��دت لـ
«البناء» أن مسألة السيطرة على الزبداني باتت
مسألة وقت بعد سيطرة الجيش والمقاومة على
أغلب التالل االستراتيجية في محيط المدينة
وتثبيت نقاط إسناد وهجوم في األحياء التي سيطر
عليها داخل المدينة.
وفي سياق متصل ،أعلن «البنتاغون» األميركي
مقتل العضو البارز في تنظيم «القاعدة» والقيادي

توفيق المحمود

في جماعة «خراسان» محسن الفضلي في ضربة
جوية أميركية في بلدة سرمدا بريف إدل��ب في
سورية في الثامن من تموز الجاري.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» جيف ديفيس
إن الفضلي الذي يع ّد مؤسس تنظيم «خراسان»
كويتي الجنسية ،وكان داعما ً ب��ارزا ً لـ«القاعدة»
وضمن المجموعة الصغيرة الموثوق بها من زعماء
«القاعدة» الذين تلق ْوا إخطارا ً مسبقا ً بهجمات
الحادي عشر من ايلول عام  2001في الواليات
المتحدة األميركية.
وتعتبر أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات األميركية إن

مجموعة «خراسان» تشكل تهديدا ً خطيراً ،ووصفت
أعضاءها بأنهم مجموعة من عناصر «القاعدة»
المخضرمين ال��ذي��ن ات��خ��ذوا م��ن س��وري��ة م�لاذا ً
للتخطيط وصناعة المتفجرات وتجنيد الغربيين
لشن هجمات.
يذكر أن محسن الفضلي الذي يحظى بثقة كبيرة
لدى قادة تنظيم «القاعدة» تم اختياره ليكون ممثالً
شخصيا ً لزعيم التنظيم الحالي أيمن الظواهري
بدال ً من «أبو خالد السوري» الذي اغتاله تنظيم
«داعش» بسبب انحيازه إلى «أبو محمد الجوالني»
زعيم «جبهة النصرة».

مجازر �سعودية متوا�صلة و«�أن�صار اهلل» تتوعد بخيارات جديدة

«لن نتهاون في الدفاع عنه»

الجي�ش اليمني ي�سيطر على «الع�صيفرة» معقل التكفيريين

ال�سي�سي� :أمن م�صر القومي �أولوية

أكدت مصادر يمنية أن تقدّما ً ميدانيا ً أح��رزه الجيش
اليمني واللجان الشعبية في محافظات عدّة ال سيما في تع ّز،
حيث سيطروا على منطقة العصيفرة التي كانت تع ّد معقالً
لميليشيات «القاعدة» و«داعش» في المحافظة ،كاشف ًة عن
أنهم تمكنوا أيضا ً من تدمير العديد من اآلليات العسكرية
التي كانت بحوزة الميليشيات المؤيدة للعدوان.
وتحدثت المصادر اليمنية عن إفشال عملية كبيرة نفذتها

ال�سر لجولة «كارتر»
كلمة
ّ
في ال�شرق الأو�سط؟

قرر البيت األبيض األميركي إيفاد وزير الدفاع آشتون كارتر في
جولة شرق أوسطية لطمأنة دول المنطقة والحلفاء المعارضين وغير
الراضين على االتفاق النووي مع إي��ران ،وستشمل الزيارة الكيان
الصهيوني والمملكة العربية السعودية واألردن.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع األميركية البنتاغون أن جولة
كارتر ستبدأ بزيارة «إسرائيل» وهي تعارض بشدة االتفاق النووي،
وتحاول أن تحصل من الواليات المتحدة على تعهد بالتدخل عسكريا ً
ضد إيران في حال هاجمتها وتسعى أيضا ً الى الحصول على زيادة
المساعدة العسكرية األميركية والتي تبلغ قيمتها حاليا ً ثالثة مليارات
دوالر سنويا ً وتزويدها بالمزيد من المقاتالت األميركية فائقة التطور
من طراز «أف.»-35
وفي محاولة من كارتر طمأنة حليف أميركا المدلل أكد أن االتفاق
يبقي الخيار العسكري األميركي على الطاولة ،إذا سعت إيران إلى
حيازة السالح النووي في محاولة منه أن يطمئن أن أمن «اسرائيل»
بمأمن رغم االعتراف الدولي والعالمي بإيران دولة نووية.
وقد تزامنت جولة كارتر الشرق أوسطية مع إرسال إدارة الرئيس
باراك أوباما االتفاق النووي مع طهران إلى الكونغرس للموافقة عليه،
في وقت حث رئيس ال��وزراء «االسرائيلي» بنيامين نتنياهو أعضاء
الكونغرس على رفضه.
بينما أعلنت مصادر إعالمية بأن كارتر سيقدم رزمة مساعدات
وأش��ار مسؤولون أميركيون إلى أن واشنطن ال تسعى إلى تقديم
أسلحة جديدة كتعويض عن االتفاق النووي مع إيران ،وهو ما كانت
قد نقلته مستشارة األمن القومي األميركية سوزان رايس موضحة
(التتمة ص)14

ي�أتي بعد �ساعات من مغادرة �آ�شتون ...وال�سلطة الفل�سطينية دانته

«تل �أبيب» :ترخي�ص  900وحدة ا�ستيطانية جديدة
أك��دت صحيفة «إسرائيلية» أن السلطات الصهيونية
ستصدر ال��ي��وم الخميس ق���رارات خاصة ببناء وح��دات
استطيانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ،وذلك
بعد يوم واحد من انتهاء زيارة وزير الدفاع األميركي الى تل
ابيب.
وأوض��ح��ت صحيفة «ه��آرت��س» ،أن «االدارة المدنية
االسرائيلية» ،وه��ي ذراع الحكومة في أراض��ي السلطة
الفلسطينية ،ستصادق غدا ً على مخططات لبناء  886وحدة
استيطانية جديدة في الضفة الغربية ،بما فيها القدس
الشرقية.
وذك��رت ان القرار سيكون األول ال��ذي تتخذه السلطات

ميليشيات «داعش» و«القاعدة» وعبد ربه منصور هادي
كانت تصبو للسيطرة على مدينة عدن .وأشارت المصادر
الى أن المسلحين المدعومين بالعدوان السعودي لم يحققوا
سوى خروق بسيطة ال تذكر في مديريتي التواهي والمعال
فيما تشهد سائر المديريات األخرى في المدينة وجودا ً كثيفا ً
للجان الشعبية والجيش اليمني في أحيائها وشوارعها.
(التتمة ص)14

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية تحقيق أمن وسالمة ووحدة
الوطن من خالل تحقيق االستقرار والسالم بالحفاظ على هذا الوطن شعبا ً
وأرضاً ،مشددا ً على أن أمن مصر القومي أولوية قصوى و»لن نتهاون في الدفاع
عنه».
وحسب موقع الدستور أكد الرئيس المصري أمس خالل تكريم أوائل الدفعة
 66من الكلية البحرية ،والدفعة  43من كلية الدفاع الجوي باإلسكندرية ،أنه
ينضم للخدمة في صفوف الجيش المصري مليون جندي سنوياً.
وقال إنه لو تم تنفيذ البرامج المعمول بها في االهتمام باللياقة الصحية
والتغذية واللياقة البدنية وتخريج كل سنة مليون شاب باهتمام مبالغ فيه
سيكون لدينا جيل قوي يدافع عن بلده ويقاتل من أجلها ضد كل من تسول له
نفسها المساس بأمنها.
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«اإلسرائيلية» منذ عام.
وقالت الصحيفة« :سيتم اقرار بناء  296وحدة استيطانية
في مستوطنة بيت إيل شرق مدينة رام الله ،و 112وحدة
في معاليه أدوميم ،شرق القدس ،و 381وحدة في غفعات
زئيف ،شمال القدس ،و 27وحدة في مستوطنة بيت أرييه،
قرب رام الله».
وأش���ارت إل��ى أن من المقرر أيضا ً ترخيص  24وحدة
استيطانية قائمة في مستوطنة بسغوت قرب رام الله ،وكذلك
سيجري ترخيص  179وحدة استيطانية تم تشييدها قبل
أكثر من عشرين عاما ً في مستوطنة عوفاريم ،قرب رام الله.
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