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فرار �سعودي من «كورنيت» بعد مقتل لواء

القوات اليمنية بد�أت تنفيذ خياراتها اال�ستراتيجية �ضد العدوان
أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد شرف لقمان ان تجاهل
المجتمع الدولي لجرائم العدوان السعودي لم يترك مجاال ً لليمن إال البدء في
تنفيذ الخيارات اإلستراتيجية للرد على العدوان.
وأض��اف في بيان نشرته الوكالة الرسمية «سبأ» ،ان استمرار العدوان
السعودي في قصف المنشآت المدنية اليمنية والموانئ سيقابله الجيش
اليمني بالمثل ،موضحا ً ان كافة منشآت النظام السعودي العسكرية والمطارات
في مرمى الجيش اليمني ولجانه الشعبية.
وأكد البيان عزم الجيش واللجان الشعبية على رد الصاع صاعين للنظام
السعودي إذا لم يوقف عدوانه على اليمن .كما وجه الناطق باسم الجيش
في البيان دعوة مهمة لسكان محافظة أبها السعودية إلى االبتعاد عن كافة
المنشآت العسكرية والمطارات حفاظا ً على سالمتهم.
يواصل الجيش اليمني واللجان الشعبية تحقيق إنجازات نوعية ضد
العدوان السعودي الهمجي الذي يضرب اليمن شعبا ً وأرضا ً ومقدسات ،حيث
أعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية سيطرتهما الكاملة على مجمع قوى
والتالل المجاورة له في جيزان ،باإلضافة إلى سيطرته على مواقع الفريضة
ودار النصر وملحمة ومشعل في المنطقة.
وأكد مصدر عسكري يمني رفيع في الجبهة الحدودية الشمالية حصول حاالت
فرار كبيرة لطواقم المدرعات واآلليات العسكرية السعودية من المواقع العسكري
ونقاط التمركز السعودية خوفا ً من الصواريخ المضادة للدروع من طراز كورنيت
التي ادخلتها قوة المضاد للدروع للجيش اليمني واللجان الشعبية في عملياتها
ضد المواقع والمعسكرات السعودية في جيزان وعسير ونجران.
وذ ّكرت المصادر بالمشاهد األخيرة التي وزعها اإلعالم الحربي عن مجزرة
المدرعات في وادي جارة بجيزان والتي تم خاللها تدمير مجموعة كبيرة من
اآلليات العسكرية السعودية كانت تحاول استعادة المواقع التي سيطر عليها
المقاتلون اليمنيون.
وقد قتل وأصيب عدد من العسكريين السعوديين بقصف استهدف تجمعا ً لهم
في موقع الرديف العسكري في جيزان ،كما تم تدمير عدد من الدبابات واآلليات
العسكرية السعودية على أيدي قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية شرق
الخوبة في جيزان.

�إيديولو جيا «داع�ش»...
خروج عن الإن�سانية والح�ضارة!

فاديا مطر
ِ
يكتف تنظيم «داعش» اإلرهابي بتدمير التاريخ وحرق الهوية
لم
اإلنسانية والحضارية القديمة ،بل أمتدت سكاكينه إلى رؤوس العلماء
والمفكرين والمؤرخين وغيرهم ،مع غياب قرار عواصم القرار الدولي
إزاء التنظيم ،فبعد دخول التنظيم اإلرهابي إلى مدينة تدمر في  21أيار
الماضي وهي التي ُسميت بـ «لؤلؤة الصحراء» ،قام بتدمير ممنهج
لألثار والكنوز األثرية العالمية التي كان ليس أخرها معبد «بعل
شمين» الشهير في مدينة تدمر األثرية في الوسط السوري.
وكان التنظيم اإلرهابي اغتال عالم اآلثار السوري الشهير خالد
األسعد في  19آب الجاري ليستمر في التدمير الوحشي لما بقي من
كنوز هذه المدينة األثرية ،فقد قال المدير العام لآلثار والمتاحف
السورية مأمون عبد الكريم :بأن تنظيم «داع��ش» اإلرهابي قام في
 23آب الجاري بتفخيخ معبد «بعل شمين» األثري بكمية كبيرة من
المتفجرات قبل تفجيره مضيفا ً أنه تم تدمير جزء كبير من المعبد
وأن التفجير أدى إلى دمار الجزء المغلق من المعبد وانهيار األعمدة
المحيطة به وهو المعبد الذي بُني عام  17للميالد ،متابعا ً أن إرهابيي
«داعش» نفذوا اعدامات في المسرح األثري الذي حولوه إلى محكمة
وسجن وساحة إع��دام ،فالتدمير الموتور لآلثار والكنوز والمعابد
التاريخية التي تسرد قصص تاريخ البشرية ينم عن الوحشية
(التتمة ص)14

حرب اليمن ت�ستنزف ال�سعودية

بشرى الفروي
يصعب على المملكة السعودية تقبّل فكرة الهزيمة في اليمن ،وحتى
ولو توصل اطراف الصراع في اليمن الى حل سياسي سيعتبر هذا
األمر بمثابة هزيمة سياسية وعسكرية لها .ألن الحرب التي قامت
بها لم تغير من الواقع شيئاً ،فتشكيل حكومة موحدة ودستور جديد
وانتخابات نيابية رئاسية على اساس الدستور هي نفسها مطالب
«أنصار الله» قبل بدء العدوان السعودي.
جنون الغطرسة يدفع السعوديين الى دعم ميليشيات «القاعدة»
و«اإلخوان المسلمين» للسيطرة على المناطق الجنوبية .تمهيدا ً العالن
«داعش» االستيالء على كل االراضي اليمنية .وهنا هذا الواقع  -حسب
ما تخطط له السعودية  -سيجبر الدول الغربية على التدخل لمحاربة
التنظيمات المتطرفة .ويكون مكسبا ً ايضا ً للسعودية للتنصل من
الجرائم التي ارتكبتها بعد أن عجزت تماما ً عن تحقيق أهدافها.
هذا التحول الخطير في األحداث يكشفه إعالن اإلمارات عن تحرير
الرهينة البريطاني من قبضة «داعش» في محاولة لتدويل الصراع
وتحويل انظار العالم الى خطر تمدد التنظيم في اليمن على رغم انهم
أنفسهم من قدم لهم العون .وحتى عملية التحرير هذه جرت بصفقة
مقابل مبالغ كبيرة من األموال.
العجز السعودي عن كسر صمود «انصار الله» والحوثيين بدأ
يُدخل السعودية بحرب استنزاف طويلة لن تنتهي فصولها بإسقاط
الطائرات السعودية الواحدة تلو االخرى كما حدث مؤخرا ً بطائرة
االباتشي السعودية على الحدود اليمنية – السعودية ،بل بدأ فصل
جديد بمقتل أصحاب الرتب العالية من الضباط السعوديين وكان
آخرهم اللواء الركن عبد الرحمن الشهراني قائد اللواء الثامن عشر في
الجيش الذي لقي مصرعه في المستشفى ،متأثرا ً بجروحه.
واعترفت وسائل إعالم سعودية بمقتله في منطقة جيزان الجنوبية
بعد استهدافه من داخل االراض��ي اليمنية .واعترفت الرياض أيضا ً
بمقتل اكثر من  50عسكريا ً خالل عمليات رد الجيش اليمني واللجان
الشعبية على العدوان السعودي.
(التتمة ص)14

كما حرر الجيش اليمني واللجان الشعبية عددا ً من مناطق محافظة تعز من
عناصر تنظيم «القاعدة» اإلرهابي ،حيث أوضح مصدر يمني ان منطقة الضباب،
مرورا ً بمنطقة الربيعي ،باإلضافة إلى جبل المنعم ،وجبل بحابح ،ومنطقة
الروض تم استعادتها ،في وقت يواصلون تقدمهم على محاور المحافظة.
هذه اإلن��ج��ازات اليمنية ،والتقدم باتجاه المواقع السعودية ،تأتي ردا ً
على مواصلة طائرات العدوان السعودي غاراتها على المدنيين في المناطق
السكنية ،حيث استهدفت بسلسلة غارات مناطق متفرقة في صعدة ،ما أدى إلى
استشهاد أسرة كاملة في منطقة بني صياح جنوب مديرية رازح ،فيما استشهد
مواطن متأثرا ً بجروح أصيب بها في غارة سعودية على مران.
وأغار طيران العدوان السعودي على سيارات المواطنين في منطقة مران في
صعدة ،ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين ،في وقت شنت  6غارات على مدينة
الحديدة و 15غارة على مناطق في مديرية صرواح ومنطقة الزور في مأرب و3
غارات على جمارك حرض في حجة.
إلى ذلك ،أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد شرف
لقمان أن «استمرار العدو السعودي في استهداف المنشآت المدنية والمطارات
والموانئ سوف يقابل بالمثل وستكون كافة منشآت النظام السعودي العسكرية
والمطارات في مرمى بنك أهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية».
ودعا العميد لقمان في بيان له ،المواطنين السعوديين في محافظة أبها إلى
االبتعاد عن كافة المنشآت العسكرية والمطارات حفاظا ً على سالمتهم ،مشيرا ً
إلى أن «الجيش اليمني واللجان الشعبية عاقدان العزم على رد الصاع صاعين،
اذا لم يتوقف نظام آل سعود عن عدوانه الباغي».
وقال العميد لقمان إن «تجاهل المجتمع الدولي جرائم العدوان لم يترك مجاال ً
لليمن البدء في تنفيذ الخيارات االستراتيجية للرد على العدوان ،والتي ستكون
أشد قسوة مما حصل خالل األيام الماضية من تدمير ودحر واقتحام للمواقع
العسكرية السعودية على الحدود اليمنية».
وأعلنت وكالة األنباء السعودية مقتل لواء في الجيش السعودي بإطالق نار
من اليمن ليكون بذلك القتيل األرفع رتبة منذ قيادة الرياض تحالفا ً عسكريا ً ضد
اليمن ،ومقتل عنصر سعودي في حرس الحدود في منطقة جيزان.
(التتمة ص)14

الـ«يوني�سكو» :تفجير معبد �أثري في تدمر جريمة حرب

�سورية و«داع�ش» على �أجندة لقاء بوتين اليوم بقادة عرب
م��ن المتوقع أن ت��ك��ون القضيتان السورية
واإليرانية حاضرتين بقوة خالل محادثات فالديمير
بوتين اليوم مع العاهل األردن��ي الملك عبد الله
الثاني وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان،
ومن المتوقع أن يركز اللقاءان على التطورات في
الشرق األوسط.
كما سيتبادل القادة اآلراء بشأن أهم القضايا
المدرجة على األجندة اإلقليمية والدولية ،بما في
ذلك التصدي لتنظيم «داعش» اإلرهابي وتسوية
األزمة السورية.
وكانت موسكو أعلنت على لسان نائب وزير
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي دي��م��ت��ري ب��وغ��دان��وف أن
االستعدادات لمؤتمر «جنيف »3 -ب��دأت ،وذلك
بعد أن توصل وزيرا خارجية روسيا والسعودية
سيرغي الف���روف وع���ادل الجبير إل��ى ات��ف��اق في
شأن التنسيق من أجل المساهمة في توحيد صف
المعارضة السورية.
وفي سياق هذه الجهود تستقبل موسكو منذ
منتصف الشهر الجاري وف��ودا ً لمختلف أطياف
المعارضة السورية ،كان أبرزها وفدا ما يسمى
بـ«االئتالف الوطني» برئاسة خالد خوجة ولجنة
المتابعة بـ «مؤتمر القاهرة» برئاسة هيثم مناع.
وكانت الخارجية الروسية قد دعت مرارا ً جميع
الالعبين اإلقليميين والخارجيين ذوي التأثير

مرحلة دبلوما�سية جديدة
بين �إيران والدول الأوروبية

ناديا شحادة

إلى توحيد الجهود من أجل المساهمة في توحيد
المعارضة السورية ،لكي تصل إلى قاعدة بناءة
مشتركة قبيل استئناف التفاوض مع دمشق.
وف��ي عمل إج��رام��ي وهمجي آخ��ر ،فجر تنظيم
«داع��ش» اإلره��اب��ي أح��د أب��رز المعابد في مدينة
تدمر االثرية في وسط سورية ،في اعتداء اعتبرته
منظمة االم��م المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

(يونيسكو) أمس بمثابة «جريمة حرب» و»خسارة
جسيمة» لالنسانية.
وي��أت��ي تفجير تنظيم «داع���ش» األح��د لمعبد
بعل شمين الذي يصنفه متحف اللوفر في باريس
على انه الموقع األهم في مدينة تدمر االثرية بعد
معبد بعل ،بعد اقل من اسبوع على إقدام التنظيم
(التتمة ص)14

معتز من�صور :المع ّلم ك�شف لنا
عن تعاون �أمني بين دم�شق والقاهرة
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي

مرحلة جديدة بالعالقات الدبلوماسية االيرانية مع الدول االوروبية
بدأت بعد مرور اسابيع على التوقيع على االتفاق النووي االيراني
الذي انعكس ايجابيا ً وفي شكل واضح على الحضور الدولي واإلقليمي
إليران بحيث عادت طهران الى الساحة الدولية كالعب فعال ومؤثر،
فالقيادة االيرانية تملك من الحنكة الدبلوماسية والذكاء السياسي القدر
الكافي الذي جعل منها قوة إقليمية عظمى فرضت نفسها على الساحة
اإلقليمية من جديد واستطاعت اعادة ترميم العالقات الدبلوماسية
بينها وبين العديد من الدول األوروبية والبداية مع لندن التي شهدت
ح��االت من المد والجزر منذ ان��دالع الثورة االسالمية االيرانية عام
 ،1979وشهدت العالقات بين طهران ولندن ما يعد بمنزلة انتكاسية
وقطيعة دبلوماسية في عام  2011حيث ُ
اغلقت السفارتان في كال
البلدين عقب احتجاجات اجتاحت العاصمة االيرانية طهران بسبب
سياسات بريطانيا المؤيدة لفرض مزيد من العقوبات االقتصادية على
ايران ،فأعلنت إيران في تشرين الثاني عام  2011انها طردت السفير
البريطاني لديها ردا ً على تأييد بريطانيا لتشديد العقوبات االقتصادية
عليها بسبب برنامجها النووي.
واآلن وبعد ارب��ع سنوات من القطيعة والعالقات الدبلوماسية
المتأزمة التي شهدها البلدان ،وفي اطار تعزيز عالقة بريطانية بإيران،
(التتمة ص)14

القوات العراقية ت�سيطر على خط الالين النفطي جنوب تكريت

الفتالوي :لموقف �إزاء ت�صدير كرد�ستان
النفط �إلى «�إ�سرائيل»

حظيت الزيارة التي قام بها وفد إعالمي مصري الى
سورية مؤخرا ً باهتمام استثنائي ،حيث شملت الزيارة
لقاءات مع رئيس مجلس الشعب السوري ،ووزراء اإلعالم
والثقافة والخارجية واألوق��اف والصحة في الحكومة
ال��س��وري��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى زي���ارة محافظات الالذقية
وط��رط��وس وح��م��ص ،ففيما هاجمت قناة «ال��ج��زي��رة»
القطرية الزيارة واصفة إياها بأنها انفتاح إعالمي مصري
على (النظام السوري) ،لوحظ أنها أنتجت مردودا ً سياسيا ً
تمثل بتصريح رسمي مصري على لسان الناطق باسم
(التتمة ص)14

تون�س :مقتل عن�صر �أمني وجرح �آخرين
في هجوم �إرهابي
لقي عنصر من الجمارك التونسية
مصرعه وأصيب آخرون في هجوم
مسلح على دورية تابعة للجمارك
بجبل بوشبكة في والية القصرين
على الحدود الغربية مع الجزائر.
وق��ال��ت م��ص��ادر إخ��ب��اري��ة إن
عناصر الجمارك كانوا في طريق
العودة إلى مركز عملهم بعد انتهاء
ف��ت��رة مناوبتهم ،وت��ع��رض��وا الى
هجوم مسلح بين الـ 9والـ 10مساء

األحد في الطريق الواصل بين مدينة
تالبت وقرية بوشبكة الحدودية في
جبل بوشبكة في المنطقة المعروفة
باسم «الدورات».
وأضافت المصادر أن المستشفى
المحلي بمدينة فريانة التابعة
ل��والي��ة ال��ق��ص��ري��ن غ���رب ت��ون��س،
استقبل  3عناصر م��ن الجمارك
(الديوانة)  2منهم في حالة حرجة.
وسبق أن شن مسلحون ينتمون

الى كتيبة «عقبة بن نافع» هجوما ً
إرهابياً ،قريبا ً من مكان الحادث،
في  10كانون األول أدى إلى مقتل
وكيل أول في الحرس الوطني.
وي��ق��ع جبل بوشبكة ف��ي أحد
المعابر ال��ح��دودي��ة م��ع الجزائر،
وي��ع��د مجموعة م��ن المرتفعات
المتاخمة لجبل الشعانبي من
الناحية الغربية نحو ال��ح��دود
الجزائرية.

أكدت رئيسة كتلة إرادة النائبة حنان الفتالوي ،أمس،
انها تنتظر موقف الحكومة تجاه ما نشر في شأن استيراد
الكيان «االسرائيلي» النفط من كردستان العراق ،فيما
أشارت الى ان مجموع ايرادات كردستان لتصدير النفط
بلغت مليارا ً ونصف المليار فقط في آب الجاري بحسب
ما أعلنته وزارة الثروات في كردستان.
وقالت الفتالوي بحسب «السومرية نيوز»« :اننا

ننتظر الموقف الحكومي من حكومة رئيس الوزراء حيدر
العبادي ووزارة النفط اللتين تلتزمان الصمت ،في شأن
ما نشر من استيراد (إسرائيل) نفطها من كردستان».
وأضافت الفتالوي ان «القوانين العراقية تمنع اي
تعامل تجاري او غيره مع (إسرائيل)» ،معربة عن أملها
«ان يعلن رئيس الحكومة كم هي األم��وال التي حولت
(التتمة ص)14

