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رداً على ال�ضربة الموجعة في م�أرب
غارات ه�ستيرية �سعودية على �صنعاء ّ

اليمن 300 :جندي و�ضابط عدد قتلى تحالف العدوان في �صافر
أكدت مصادر عسكرية يمنية استنادا ً الى معلومات خاصة ومؤكدة ان
«عدد قتلى عملية معسكر صافر في مأرب من الغزاة السعوديين واالمارتيين
والبحرينيين وغيرهم وصل الى  300عسكري بين جندي وضابط».
وأوضحت المصادر ان هذا العدد الكبير من القتلى سببه انفجار صاروخ
«توتشكا» الباليستي فوق المعسكر مباشرة ،في فترة التجمع العسكري
الصباحي محدثا ً تشظيا ً ناريا ً هائالً من رأسه المتفجر الذي يزن  500كلغ.
كما ساهم في مصرع هذا العدد الكبير من عسكريي قوى العدوان انفجار
مخازن ذخيرة فضالً عن صواريخ الراجمات التي كانت مجهزة في المعسكر،
اضافة الى صواريخ طائرات األباتشي.
ولفتت المصادر العسكرية الى ان «الناطق العسكري السعودي احمد
العسيري وفي اثناء اعترافه بمقتل عشرة عسكريين سعوديين في صافر،
تحدث عن عدد كبير من الجرحى قال ان جزءا ً منهم حالته حرجة وآخرين
نقلوا الى السعودية للمعالجة ،اضافة الى بقاء عدد منهم في محافظة مأرب،
ما يؤكد ان قيادة العدوان ال تزال تتكتم على العدد الحقيقي للقتلى.
وفي هذا السياق ،قال العميد الركن شرف غالب لقمان الناطق الرسمي
للقوات المسلحة اليمنية أمس ،إننا اآلن بصدد تنفيذ استراتيجية الرد بالمثل
وكان من المفروض ان تتبع هذه االستراتيجية من البداية لكن كانت لدى
قيادتنا اعتبارات أخرى.
وأضاف العميد لقمان «ما دام المعتدون مستمرين في صلفهم واستكبارهم
فنحن مضطرون للرد بالمثل ،وه��ذا يعني أننا سنستهدف منشآتهم
االستراتيجية ومعسكراتهم ،لذلك نحذر المدنيين باالبتعاد عن المعسكرات
والمؤسسات والموانئ ألنها أهداف مشروعة لنا سواء في جدة أو أبها او
الرياض».
وأكد العميد لقمان« :ان استهداف الجيش لمخزن للسالح في جيزان اليوم
بالصواريخ يأتي ضمن االن��ذارات التدريجية» ،وشدد على ان «المفاجآت
المقبلة ستكون أشد وأقسى وأن رد القوات اليمنية على العدوان سيكون
تصاعديا ً اذا لم يتوقف المعتدون واذا لم يجنحوا الى السلم».
ميدانياً ،صعّ د سالح الج ّو السعودي مدعوما ً من حلفائه اإلماراتيين
والبحرينيين وتيرة اعتداءاته اليوم على الشعب اليمني األعزل ،ورفع معدّل
غاراته الجوية المستم ّرة منذ ليل أمس ،مستهدفا ً جميع األحياء السكنية في
العاصمة صنعاء.

ا�شتباكات بالأيدي بين �أن�صار
عبا�س ودحالن في غـزة

شهدت جامعة فلسطينية في قطاع غزة أمس اشتباكات باأليدي بين طالب
مناصرين لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،وآخرين مؤيدين للقيادي
المفصول من حركة فتح ،محمد دحالن.
وقال أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة،
لوكالة «األناضول» لألنباء ،إنّ شجارا ً محدوداً ،وقع اليوم األحد في جامعة
األزهر وسط مدينة غزة ،بين أنصار عباس ودحالن.
وأوضح البطنيجي ،أن الشجار تطور إلى اشتباكات باأليدي ،مضيفاً« :على
الفور قامت عناصر حفظ األمن الداخلي في الجامعة بفض االشتباكات».
وأصيب أربعة شبان فلسطينيين أول من أمس ،جراء اشتباك وقع باأليدي
بين مؤيدي عباس ودحالن ،خالل انعقاد انتخابات داخلية لحركة فتح في
مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت حركة المقاومة اإلسالمية (حماس) ،إن استمرار االشتباكات بين
مؤيدي عباس ،والقيادي المفصول من حركة فتح دحالن ،يعكس ما وصفته
بـ«ديمقراطية العنف».
وأضافت الحركة في بيان صحافي ،وصل وكالة (األناضول) نسخ ًة منه
اليوم ،إن االشتباكات بين أنصار عباس ودحالن في عدد من المناطق في قطاع
غزة يفسر استمرار سياسة القمع والتفرد التي تمارسها قيادة فتح في الشأن
الفلسطيني العام ،وأنها لم تعد مؤتمنة على المشروع الوطني ،وفق ما ذكر
البيان.
ويسود خالف حاد بين زعيم حركة فتح محمود عباس ،ومحمد دحالن ،الذي
ُفصل من حركة فتح في حزيران .2011

وأوض��ح عضو المجلس السياسي في حركة «أنصار الله» ضيف الله
الشامي في اتصال مع موقع «العهد اإلخباري» أن «الغارات التي ُش ّنت منذ
ليل أمس وحتى اليوم ُتع ّد األعنف منذ بدء العدوان السعودي  -األميركي
على اليمن ،فطائرات آل سعود استهدفت بـ 15غارة متتالية المطار الجديد
في صنعاء واألحياء السكنية في منطقة السبعين ،وبـ 10غارات المناطق
المدنية في حتا وحي النهضة» ،موضحا ً أن «هناك مباني هدّمت على رؤوس
قاطنيها فيما ال تزال الجثث تحت األنقاض وال يستطيع المسعفون انتشالها»،
وأضاف« :مساء البارحة ش ّنت الطائرات المعادية  50غارة في مناطق متف ّرقة
من العاصمة ،مر ّكزة أهدافها على تجمعات اليمنيين أينما لجأوا واستق ّروا».
ونفى الشامي مزاعم «األسطوانة السعودية المك ّررة» في وسائل إعالم
المملكة الرسمية حول أن الغارات تستهدف «معاقل الحوثيين» ،مؤكدا ً أن
«آل سعود باتوا يقصفون األحياء السكنية لمج ّرد القتل وتكبيد الخسائر
في صفوف المدنيين ،انتقاما ً للضربة القويّة التي تلقاها المحتلّون والغزاة
منذ يومين في محافظة مأرب حين أطلقت الق ّوة الصاروخية في الجيش
اليمني صاروخا ً باليستيا ً من نوع «توشكا» مستهدفا ً معسكرا ً لقوى العدوان
بصافر» ،وقال« :إن اليمنيين يشعرون اليوم بأن المعركة التي تخوضها
القوات السعودية والخليجية تح ّول إلى عدوان ثأري من دون مبتغى سياسي
تلمسوا فشل دعمهم لميليشيات هادي».
بعدما
ّ
ووصف الشامي ما يحصل اليوم على أرض اليمن وخصوصا ً في صنعاء
بـ«الهستيريا الجنونية التي تنف ّذها الطائرات المعادية» ،الفتا ً إلى أن «القوات
اإلماراتية والبحرينية دخلت مباشرة على ّ
خط مؤازرة القصف السعودي،
وهذا بح ّد ذاته إعالن خصومة مع ك ّل األحرار في العالم ألن القضية هي أن
الواليات المتحدة تسعى إلى توريطهم في المنزلق الخطير في اليمن ،ونجحت
في إيقاعهم في جرائم حرب في مقابل انتزاعها منهم أموالهم وثورات نفطهم
مستقبالً».
وبيّن الشامي أن «صعدة تح ّولت إلى منطقة حرب في شكل كامل ،حيث
خاص ًة
ال يستطيع أحد أن يتح ّرك نتيجة القصف العشوائي والكثيف عليها،
ّ
أن القوات المعادية والمليشيات التكفيرية عجزت عن استعادة المواقع
العسكرية من الجيش اليمني واللجان الشعبية التي تم ّكنت من تكبيدها
الخسائر الكبيرة في اآلليات والعتاد واألرواح في صفوف السعوديين
والتكفيريين».

الأمن يلقي القب�ض على منفذ عملية اغتيال ال�شيخ البلعو�س

الفروف وكيري بحثا الو�ضع في �سورية ومحاربة «داع�ش»
أعلنت وزارة الخارجية الروسية
أن وزيري الخارجية سيرغي الفروف
ونظيره األميركي جون كيري بحثا
هاتفيا ً الوضع في سورية ومكافحة
تنظيم «داعش».
وجاء في بيان للوزارة أن الوزيرين
بحثا مختلف المسائل المتعلقة
بالوضع في سورية وحولها ومهمات
مكافحة تنظيم «داعش» ومجموعات
إرهابية أخرى ،باإلضافة إلى مسائل
التعاون من أجل دعم جهود منظمة
األم��م المتحدة ال��رام��ي��ة إل��ى إقامة
العملية السياسية في سورية وفق
بنود بيان جنيف ال��م��ؤرخ ف��ي 30
حزيران عام .2012
هذا واتفق الجانبان على استمرار
االت���ص���االت ح���ول ت��س��وي��ة األزم���ة
السورية.
أمنياً ،ألقى األم��ن السوري أمس
القبض على الوافد أبو طرابه في بلدة
المزرعة غرب مدينة السويداء ،حيث
اعترف بمسؤوليته عن التفجيرين
اإلرهابيين اللذين استهدفا المدينة
الجمعة الماضي.
أب���و ط���راب���ة وه���و ق��ائ��د إح���دى

ال��م��ج��م��وع��ات ال��م��س��ل��ح��ة اع��ت��رف
ب��م��س��ؤول��ي��ت��ه ع��ن التفجير ال��ذي
اس��ت��ه��دف م��وك��ب ال��ش��ي��ح وح��ي��د
البلعوس ف��ي منطقة ظهر الجبل،
وتفجير المستشفى ال��وط��ن��ي في
المدينة فضالً عن محاولة مهاجمة

مبنى المحافظة وف���رع الشرطة
العسكرية واألم���ن الجنائي أم��ام
مشايخ العقل وبحضور عبدالله
األطرش والدكتور يحيى عامر عضو
مجلس الشعب وهيثم نعيم مدير
التربية بالسويداء.

وأك���دت ال��م��ص��ادر أن أب��و طرابة
ال��ذي كان يقاتل في صفوف تنظيم
«الجيش الحر» اإلره��اب��ي ،اعترف
بإقدامه يوم الخميس الماضي على
استئجار س��ي��ارة بيك أب موديل
(التتمة ص)14

الجي�ش يكبد �إرهابيي «داع�ش» خ�سائر فادحة في محافظات عدة

بغداد تعتبر «م�ؤتمر الدوحة» تدخ ًال �سافر ًا في العراق

قالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين وجهتهما إلى كل من األمين
العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن ،أن إنكار المسؤولين البريطانيين
لحق سورية في محاربة اإلرهاب ودرء خطره عن شعبها وسعيها الى ترسيخ
األمن والسالم في ربوعها وطرد اإلرهابيين الوافدين من أكثر من  100دولة
عن أرضها بمن فيهم االرهابيون القادمون من بريطانيا أمر مشين ويتعارض
مع الواجب الملقى على عاتق الدول بموجب ميثاق األمم المتحدة والقانون
الدولي وقرارات مجلس األمن في الدفاع عن أراضيها وشعوبها.
وأك��دت الخارجية أنه خالل الفترة األخيرة تصاعدت المواقف السافرة
لبعض المسؤولين البريطانيين حول األوضاع التي تمر بها سورية بما في
ذلك تصريحات مسؤولي السياسة الخارجية فيها األمر الذي يكشف تدخل
(التتمة ص)14

اليمن يق�ضي على طموحات المملكة

ناديا شحادة

م�صادر �إعالمية:
ريهام دواب�شة قد تفارق الحياة
نقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن القناة «اإلسرائيلية» الثانية أن ريهام
دوابشة قد تفارق الحياة في الساعات المقبلة بسبب التدهور الخطير الذي طرأ
على حالتها الصحية .وأضافت الوكالة أنه بعد أكثر من شهر على الحادث لم
يعتقل أي متهم من المستوطنين المسؤولين عنه.
وكانت عائلة دوابشة أكدت مساء أول من أمس ،أن صحة السيدة ريهام
دوابشه ( 27سنة) قد تدهورت في شكل مفاجئ منذ ساعات الصباح األولى
وأن حالتها وصفت ببالغة الخطورة .ب��دوره قال الدكتور محمد دوابشة
لوكالة «معا» إن إدارة مستشفى تل هشومير داخل الخط األخضر حيث ترقد
ريهام استدعت العائلة بعد تدهور صحة السيدة دوابشة وأن حالتها بالغة
الخطورة.
من جهته ،أفاد المتحدث باسم عائلة دوابشة سمير دوابشة أن ريهام في
وضع صحي صعب منذ اليوم األول إلصابتها قبل  35يوماً ،لكن في الصباح
طرأ تدهور خطير على وضعها حيث انخفض ضغط دمها إلى  ،30ولم تعد
تستجيب إلى الجلد الذي زرعه األطباء لها ،ولم تستجب إلى الدواء .وحول
صحة نجلها أحمد ،ق��ال دوابشة أن��ه في تحسن ،لكنه يسأل عن والدته
باستمرار .وهو في حالة توتر دائم نتيجة الحروق واآلالم.
وكان مستوطنون «إسرائيليون» أضرموا النار الشهر الماضي في منزل
عائلة دوابشة في دوما جنوب نابلس ،ما أدى الى إحراق المنزل ومصرع
الطفل سعد دوابشة حرقا ً على الفور ومن ثم ووفاة والده متأثرا ً بجراحه،
فيما أصيبت ريهام وطفلها بحروق بليغة .يذكر أن أول من أمس صادف عيد
ميالد ريهام الـ .27

دم�شق� :إنكار بريطانيا لحق �سورية
في محاربة الإرهاب �أمر م�شين

اعتبرت الخارجية العراقية ،المؤتمر السياسي
المعني بالشأن العراقي ،الذي نظم في العاصمة
القطرية الدوحة ،األسبوع الماضي ،تدخالً سافرا ً
في الشأن الداخلي ،وخ��رق�ا ً لمبادئ العالقات
الثنائية بين البلدين.
وب��ح��س��ب «األن���اض���ول» ،ق���ال أح��م��د ج��م��ال،
المتحدث باسم ال���وزارة ،ف��ي بيان إن «وزارة
الخارجية العراقية تعبر ع��ن استغرابها من
عقد مؤتمر سياسي معني بالشأن العراقي في

العاصمة القطرية الدوحة ،بعيدا ً من علم الحكومة
العراقية ،وتعلن استنكارها لما تخلّله من حضور
بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي،
بتهم دع��م اإلره����اب ،وال��ت��ع��اون م��ع المنظمات
اإلرهابية».
ورعت الحكومة القطرية ،األسبوع الماضي،
مؤتمرا ً لشخصيات معارضة مسلحة عراقية
صادرة بحقها مذكرات اعتقال من القضاء العراقي،
كوزير المالية األسبق ،رافع العيساوي ،ونائب

رئيس الجمهورية األسبق ،طارق الهاشمي.
وأضاف جمال إن «مثل هذه الخطوة الخاطئة،
تعد سابقة سيئة ،وت��دخ�لاً س��اف��را ً ف��ي الشأن
الداخلي العراقي ،وخرقا ً واضحا ً لمبادئ العالقات
الثنائية المبنية على أسس االحترام المتبادل
لسيادة ال��دول وشؤونها الداخلية ،ومن شأنها
اإلساءة للعالقات األخوية التي تجمع جمهورية
العراق بدولة قطر الشقيقة».
(التتمة ص)14

المتابع لما يقوم به آل سعود في حربهم على اليمن يدرك
تماما ً انها تتبع اسلوب العدو «االسرائيلي» نفسه في حرب
تموز  2006وذلك من خالل استهداف البنى التحتية والشعب
اليمني ،فالسعودية تعتمد التكتيك «االسرائيلي» نفسه في
لبنان لتبرير ارتكاب المجازر في اليمن ،فالقتل والحصار
والحمالت االعالمية شبيهة لما جرى في حرب تموز عام ،2006
وهذا ما أكده سماحة السيد حسن نصر الله في مهرجان تضامني
مع اليمن ،فمعاناة اليمنيين كشفت بشاعة العدوان السعودي
وزيف ادع��اءات السعودية ومساندتها لإلرهاب وللجماعات
التكفيرية ،والمجازر التي ارتكبها التحالف بحق اليمنيين لن
تدوم أكثر من ذلك بعد نفاذ صبر الشعب اليمني عليهم ،فقتلى
االمارات والسعودية بعد الهجوم البري الذي قامت به القوات
السعودية واالماراتية وتمثل بـ  75قتيالً اماراتيا ً وسعوديا ً
حسب ما أعلن مسؤول عسكري يمني دليل على فتح الجيش
اليمني والحوثيين نيران جهنم على أي هجوم بري خليجي
فرض نفسه من دون أي اعالن رسمي ،ولن تتوقف تلك النيران،
بل ستطاول مناطق داخل المملكة السعودية ،فها هو الجيش
اليمني يعلن أبها وجدة والرياض أهدافا ً مشروعة .جاء ذلك
من خالل تصريحات الناطق باسم الجيش اليمني العميد الركن
شرف غالب لقمان.
يؤكد المراقب للحرب السعودية على اليمن ان تهديدات
الناطق باسم الجيش اليمني تشابه تماما ً تهديدات سماحة
السيد حسن نصر الله للعدو «االسرائيلي» في حرب ،2006
حيث خاطب الداخل «االسرائيلي» باستعماله مفردات انتقائية
اليقاعهم في دوام��ة الحيرة واالرب��اك حين برز سماحته في
اطاللته االعالمية في  26تموز  2006ليعلن قائالً اننا دخلنا
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