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�أكثر من � 70شهيداً ح�صيلة غارات العدوان على �صعدة وتعز ...واليمن ي�سقط طائرة �أبات�شي

«�أن�صار اهلل» :التوغل الع�سكري البري داخل ال�سعودية مطروح
قال عضو المجلس السياسي لحركة «أنصار
الله» محمد البخيتي إن الجيش اليمني واللجان
الشعبية سيستمران في خطواتهما التصاعدية
على الحدود السعودية بخاصة مع التقدم في
محافظتي جيزان ونجران .وأضاف في لقاء مع
«الميادين» إن فكرة التوغل العسكري البري داخل
السعودية مطروحة كأحد الخيارات أمامهم.
من جهة أخرى ،توجه إلى العاصمة العمانية
مسقط أمس وفد من حركة «أنصار الله» والمؤتمر
الشعبي العام ،اليمنيين.
وحسب وكالة «انباء فارس» ،في مؤتمر صحافي
عقد بمطار صنعاء الدولي قال الناطق الرسمي
لـ»أنصار الله» محمد عبد السالم «نحن عائدون
إلى مسقط بنا ًء على تنسيق للزيارة السابقة حيث
جئنا من أجل التشاور مع المكونات السياسية».
مبينا ً أن المبعوث األممي منتظر في مسقط بنا ًء
على التنسيق المسبق.
وأضاف« :آن األوان للعدو أن يتيقن بأن الحرب
ال يمكن أن ت���ؤدي إل��ى ن��ت��ي��ج��ة» ...م��ؤك��دا ً بهذا
الخصوص أن الحلول السياسية مطروحة.
وأشار إلى أن قيادات من «أنصار الله» التقت
السفير الروسي الذي أكد أن فرص الحلول مواتية
وأنه آن األوان لألطراف التي تعتدي على اليمن أن
تتوقف عن عدوانها ...الفتا ً إلى أنهم تلقوا دعوة
ل��زي��ارة روسيا وأن المسار السياسي سيكون
قائماً.
وق��ال« :إن عودتنا إل��ى مسقط اليوم من أجل
إجراء مزيد من المشاورات السياسية مع المجتمع
الدولي» .مضيفاً« :نحن قدمنا حلوال ً شهدت بها

األمم المتحدة من مرونة على أساس اتفاق وقف
الحرب والعدوان وفق حزم واحدة».
من جانبه ،قال األمين العام للمؤتمر الشعبي
العام ،عارف الزوكا« :إننا ذاهبون إلى مسقط من
أجل إيقاف العدوان ومواصلة الجهود التي يبذلها
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إل��ى اليمن
وال��م��ش��اورات التي أجريناها وخرجنا بالسبع
النقاط».
وبيّن أن المؤتمر الشعبي العام و«أنصار الله»
مستعدون للسفر إلى أي مكان في العالم من أجل
إيقاف الحرب وال��ع��دوان على الشعب اليمني...
معربا ً عن أمله في أن يتفاعل المجتمع الدولي
ويقف إلى جانب اليمن في وقف الحرب والعدوان
عليه.
الى ذلك ،ينوي وفد من اللجنة الثورية العليا
اليمنية زي���ارة ع��دد م��ن ال���دول الصديقة لبحث
تطورات ال��ع��دوان السعودي على بلدهم ،حيث
سيزور كوريا الشمالية واميركا الالتينية ومصر
وايران ولبنان باالضافة الى عدد من الدول الشقيقة
والصديقة.
ميدانياً ،أكد مصدر عسكري يمني مسؤول أن
أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة
م��أرب تمكنوا (أم��س) من إسقاط طائرة أباتشي
سعودية بمنطقة صافر.
وأوضح المصدر لوكالة األنباء اليمنية (سبأ)
أن الجيش اليمني تمكن اليوم من استهداف طائرة
موجه ،أصابها مباشرة
أباتشي سعودية بصاروخ ّ
وسقطت بمنطقة صافر على بعد  10كيلومترات من
مدينة مأرب.

وأشار المصدر الى ان طائرة األباتشي المستهدفة
شاركت في عملية التغطية الجوية لزحف قامت به
عناصر المرتزقة وجنود تحالف العدوان السعودي
باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية وتم
التصدي لهم وتكبيدهم خسائر فادحة في األرواح
والعتاد.
وك��ان قد سقط عشرات الشهداء بعد غ��ارات
العدوان السعودي التي استهدفت سوقا ً شعبية
في صعدة ومجمعا ً تجاريا ً في تعز .ويؤكد مصدر
عسكري يمني مقتل أكثر من  5جنود سعوديين في
منطقة المصفق السعودية.
يأتي ذل��ك غ��داة استشهاد خمسين مدنيا ً في
غ��ارات على س��وق شعبية في مديرية منبّه في
صعدة شمال اليمن.
وأكدت مصادر عسكرية يمنية مصرع أكثر من
خمسة جنود سعوديين إثر إصابة آلية عسكرية
بقذيفة «بي عشرة» في منطقة المصفق السعودية.
إل��ى ذل��ك وزع اإلع�لام الحربي التابع للجيش
اليمني واللجان الشعبية مشاهد لعملية أسر
جنديين سعوديين في منطقة الربوعة بمحافظة
عسير الحدودية جنوب السعودية.
عملية األسر جاءت بعدما سيطر الجيش اليمني
واللجان الشعبية على أحد المواقع العسكرية
جنوب غرب المدينة.
وعلى ال��ح��دود أيضا ً سمع قصف مدفعي هو
األعنف بين الجيش اليمني واللجان الشعبية
والجيش السعودي على امتداد الشريط الحدودي
في حجة غرباً.
(التتمة ص)14

هدنة الزبداني ـ الفوعة تدخل حيز التنفيذ والمقداد ي�ؤكد حتمية التن�سيق مع العراق

�أميركا ...بين القلق
والف�شل واال�ستدراك

الك�شف عن محادثات �أميركية ـ رو�سية في �ش�أن �سورية

فاديا مطر
منذ أعلن الكرملين في  18أيلول الجاري أن موسكو مستعدة
لدراسة إرسال قوات إلى سورية في حال تلقيها طلبا ً بهذا الشأن من
دمشق حتى بدأت التحركات الدراماتيكية المعاكسة الدولية بالظهور
فقد نفت موسكو جميع المزاعم حول إرسال قوات ومعدات وأسلحة
لتعزيز وجودها العسكري في سورية ،على لسان وزير خارجيتها
سيرغي الفروف بأن مهمة الخبراء العسكريين الروس المتواجدين في
سورية تكمن في تدريب العسكريين السوريين على استخدام األسلحة
الجديدة التي توردها موسكو لدعم دمشق في مواجهة «تنظيم داعش»،
األمر الذي أعلن عنه وزير الخارجية وليد المعلم في  19ايلول الجاري
بأن مشاركة موسكو في مكافحة «تنظيم داع��ش وجبهة النصرة»
أمر اساسي يفوق تزويد سورية بالسالح وسيقلب الطاولة على من
تآمر على سورية فهناك يكمن «السر في الخوف» وهو خوف الغرب
االميركي من مرحلة جديدة بدأت تلوح معالمها في أجواء المنطقة مع
ما استجد من نصر استراتيجي في محاور القتال على األرض السورية
حيث فشل هدنتي في الزبداني الريفية و«كفريا والفوعا» اإلدلبيتين في
 13و 27آب الفائت تحت مطرقة الرهان على الوهم من قبل االرهابيين
وداعميهم واالخفاق المتزايد لقيادات المجموعات االرهابية ،لتبرز
أولى النتائج يوم  19أيلول الجاري بعد مقتل أكثر من مئة مسلح
(التتمة ص)14

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
ضرورة تعميق التعاون االستراتيجي بين سورية
والعراق لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين
الشقيقين.
وق��ال إن أح��د أسباب المعاناة التي يعيشها
الشعبان السوري والعراقي كانت بسبب سياسات
بعض األطراف اإلقليمية والدولية الداعمة لإلرهاب
مشددا ً على حتمية تنسيق مواقف البلدين الشقيقين
ضد األطراف التي تسعى إلى النيل من وحدة شعب
وأرض البلدين.
كما أكد المقداد استعداد الحكومة السورية
لتعزيز ع�لاق��ات��ه��ا ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
والعسكرية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين
الشقيقين ومواجهة التحديات المصيرية التي
يواجهانها.
الى ذلك ،نقل موقع «وااله» العبري عن مصدر
أمني أن «الجيش «اإلسرائيلي» بدأ بإقامة جهاز
لتنسيق الحركة الجوية في سورية مع الجيش
الروسي».
وذكر الموقع أن «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
سيعرض على (الرئيس الروسي فالديمير) بوتين
الخطوط الحمراء لـ «إسرائيل» في كل ما يتعلق
بالنشاط في األراضي السورية».
ومن جملة األمور إحباط المس بجنود الجيش

«اإلسرائيلي» ومواطني «إسرائيل» ،نقل أسلحة
كاسرة للتوازن إلى يد منظمات إرهابية وانتقال أو
استخدام سالح كيماوي» مضيفا ً أن «رئيس شعبة
االستخبارات ال��ل��واء هرتسي هليفي سيعرض
المعلومات التي يعلمها الجيش «اإلسرائيلي» عن
تورط إيران في الجوالن».
ووفق الموقع فإن التقدير في المؤسسة األمنية

«أن وتيرة نشاط الجيش الروسي ستتغير عندما
يضاعف المعارضون ،وال سيما «داعش» ،الهجمات
على القوات الروسية وعند إلحاق خسائر بشرية
ب��ال��روس ،لذلك ،يوضحون ،أن جهاز التنسيق
بين الجيشين يحظى بأهمية حاسمة في المرحلة
الراهنة».
(التتمة ص)14

عُ مان تحتج على تعر�ض
مقر �سفيرها في �صنعاء للق�صف
احتجت سلطنة عمان ،رسميا ً على تعرض مقر سفيرها في العاصمة اليمنية
صنعاء للقصف ،ودعت األمم المتحدة إلى التحرك لوضع حد لألزمة هناك.
وقال بيان للخارجية العمانية إن استهداف منزل السفير العماني في صنعاء
«يعد مخالفة صريحة للمواثيق واألع��راف الدولية التي تؤكد حرمة المقار
الدبلوماسية».
وتابع البيان ،حسب وكالة األنباء العمانية الرسمية «إن السلطنة وإذ تندد
بأشد العبارات بهذا العمل لترجو من األمم المتحدة اتخاذ كافة اإلج��راءات
التي تكفل إنهاء الحرب الحالية في اليمن قبل أن تشكل تهديدا ً خطيرا ً على أمن
المنطقة».
كما حثت سلطنة عمان في البيان أطراف األزمة في اليمن على «ضرورة نبذ
الخالفات في ما بينها لضمان عودة االستقرار واألمن إلى اليمن الشقيق».
وأصيب مقر السفير العماني في صنعاء بشظايا خالل غارة شنها التحالف
العربي مساء الجمعة واستهدفت منزال ً مجاورا ً لمسؤول حوثي في جنوب
العاصمة.
وتتخذ سلطنة عمان موقفا ً محايدا ً من النزاع في اليمن خالفا ً لبقية الدول في
مجلس التعاون الخليجي التي تشارك في االئتالف في اليمن ضد الحوثيين.
واستقبلت مسقط خالل الفترة األخيرة ممثلين عن األطراف اليمنيين عقدوا
اجتماعا ً تحت إش��راف األم��م المتحدة في محاولة للتوصل إلى حل سلمي
للنزاع.

حفتر يعطي ال�ضوء الأخ�ضر لعملية «الحتف»
وا�ستنكار �أممي للت�صعيد

 500مقاتل ع�شائري ين�ضمون للح�شد و«بدر» م�ستعدة لتحرير �صالح الدين الحملة الوطنية الأردنية لإ�سقاط اتفاقية الغاز:
القوات العراقية تطهر منطقة الثرثار في الأنبار �أكثر من �سالح للرد على االنتهاكات ال�صهيونية
عمان  -محمد شريف الجيوسي
أكدت الجملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع
الكيان الصهيوني أن الحكومة األردن��ي��ة تملك أكثر بكثير
من مجرد الكالم وبيانات االستنكار لمواجهة االنتهاكات
الصهيونية التي لم تتوقف يوماً ،وعلى رأس ذلك إعالن إلغاء
رسالة النوايا الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة
بالكامل للحكومة األردنية) وبين شركة نوبل إنرجي (كممثل
عن تحالف من الشركات «االسرائيلية») الستيراد الغاز
من العدو الصهيوني ،وسحب السفير األردن��ي من الكيان
الصهيوني ،وإعالن إلغاء اتفاقية وادي عربة .أما أن يظل الكالم
حبرا ً على ورق بينما يستمر التنسيق األمني بين الطرفين،
وتستمر الحكومة األردنية في سعيها الى ضخ المليارات في
خزينة العدو ،ووضع األردن وشعبه تحت نير الهيمنة واالبتزاز

تمكنت القوات العراقية المشتركة من تطهير
منطقة الثرثار في محافظة األنبار من عصابات
تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي وتكبيدها أكثر من
خمسين قتيالً وتدمير العديد من آلياتها.
وق��ال اب��و محمد ال��ن��وري ال��ق��ي��ادي ف��ي ق��وات
الحشد الشعبي أمس «إن قوات عراقية مشتركة
تمكنت بعد عملية عسكرية موسعة ومباغتة من
تطهير منطقة الثرثار شمال شرقي مدينة الرمادي
مركز محافظة األنبار من العصابات اإلرهابية
وتكبيدها أكثر من خمسين قتيالً إضافة إلى تدمير
العديد من السيارات المسلحة واآلليات المدرعة

وثالثة اكداس للعتاد».
وأشار النوري إلى أن وحدات الجهد الهندسي
العسكري ت��واص��ل عمليات معالجة المنازل
المفخخة وال��ع��ب��وات ال��ن��اس��ف��ة ال��ت��ي زرع��ه��ا
اإلرهابيون في جميع أنحاء المنطقة.
وفي سياق متصل ذكرت خلية اإلعالم الحربي
أن طيران الجيش العراقي قضى على العشرات
من إرهابيي تنظيم «داعش» ودمر مواقع ومعدات
ومستودعات أسلحة وع��ت��ادا ً لهم في منطقتي
البوشجل ومعبر الصوفية في محافظة األنبار.
(التتمة ص)14

الصهيونيين ،وأن تم ّول الحكومة االعتداءات الصهيونية من
جيوبنا :جيوب المواطنين دافعي الضرائب ،فهذا يرقى إلى
مساعدة العدو على عدوانه ،وتهديد أمن ومستقبل البالد.
وشددت الحملة المش ّكلة من ائتالف واسع من نقابات مهنية
وعمالية مستقلة ومن أحزاب ونواب ومتقاعدين عسكريين ومن
حراكات شعبية وفعاليات نسائية وشخصيات الوطنية ،من
استنكارها بشدة لالنتهاكات الصهيونية المستمرة في المسجد
األقصى والقدس وغيرها من األراضي المحتلة والمستعمرة،
مطالبتها بإلغاء رسالة النوايا المتعلقة باستيراد الغاز من
الكيان الصهيوني بدال ً من التصريحات التي ال تغني وال تسمن
من جوع.
وأكدت الحملة عزمها على اإلستمرار في أنشطتها وجهودها
إلى حين إسقاط أي اتفاق للغاز والطاقة يتضمن التعاون مع
الكيان الصهيوني صراحة أو ضمناً.

المك�سيك تطالب م�صر بتعوي�ضات
عن قتالها في حادثة الواحات
طالبت الحكومة المكسيكية نظيرتها المصرية بتعويض أهالي
ضحايا حادثة الواحات التي خلّفت ع��ددا ً من القتلى والجرحى
المكسيكيين األحد الماضي .وذكرت وزارة الخارجية المكسيكية على
موقعها اإللكتروني أن مكسيكو تطالب القاهرة بتقديم تعويضات
مناسبة ألسر ضحايا الهجوم المأسوي الذي وقع  13ايلول.
وجاءت هذه الخطوة عقب استدعاء كارلوس دي إيكازا نائب
وزير الخارجية المكسيكي للسفير المصري ياسر شعبان ،وتسليمه
مذكرة بثالثة مطالب للحكومة المكسيكية بهذا الشأن الخميس.
وأوض��ح البيان أن المذكرة المقدمة للسفير المصري ،طالبت

بضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف ،لتوضيح الحقائق ،ومعاقبة
المسؤولين عن الحادث حسب المعايير الدولية ،إضافة إلى مطالبة
المكسيك بإبالغها بمستجدات التحقيق الذي تجريه لجنة مصرية.
وكانت قوات األمن المصرية قتلت األحد الماضي من طريق الخطأ
 12شخصاً ،وأصابت 10آخرين بين مكسيكيين ومصريين في منطقة
الواحات بالصحراء الغربية ،أثناء مالحقتها عناصر «إرهابية».
يذكر أن مصر والمكسيك اتفقتا األربعاء الماضي على إجراء
تحقيق شفاف في حادث «الواحات» وإعالن المسؤول عنه ،في حين
قررت النيابة العامة المصرية حظر النشر في هذه القضية.

منح قائد القوات المسلحة الليبية اللواء خليفة حفتر الضوء األخضر للقيادات
العسكرية كي تباشر عملية «الحتف» لتحرير مدينة بنغازي في الوقت الذي
أبدت فيه األمم المتحدة استهجانها للتصعيد.
وعقد حفتر ،أول من أمس ،اجتماعا ً موسعا ً مع قادة كتائب الجيش ،ناقش
خالله تفاصيل المعركة األخيرة ،لتحرير مدينة بنغازي.
كما أعطى تعليماته للطيارين في قاعدة «بنينا» الجوية وق��ادة المحور
الغربي ،بقصف أهم وآخر معاقل هذه الجماعات التي تتمثل في الفرع الليبي
لتنظيم «داع��ش» ،وكتائب ما يسمى بالدروع ،وتنظيم ما يعرف بـ«أنصار
الشريعة».
وحسب وكالة األنباء الليبية ،يعد هذا االجتماع األول منذ أشهر ،ويهدف إلى
إحراز تقدم عسكري في بنغازي ،التي يقاتل فيها الجيش والقوات المساندة له
من شباب األحياء ،منذ أكثر من عام من دون التمكن من القضاء في شكل نهائي
على الجماعات اإلرهابية.
وتمهد عملية «الحتف» إلى تقدم القوات البرية بالجيش الليبي لحسم
المعركة البرية في المدينة.
واستنكرت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة التصعيد العسكري
األخير في بنغازي ،مشيرة إلى تسببه في نزوح أكثر من  100ألف مواطن،
وتحويل بعض األحياء السكنية إلى ركام.
وأوضحت البعثة عبر موقعها اإللكتروني أن توقيت الضربات الجوية يهدف
في شكل واضح إلى تقويض الجهود المستمرة إلنهاء الصراع في الوقت الذي
وصلت فيه المفاوضات إلى مرحلة نهائية وحرجة.
ودعت أطراف الصراع إلى التوقف الفوري عن الهجمات العشوائية ،مشيرة
إلى أن الهجمات على المدنيين محظورة وفقا ً للقانون اإلنساني الدولي وتعد
جرائم حرب ويحاسب المسؤولون عنها.
يذكر أن سالح الجو التابع للواء خليفة حفتر كثف غاراته الجوية على
مواقع قال إنها تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي ،ما أسفر عن أضرار بمنازل
المدنيين.

