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انت�صارات في الجنوب ال�ستعادة عدن ...والعدوان يتقهقر بان�سحاب قوات �إماراتية

عبداللهيانّ :
الحل في اليمن رهن بالحوار الوطني
تباحث مساعد الخارجية اإليرانية حسين
امير عبداللهيان والمندوب الخاص لألمين العام
لمنظمة األمم المتحدة في شؤون اليمن اسماعيل
ولد الشيخ ،هاتفيا ً للبحث حول أحدث تطورات
األوضاع بشأن اليمن.
وب��ح��س��ب وك���ال���ة «ف�������ارس» ،أش����ار أم��ي��ر
عبداللهيان الى توفير األرضيات للحوار بين
المجموعات والمكونات اليمنية ،وقال« :إن حل
أزمة اليمن رهن بالحل السياسي والحوار بين
جميع األط��راف اليمنية والمشاركة البناءة من
جانب األطراف اإلقليمية».
من جهة أخرى ،نوه المندوب الخاص لألمين
العام لألمم المتحدة في شؤون اليمن ،الى أحدث
الجهود المبذولة إلجراء المحادثات السياسية
بين المجموعات اليمنية في جنيف ،داعيا ً جميع
األطراف الخارجية والداخلية المؤثرة في اليمن
لالنضمام ال��ى م��ب��ادرة األم��م المتحدة إلج��راء
محادثات مباشرة بين األطراف اليمنية.
ميدانياً ،أقرت القوات الغازية وميليشيا هادي
بسيطرة الجيش اليمني واللجان الثورية على
مواقع استراتيجية في الضالع وإب ،في تقدم
مهم نحو الجنوب الستعادة السيطرة على مدينة
عدن .كما تلقت قوات العدوان ضربة موجعة،
دفعت ميليشيا جماعة هادي والقوات الغازية
إلى مزيد من التقهقر واالنكفاء جنوباً.
وقالت مصادر ،إن الجيش واللجان الثورية
سيطرا في اليمن في ساعات مبكرة من فجر أمس،
على مدينة «دم��ت» التي توصف بأنها «بوابة
الضالع وعدن» جنوبي اليمن.

وق��ال سكان محليون لمراسل األناضول ،إن
الجيش واللجان الشعبية اقتحموا مدينة «دمت»
التابعة لمحافظة الضالع جنوب اليمن ،بعد
معارك عنيفة مع المقاتلين الموالين للرئيس
المستقيل عبدربه منصور هادي ،وانتشروا في
شوارعها.
هزائم القوات البرية الداعمة للعدوان أقرت
بها مصادر عسكرية سعودية وإماراتية ومعها
أيضا ً قيادات من ميليشيات ه��ادي ،وأعلنتها
وسائل اإلعالم المؤيدة للعدوان ،إذ باتت مدينة
دم��ت بالضالع ج��ن��وب ال��ب�لاد ،وث��ان��ي كبرى
م��دن المحافظة تحت سيطرة ال��ق��وات اليمنية
المشتركة.
وك��ان هذا اإلنجاز قد تحقق بعد ساعات من
حصار المدينة ،وقصف مواقع ميليشيات هادي
باألسلحة الثقيلة ،وهي المعارك التي قتل خاللها
ما ال يقل عن تسعة من مسلحي هادي .كما أجبرت
الميليشيات على ترك مواقعها واالنسحاب إلى
منطقة مريس البعيدة عن مدينة دم��ت بعشر
كيلومترات.
وفي مدينة ذباب الساحلية ،أقرت المصادر
العسكرية للقوات الغازية بسيطرة القوات
اليمنية المشتركة على مقر اللواء  117القريب
م��ن ب��اب ال��م��ن��دب ،ف��ي ت��ط��ور سبقه استهداف
قوة اإلسناد الصاروخية سفينة حربية تابعة
للعدوان قبالة سواحل المخا اليمنية ،حيث
أصابتها الصواريخ إصابة مباشرة وأحدثت
أضرارا ً كبيرة فيها.
من جهة أخرى ،دمرت قوة االسناد الصاروخية

بارجة ،وبذلك تصبح هذه السفينة ـ البارجة
الرابعة التي يتم تدميرها في المياه اإلقليمية
اليمنية من قبل الجيش واللجان الثورية منذ بدء
العدوان السعودي على اليمن.
كما سيطر الجيش واللجان الثورية على
م��واق��ع مطلة على ق��اع��دة العند التي تحتلها
القوات اإلماراتية والسعودية وباتت على مقربة
 30كيلومترا ً منها.
وأف��ادت مصادر ميليشيا ه��ادي ،أن القوات
اليمنية المشتركة تمركزت في جبل اليأس المطل
على القاعدة ،مضيفة أن هذا التمركز يمثل خطرا ً
حقيقيا ً عليها.
وف��ي محافظة م���أرب ،طهر الجيش اليمني
واللجان الثورية ع��ددا ً من التالل والمواقع في
منطقة كوفل ،كما طهرا مساحات واسعة شرق
مديرية صرواح وطردا ً تنظيم «داعش» اإلرهابي
منها.
وف��ي غضون ذل��ك ،انسحبت الدفعة األول��ى
من ال��ق��وات اإلم��ارات��ي��ة المشاركة في العدوان
على اليمن .وقالت المصادر الرسمية اإلماراتية:
«إن هذه القوات سلّمت مهامها للدفعة الثانية
من القوات اإلماراتية التي تعمل تحت قيادة
السعودية».
وظ��ه��رت ال��ق��وات وه���ي تنسحب م��ع كامل
أسلحتها وآل��ي��ات��ه��ا ودب��اب��ات��ه��ا ،م��ا يعني أن
االنسحاب ال يقتصر على تبديل األفراد فقط .وكان
مراقبون قد توقعوا انسحاب القوات اإلماراتية
بعد الهجوم الصاروخي على معسكر صافر الذي
قتل فيه عشرات الجنود اإلماراتيين.

الجي�ش ال�سوري ي�سيطر على مناطق بريف حلب الجنوبي ويبد�أ معركتي درعا والح�سكة

�شمخاني يجدد موقف �إيران الداعم ل�سورية وفل�سطين
جدد أمين المجلس األعلى لألمن
ال��ق��وم��ي اإلي���ران���ي ع��ل��ي شمخاني
ثبات موقف ب�لاده الداعم لسورية
وفلسطين واليمن ،موضحا ً أن تعزيز
التعاون مع دول الجوار من أولويات
سياسة إيران الخارجية.
وشدد شمخاني في حوار أجرته
القناة األولى في التلفزيون اإليراني
على أن «الوجود اإليراني في سورية
يقتصر على الدعم االستشاري» وقال
إن «انعدام األمن في العراق واليمن
وب��اق��ي دول ال��ج��وار يهدد الحدود
اإليرانية لذلك من الضروري وجود
إي��ران في هذه ال��دول لتقديم الدعم
االستشاري».
ول��ف��ت شمخاني إل��ى أن تنظيم
«داع��ش» اإلره��اب��ي هو أداة الغرب
يستخدمه لتمرير سياساته في
المنطقة واصفا ً السياسات األميركية
باالزدواجية.
وك��ان وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي
محمد جواد ظريف أكد أول من أمس
أن األزمتين في سورية واليمن تمكن
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في خطوة نوعية جديدة ،نفذ شاب
فلسطيني عملية ده��س بسيارته
ألربعة من المستوطنين الصهاينة
قرب حاجز زعترة جنوب نابلس ،أدّت
إلى إصابتهم بجروح بينهم  2بحال
الخطر.
واستشهد المنفذ الشاب سليمان
عادل محمد شاهين من البيرة بالضفة
الغربية ويبلغ من العمر  22سنة،
بعد إطالق النار عليه من قبل قوات
االحتالل.
وق��د تجمع جنود االح��ت�لال حول
المركبة الفلسطينية المستخدمة في
عملية الدهس ،فيما بدا الشهيد داخلها،
فيما ّ
غطت دماء المستوطنين المكان،
وهو مكان يتجمع فيه الصهاينة عادة
ليستوقفوا سيارات تقلّهم.
وقالت مواقع العدو إن الفلسطيني
كان يستقل سيارة وعند اقترابه من
محطة النتظار الحافالت على حاجز
زعترة ،أسرع بسيارته نحو مجموعة
م��ن المستوطنين ك��ان��وا يقفون في
المحطة ،ما أدى إلى إصابة  4منهم،

مر�شح رئا�سي �أميركي� :أخط�أنا بت�سليح متطرفين في �سورية
قال راند بول ،المرشح الجمهوري في االنتخابات األميركية عام  ،2016إنه
ما كان ينبغي على بالده تسليح الجماعات اإلرهابية (القاعدة  -داعش -جبهة
النصرة) في سورية ،وذلك ردا ً على سؤال حول ما يتوجب على أميركا القيام به
إن ثبت وقوف جماعة «داعش» وراء تحطم طائرة «ميتروجيت» الروسية في
سيناء.
جاء ذلك في مقابلة مع لـ« ،»CNNحيث تابع حول الرد األميركي« :ال أعتقد أن
هناك طريقة واحدة للتعامل ،قلت منذ فترة طويلة بأنه ما كان ينبغي علينا تسليح
حركات «جهادية» متطرفة في العالم .ما كان يجب علينا تسليح «القاعدة» أو
«داعش» أو «جبهة النصرة» في سورية .تنظيم «داعش» في سورية يملك سيارات

ا�ست�شهاد فل�سطيني بعد ده�سه  4م�ستوطنين بنابل�س
و�إ�صابة امر�أة بعد طعنها �شرطي ًا �صهيوني ًا قرب بيت لحم

عسكرية أميركية بقيمة مليار دوالر ولديهم أيضا ً مليار دوالر كسيولة يدفعون بها
للمقاتلين ،وعليه فإننا قمنا بأخطاء حقيقية في تلك المنطقة».
وأضاف« :لست خبيرا ً بالمتفجرات وليس لدي تفاصيل كافية .ولكنني قلت
سابقا ً إن التهديد الحقيقي لبلدنا يأتي من الخارج وعلينا الحذر من حركة الطيران
الداخلية ،ولكن األهم من ذلك هو أنني ال أعتقد أن المطارات الدولية لديها درجة
األمن والسالمة التي لدينا وعلينا الحذر من الرحالت الدولية ..بعض من هذه
المخاطر يتمثل بالموظفين الذين يتولون أمور الحقائب واألمتعة كان لدينا بعض
الخروقات سابقا ً في هذا الجانب مقارنة بهؤالء الموظفين بالمطارات الدولية التي
ال تتمتع بدرجات األمان التي نحظى بها».

قبل أن يتم إطالق النار عليه.
وذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة
«ي��دي��ع��وت أح���رون���وت» أن عملية
الدهس قرب نابلس أسفرت عن جرح
 4مستوطنين ،اثنان في حالة الخطر،
وقالت إنّ جندين اثنين مما يسمى

«حرس الحدود» كانا في المكان أطلقا
النار على السائق الفلسطيني ،ما أدى
إلى استشهاده.
وظهرا ً أطلق جنود االحتالل النار
على فتاة فلسطينية غرب بيت لحم
بعد طعنها الجندي ،ما أدى الى

إصابتها.
وبسقوط الشهيد شاهين والشهيدة
غ���رب ب��ي��ت ل��ح��م ،ت��رت��ف��ع حصيلة
الشهداء منذ بدء «انتفاضة القدس»
ف��ي مطلع تشرين األول المنصرم
وحتى أمس إلى  81شهيداً.

الحملة الوطنية لإ�سقاط اتفاقية الغاز مع العدو
تف ّند مزاعم �سايمون هندر�سون
عمان  -محمد شريف الجيوسي
تعكف الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني،
على إصدار بيان تف ّند فيه تقرير سايمون هندرسون مسؤول ملف سياسات
الطاقة في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى الصادر حديثاً ،والذي أورد
ّ
مسخفا ً فيه حزمة البدائل المتاحة للغاز في األردن ،وذلك
فيه معلومات مغلوطة

انحيازا ً منه ومن معهد واشنطن لالتفاقية التي تقدم للكيان الصهيوني خدمة
كبرى على الصعيد االقتصادي فضالً عن التحكم في القرار السياسي األردني في
حال اتخذ األردن موقفا ً ال ينسجم ومصالح «إسرائيل» في المنطقة.
كما وستعقد الحملة ورشة حوارية موسعة ،تناقش فيها أين وصلت صفقة
الغاز؟ وكيف يفعّ ل العمل من أجل إسقاطها؟» على أن تعقد يوم االثنين الموافق
 23تشرين الثاني الجاري في مجمع النقابات.

و�سفنا �سودانية ً
ً
دعما لـ«جي�ش الجنوب» وزير الخارجية الم�صري يلتقي
«المو�ساد» :دمَّرنا ج�سور ًا
وفد «م�ؤتمر القاهرة» للمعار�ضة ال�سورية

كشف قائد سابق في جهاز «الموساد» الصهيوني،
النقاب عن مشاركة «إسرائيل» بشكل فعلي في الحرب
األهلية التي اندلعت في السودان في الفترة الفاصلة
بين عامي  1969و.1971
وفي كتاب صدر األسبوع الماضي في كيان العدو،
قال ديفيد بن عوزيل ،الذي شغل مناصب قيادية في
«الموساد» ،إنه وزمالءه وضباطا ً في وحدات مختارة
من الجيش «اإلسرائيلي» شاركوا فعليا ً في هذه الحرب
إلى جانب حركة «أنيا-نيا» االنفصالية التي طالبت
باالنفصال عن السودان والتي كان يقودها الجنرال
جوزيف الغ��و .وأض��اف أنه وعناصر الموساد قاموا
بتفجير جسور ،إلى جانب المس بسفن كانت تنقل
السالح واإلمدادات للجيش السوداني عبر النيل.
وفي الكتاب ،الذي جاء بعنوان «في مهمة للموساد في
جنوب السودان ،1971-1969 ،يوميات عملياتية»،
نوه عوزيل ،ال��ذي يطلق عليه لقب «ط��رزان» إلى أن
الكيان الصهيوني كان معنيا ً تماما ً بتقليص هامش
المناورة المتاح للجيش السوداني في المنطقة.
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القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
التقى وزي��ر الخارجية المصري سامح شكري
السبت الماضي بلجنة متابعة مؤتمر القاهرة
للمعارضة ال��س��وري��ة ،حيث ض��م اللقاء ع���ددا ً من
المعارضين السوريين وه��م الدكتور هيثم مناع
والفنان جمال سليمان والدكتور خالد المحاميد
ومحمد حجازى وقاسم الخطيب وصالح النبوانى.
وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث
الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية ،أشار إلى
أن وزير الخارجية طرح على الوفد قراءاته لمجريات
اجتماع فيينا الذي شارك فيه يوم  30تشرين األول
الماضي حول األزمة السورية ،وحرص على االستماع
إلى رؤيتهم بشأن للخطوات القادمة ،مؤكدا ً أن مصر
تتخذ من رؤية الشعب السوري أساسا ً لتحركها في
هذا الملف باعتبار القضية السورية هي قضيتهم

باألساس قبل أن تكون مسألة إقليمية.
وأضاف أنَّ شكري أكد خالل اللقاء أنَّ الحل الوحيد
لألزمة السورية هو الحل السياسي العادل الذي
يح ِّقق طموحات الشعب السوري ويعيد االستقرار
إلى الساحة السورية مع استمرار مكافحة اإلرهاب في
سورية والمنطقة.
وأكد الوزير لوفد المعارضة ما لمسه من جدية
األطراف التي شاركت في اجتماع فيينا إزاء ضرورة
إنهاء هذه المأساة التي باتت لها تداعيات خطيرة على
استقرار المنطقة والمناطق المجاورة ،حتى وإن كانت
هناك اختالفات قائمة في مواقف ال��دول المشاركة،
مشيرا ً إلى تطلعها ألن تكون عملية فيينا هي بداية
الطريق لتسوية حقيقية لألزمة الطاحنة في سورية.
وشدَّد شكري على أنَّ رؤية مصر للحل في سورية
تشمل ركيزتين أساسيتين ،هما الحل السياسي من
جانب ،ومكافحة اإلرهاب من جانب آخر.

وص� َّرح أبو زيد أنَّ وفد المعارضة السورية أكد
لوزير الخارجية اهتمام مجموعة القاهرة بالمساهمة
في التوصل إلى الحل السياسي المنشود عبر خريطة
الطريق السياسية التي اعتمدوها كطرح لهم في
اجتماع القاهرة ،فضالً عن مشروع الميثاق الوطني
الذي توافق عليه المجتمعون في  9حزيران الماضي
في القاهرة ،باعتباره الحل السياسي الذي يهدف إلى
التغيير الديمقراطي وبناء سورية التعددية الجديدة.
واتفق الوزير شكري مع ما طرحه الوفد من أنَّ
وثيقة جنيف لعام  2012هي المرجعية الرئيسة
للعملية السياسية التي أطلقت في فيينا ،وهو ما أكده
البيان الصادر عن المجتمعين هناك في  30تشرين
أول الماضي .والتقى وف��د المعارضة السورية،
مبعوثا ً روسيا ً في مقر ال��وزارة ،حيث نقل الوفد إلى
الدبلوماسي الروسي رؤيته لكيفية التحرك خالل
المرحلة المقبلة باتجاه الخروج من األزمة الحالية.

