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الفروف ي� ّؤكد �أن المطالبة ب�إ�سقاط النظام في �سورية ُ
ف�شل لقاء فيينا 2
�ست ِ

الجي�ش ال�سوري ُي ِّ
حطم ح�صار كوير�س والإرهاب ي�ضرب الالذقية

تمكنت وحدات الجيش السوري أمس من فك
الحصار عن قاعدة كويرس الجوية في ريف حلب
الشرقي بعد ثالث سنوات من حصارها من قبل
تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش».
الجيش السوري فتح ثغرة باتجاه المطار بعد
تمكن مجموعة من المشاة من الوصول إلى محيط
المطار من قرية كويرس شرق حيث التقت قوات
فك الطوق مع حامية المطار ،كما سيطر الجيش
على قرية رسم العبود شمال شرق المطار ،في ظل
قصف مدفعي وغ��ارات جوية مكثفة على أماكن
تمركز المسلحين في الريف الشرقي والقرى
المحيطة بالمطار.
وج��اء تقدم الجيش بعد معارك عنيفة جداً،
تمكنت خاللها القوات السورية المسلحة ،من
اخ��ت��راق دف��اع��ات تنظيم الجماعات المسلحة
بفضل الكثافة النارية المدفعية والصاروخية،
وبمساندة جوية عبر الطيران الحربي الذي نفذ
عشرات الغارات على مواقع المسلحين الخلفية
وخطوط االشتباك األمامية.
وكان الجيش السوري قد استعاد السيطرة على
قرية مريودة التابعة لمدينة العيس جنوب مدينة
الحاضر في ريف حلب الجنوبي وصد هجوما ً
لمسلحي «جبهة النصرة» و«جيش المهاجرين»
على مثلث التالل المحيط بقرية السابقية.
ومن شأن السيطرة على هذه التالل أن تبعد
الخطر عن الجيش ال��س��وري المتقدم إل��ى تلة
العيس والتي من خاللها يحكم السيطرة على
ناريا عند الريف الجنوبي والغربي لحلب وصوال ً
إلى بعض قرى ريف إدلب الشمالي.
وف��ي السياق ،أعلن مصدر عسكري سوري

فرض السيطرة على منطقة المحالج والمزارع
المحيطة بها جنوب قرية م��رج السلطان في
الغوطة الشرقية لدمشق.
جاء ذلك في وقت استشهد  22شخصا ً وأصيب
ق��راب��ة  60آخ��ري��ن أغلبهم م��ن ال��ط�لاب ،إضافة
إلى احتراق  12سيارة في قصف بالصواريخ
استهدف مدينة الالذقية.
وأكدت مصادر أهلية أن انفجارين استهدفا حي
األوقاف وموقف سبيرو على أوتوستراد الجامعة
في المدينة ،مشيرة إلى أن األول ناتج من سقوط
قذيفة ص��اروخ��ي��ة ،فيما ل��م يتم تحديد سبب
االنفجار الثاني.
سياسياً ،قال وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف إن روسيا والكويت متفقتان على ضرورة
تسوية األزم��ة السورية عبر الحوار السياسي،
وذل���ك ف��ي م��ع��رض تعليقه على نتائج القمة
الروسية الكويتية في سوتشي.
وأوضح الفروف أن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين وأمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح ،ركزا خالل لقائهما على مسائل األجندة
الدولية.
وص���رح خ�ل�ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي م��ع نظيره
الكويتي صباح خالد الحمد الصباح أمس« :في
ما يخص األزمة السورية ،لدينا مواقف متطابقة
حيال ض��رورة إيقاف العمليات القتالية وإراقة
الدماء في أقرب وقت ،والشروع فورا ً في عملية
سياسية بمشاركة ممثلي الحكومة وجميع أطياف
المعارضة».
وف��ي ما يخص ح � ّل ال��ن��زاع في س��وري��ة ،دعا
الف��روف إل��ى ض��رورة وض��ع قائمة بالمنظمات

اإلره��اب��ي��ة م��ن أج��ل تبديد ك��ل الشبهات حول
توجه هذه الجماعة المسلحة أو تلك ،مضيفا ً أن
الجماعات المدرجة على قائمة اإلره��اب ستبقى
هدفا ً مشروعا ً للقائمين على محاربة اإلرهاب حتى
بعد وقف إطالق النار ،وقال« :النداءات العامة
بتنحية النظام في سورية بدال ً من التركيز على
وضع قائمة بمنظمات إرهابية وأخرى معارضة،
ستقود إلى إفشال اللقاء في فيينا بشأن التسوية
السورية».
وأك���د ال��وزي��ر ال��روس��ي أن مكافحة تنظيم
«داع��ش» وغيره من التنظيمات اإلرهابية من
أول��وي��ات كل من روسيا والكويت ،مضيفا ً أن
اإلره���اب يهدد سائر دول المنطقة ،بما فيها
الكويت ،وأضاف« :نحن على يقين بأن التغلب
على الشر ممكن فقط بجهود مشتركة على أساس
القانون الدولي وبعيدا ً من ازدواجية المعايير،
لمنع اإلرهابيين من االستيالء على الحكم في بلد
من بلدان المنطقة».
من جهة أخرى ،قال وزير الخارجية الكويتي
صباح خالد الصباح ،بأن بالده تعول على دور
روسيا في ما يتعلق برسم صورة عامة لكيفية
البحث عن حل األزمة السورية حالً سلميا ً وإعمار
البالد بعد دمارها ،مضيفا ً أن البلدين اتفقا على
تنسيق جهودهما في مواجهة اإلرهاب.
وفي السياق ،اعتبر ممثل روسيا في االتحاد
األوروبي فالديمير تشيجوف أن مؤتمر «فيينا »2
حقق اختراقا ً في طريق ح ّل األزمة السورية ،مؤكدا ً
أن المحادثات الدولية التي جرت بشأن حل األزمة
السورية سجلت نجاحا ً دبلوماسيا ً كبيراً.
(التتمة ص)14

القوات الم�شتركة ت�صل منطقة �سدة تمهيداً لتحرير غرب الأنبار

�إبرام اتفاقات تعاون في النقل والطاقة واال�ستثمار

العراق ...رهان على الح�شد ال�شعبي

بوتين وال�صباح ي�ؤكدان تقارب مواقفهما حيال المنطقة

في وقت عادت تصريحات المسؤولين األميركيين
والغرب المؤكدة استمرار مخطط الشرق األوسط
الجديد والترويج له ،يراهن العراقيون على وجود
الحشد الشعبي في إفشال هذا المخطط عبر منع
البالد من االنزالق الى منحدر التقسيم.
ففصائل المقاومة المنضوية في الحشد الشعبي
تؤكد أنها مستعدة لمواجهة أي مخطط أميركي
– غربي لفرض واقع التقسيم على العراق تمهيدا ً
لتقسيم دول المنطقة ورسم خريطة الشرق األوسط
الجديد المزعومة ،بحسب وكالة «فارس».
ميدانياً ،تواصل القوات العراقية تقدمها في
األنبار ،حيث تمكنت مجموعة من قوات التدخل
في الجيش العراقي مدعومة بأبناء العشائر من
الوصول إلى منطقة سدة قضاء حديثة غرب األنبار
تمهيدا ً لتحرير مناطق غ��رب األن��ب��ار من تنظيم
«داع��ش» ،بحسب المتحدث الرسمي باسم فوج
طوارئ  14المالزم سعود حرب العبيدي.
وأعلن قائد الفرقة السابعة اللواء الركن نومان
الزوبعي مقتل أكثر من  11عنصرا ً من تنظيم
«داعش» خالل عملية تحرير قرى البو حياة غرب
األنبار.
وفي حين أكملت القوات األمنية تحرير المحور
الغربي لمدينة ال��رم��ادي من سيطرة التنظيم،
(التتمة ص)14

أكد الرئيس الروسي فالدمير بوتين أهمية لقائه
أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
وهي فرصة لبحث األوضاع في الشرق األوسط.
وذكر بوتين أن زيارة أمير الكويت الراهنة ،تعد
األولى له منذ توليه زمام السلطة في بالده .لكنه
أعاد إلى األذهان أن األمير الصباح معروف جيدا ً في
روسيا منذ توليه منصب وزير الخارجية الكويتي.
وأض��اف« :إننا راض��ون عن فرضة االجتماع بكم
وبحث العالقات الثنائية واألوض��اع في المنطقة
والتي باتت معقدة ج��داً» .وأم��س وقعت روسيا
والكويت ،عددا ً من اتفاقات التعاون بين البلدين في
قطاعات النقل والنفط واالستثمار والثقافة.
وج��اء توقيع االت��ف��اق��ات ه��ذه عقب محادثات
أجراها الرئيس الروسي فالديمير بوتين مع أمير
الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح في
منتجع سوتشي المطل على البحر األسود.
وأهم االتفاقات التي تم توقيعها ،مذكرة تفاهم
بين شركة «روس أوبورون أكسبورت» التي تدير
 85في المئة من ص��ادرات روسيا من األسلحة
والمعدات العسكرية ووزارة ال��دف��اع الكويتية
لتطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين.
ووفقا ً لبعض الخبراء العسكريين ،فإن الكويت
مهتمة بشراء كميات كبيرة من األسلحة المتطورة.
(التتمة ص)14

ا�ستعرا�ض ع�ضالت �سعودي بقوات �سودانية لموا�صلة العدوان

لعنة جنيف تالحق الحوار اليمني ـ اليمني
تبدأ المفاوضات بين السلطات
ال��ي��م��ن��ي��ة وال��م��س��ل��ح��ي��ن الحوثيين
وال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق منتصف الشهر
الحالي ،لكن التصعيد على األرض
وحالة انعدام الثقة بين الطرفين ربما
تحكم عليها بالفشل قبل أن تبدأ.
على م��دى نحو شهر عمل ويعمل
المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل
ولد الشيخ وبمساندة من سفراء الدول
الراعية للتسوية على وضع ضمانات
لنجاح المحادثات المنتظرة حتى ال
تفشل كما حصل في الجولة السابقة،
وكما حاصل في المفاوضات السورية،

لكن تصريحات الجانبين تشير إلى
أن لعنة فشل جنيف ت�لاح��ق هذه
المحادثات.
ميدانياً ،على وقع الغارات وأصوات
الرصاص ،تعيش تعز أكثر من ستة
أشهر من المواجهات تشهدها المدينة
األك��ث��ر ف��ق��را ً واألك��ث��ر كثافة سكانية
في اليمن .عشرات القتلى والجرحى
سقطوا ف��ي مواجهات على أكثر من
جبهة بين الجيش اليمني واللجان
الشعبية من جهة ،وبين المسلحين
الموالين لهادي يساندهم مقاتلوا حزب
اإلصالح من جهة ثانية.

المواجهات ارتفعت وتيرتها غرباً.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل
وجرح العشرات من قوات هادي خالل
محاولتهم التقدم باتجاه معسكر
العمري .كما أعلنت إحباط محاولة
تقدم لقوات هادي إلى منطقة الجحملية
شرق تعز.
إل��ى ذل��ك ش ّنت ط��ائ��رات التحالف
ال��س��ع��ودي غ���ارات على محافظات
مختلفة م��ن ال��ي��م��ن .ف��ف��ي ال��ح��دي��دة
استهدفت إرساالت ّ
بث إذاعة الحديدة
ش��رق المدينة .وف��ي حجة استشهد
ع��دد م��ن األش��خ��اص ف��ي قصف على
مزرعة في مديرية حرض الحدودية.
ثم شبوة حيث ش ّنت طائرات التحالف
السعودي سلسلة من الغارات على
مديرية بيحان .كما استهدفت شاحنة
تحمل مواد غذائية في مديرية ساقين
في صعدة.
أما على الحدود اليمنية  -السعودية
فأعلن مصدر عسكري يمني أن الجيش
واللجان الشعبية استهدفا تجمعا ً
للجنود السعوديين في محاذاة حرس
حدود الربوعة .كذلك استهدفت القوة
الصاروخية موقع المخروق العسكري
السعودي بعد قصفها معسكر بنيالين،
وم��وق��ع الشبكة ف��ي منطقة نجران
السعودية.
وكانت قد وصلت دفعة جديدة من
القوات السودانية الى اليمن للمشاركة
في العدوان الذي تقوده السعودية.
(التتمة ص)14

كيري يبحث في تون�س الجولة الثانية
من الحوار اال�ستراتيجي بين البلدين
يصل وزير الخارجية األميركي جون كيري إلى تونس الجمعة المقبل
في مستهل جولة له تقوده إلى النمسا وتركيا أيضاً ،للمشاركة في الدورة
الثانية للحوار االستراتيجي األميركي التونسي .ويلتقي كيري في زيارته إلى
تونس عددا ً من كبار المسؤولين في الحكومة وممثلين عن المجتمع المدني
التونسي .وسيبحث المسؤول األميركي مع المسؤولين التونسيين مجاالت
التعاون االستراتيجي الذي أطلقته واشنطن مع تونس لدعم الديمقراطية
الناشئة.
وكانت الجولة األولى من الحوار بين البلدين انعقدت في نيسان من العام
الماضي في واشنطن وشملت آنذاك اتفاقات تعاون في مجال التكنولوجيا
والبحث العلمي والتعليم الجامعي .كما ضمت الجولة األولى من الحوار دعم
جهود تونس في انعاش اقتصادها ومكافحة اإلرهاب وتعزيز المراقبة على
الحدود مع ليبيا التي تعصف بها الفوضى .وأعلنت الخارجية األميركية في
نيسان الماضي عن استعداد واشنطن مضاعفة مساعداتها العسكرية لتونس
عام  2016لتبلغ  180مليون دوالر.

بعد ف�شل «القبة الحديدية»

«�إ�سرائيل» تحتمي بـ«الرادار العمالق»!
زع��م��ت م��ص��ادر أمنيّة وعسكريّة
صهيونية أنّ منظومة الرادارات األكثر
ت���ط��� ّورا ً ح��ت��ى اآلن ه��ي م��ن صناعة
ال��ص��ن��اع��ات ال��ج��وي��ة الصهيونية.
ويجرى الحديث عن رادارات «أولترا»
و«سبكترا» التي تكمل بعضها بعضاً.
وب��ح��س��ب «راي ال���ي���وم» ،قالت
المصادر عينها ،إن رادارات األولترا
تعمل على ت���ردّدات منخفضة وهي
مخصصة إلع��ط��اء ال��ك��ش��ف األول���ي
إلط�ل�اق ص����اروخ أو ط��ائ��رة وال��ب��دء
بتتبّعها مع جمع البيانات حول هدفها
ّ
ينضم رادار
ال��ذي تتوجه إليه ،فيما
السبكترا ويعمل بد ّقة أعلى من خالل
تلقي بيانات دقيقة ع��ن ال��ص��اروخ:
نوعه ،وزن��ه ،سرعة طيرانه ،موقع
إصابته ال��م��ق�دّر ووق��ت خ��روج��ه من
الغالف الجويّ  ،بحسب زعمه.
ووف��ق �ا ً للمصادر ذات��ه��ا ،ي��ق�دّم كال
راداري « »Terraمعا ً تغطية لـ 320
درجة ،وهما قادران على العمل بجانب
بعضهما البعض ماد ّياً ،ولكن أيضا ً
على مسافة مئات الكيلومترات عن
بعضهما البعض ،ع�لاوة على ذلك،
أش��ارت المصادر إل��ى أنّ تكلفة هذه
المنظومة الجديدة ُتقدّر بمئات ماليين
ال���دوالرات .وي��زن ال��رادار األصغر من
بين االثنين ،السبكترا 130 ،ط ّنا،
عرضه  15مترا وارتفاعه  9أمتار.
ي��زن األول��ت��را  280ط� ّن��ا ،عرضه 30
مترا وارتفاعه  10أمتار .هذا ولم يتم
بيع هذه المنظومة «إسرائيل» ولك ّنها

قدّمت نتاجا عمليات ّيًا منذ شرائها من
أجنبي قبل نحو عامين.
قبل جيش
ّ
وزعم المصدر أيضا ً استمرت عملية
التطوير والتصنيع ف��ي الصناعات
الجوية لهذا المشروع المتفوق ثالث
سنوات ،وهي مدة قياسية بالمفاهيم
الدولية لمنظومة من هذا النوع ،والذي
تض ّمن أكثر من  400عامل ،من بينهم
مهندسون ومبرمجون ف��ي مصانع
الشركة ومقاوليها ،بحسب ما أ ّكدت
المصادر الصهيونية ،التي ش ّددّت أيضا ً
على أنّ ك ّل رادار منها ،واللذين سيتم
تسليم كل منظومة منهما قريبا ً لعميل

أجنبي آخر قام بشرائها ،يحتوي في
الواقع ،على مئات الرادارات الصغيرة،
وسويّة بإمكانهما االتصال بمنظومات
تتبع أخ��رى وأن تقدّم بذلك صورة
سماء كاملة ،على ح ّد تعبير المصادر.
وي���رى م��راق��ب��ون أن إع�ل�ان العدو
حول راداره الجديد جاء بعد إعالن
إيران اختبار ناجح لصاروخ «عماد»
(الباليستي) والذي يعد خطوة مهمة
بهذا االت��ج��اه ،حيث أك��د المختصون
في صناعة الصواريخ أنه غيّر موازين
القوى القوى في المنطقة لمصلحة
المقاومة.

