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على صعيد آخ��ر ،وص��ل وف��د الحكومة السورية
برئاسة بشار الجعفري أمس إلى جنيف قبيل انطالق
المفاوضات رسميا ً اليوم االثنين.
وأشار مصدر إلى أن تعديالت قليلة جرت على عديد
بنية وفد الحكومة الذي كان في الجولة الماضية،
حيث طالت التغييرات بعض شخصيات الخبراء
واألكاديميين في الصف الثاني من الوفد.
ولفت المصدر إلى أنه قد تكون هناك كلمة ملخصة
لموفد األمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا
يتحدث فيها عن الجو العام للقاءات التي يعقدها
مع وفد الحكومة السورية والمعارضة .وأشار إلى
أن وفد الهيئة العليا لمعارضة الرياض اقترب من
االكتمال .وقال إن وفد جبهة التغيير والتحرير اكتمل
تقريباً ،لكنه تحدث عن حالة من االنزعاج لدى وفد
المعارضة قبيل وصول وفد الحكومة السوري ،وذلك
من تصريح محمد علوش القيادي في جيش اإلسالم
التي وصفوها «بالصادمة» وفق ما تحدث بعض
أعضاء وفد الهيئة العليا للمعارضة ،وتحديدا ً ممثلي
هيئة التنسيق ،مشيرين إلى أن «تصريحات علوش
حول رحيل الرئيس األسد كانت خارجة عن السياق
العام للمفاوضات».
وأك��د المصدر أن ل��ق��اءات دي ميستورا مع وفد
الحكومة السوري والمعارضة تبدأ اليوم اإلثنين
ثم سيكون هناك ربما لقاء آخ��ر مع جبهة التغيير
والتحرير ي��وم األرب��ع��اء المقبل الستكمال الصورة
العامة لهذه المفاوضات.
وكان دي مستورا شدد في وقت سابق اليوم على أن

سلطة ودستورا ً جديدين في سورية يجب أن يبصرا
النور خالل ستة أشهر .وأوضح في حديث صحافي
أن مدة الثمانية عشر شهرا ً المرتبطة باالنتخابات في
سورية تبدأ االثنين.
كما أكد المبعوث األممي أن االنتخابات الوحيدة
التي تحسب هي التي حددها مجلس األمن الدولي.
من جهته ،أعلن مندوب روسيا الدائم لدى فرع األمم
المتحدة بجنيف أليكسي بورودافكين ،أن موسكو
ستساعد المعارضة السورية المعتدلة في توحيد
صفوفها.
وقال المندوب أمس لوكالة «تاس» الروسية« :نبذل
جهدا ً لمساعدة المعارضين السوريين المعتدلين على
رص الصفوف واالتفاق حول مبادئ برنامج سياسي
مشترك ،فذلك ف��ي النهاية واجبهم أم��ام الشعب
السوري من حيث الخروج بمواقف قوية وموحدة».
وأعرب عن أمله بأن «تسود الفطرة السليمة على
الطموحات» خالل المفاوضات في جنيف ،مضيفا ً
أن روسيا تدعو األطراف السورية إلى موقف متوازن
فيها.
وأوضح« :نأمل أن يسود هذه المرة موقف متوازن
وواقعي إزاء المفاوضات ،وتنطلق عملية تنفيذ قرار
مجلس األمن المعني بسورية ،الذي يتضمن خريطة
طريق لتسوية األزمة الداخلية بشكل مرحلي».
كما أعاد بورودافكين تأكيد أن الهدنة في سورية
يجب أن ال تكون مقيدة بفترة زمنية محددة ،مشددا ً
على أن جميع التصريحات التي تطلقها اللجنة العليا
للمفاوضات المعارضة عن هدنة ألسبوعين« ،غير
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مقبولة وأن وقف األعمال القتالية يجب أن يسري
حتى يتم التوصل إلى سالم وطيد».
أف��اد مراسل «الميادين» في سوريا بأن الجيش
السوري واللجان الشعبية استعادا نقطتين جديدتين
في جبل الطار وجبل الهيال غرب مدينة تدمر في ريف
حمص الشرقي .كذلك استعاد الجيش السيطرة على
قرية الصخر وتلة الصخر في ريف حماة الشمالي.
تقدم الجيش ترافق مع تنفيذ سالح الجو الروسي
والسوري أكثر من ثالثين غ��ارة على مواقع تابعة
لتنظيم داعش في محيط المنطقة.
وإلى الشمال من مدينة حماه اندلعت اشتباكات
عنيفة بين جبهة النصرة ومسلحين ينتمون إلى
ما يسمى بالفرقة الثالثة عشرة في مدينة معرة
النعمان.
وأف��ادت المعلومات بسقوط قتلى وجرحى من
الطرفين .وق��د اندلعت االشتباكات بعد تطويق
المسلحين أحياء المدينة بالكامل ،ومحاصرة مقار
النصرة واعتقال عدد من عناصرها.
وف��ي ري��ف الالذقية الشمالي استعاد الجيش
السوري السيطرة على جبل القلعة ،كما يحاول
الجيش التقدم باتجاه تــالل بداما وت�لال كباني
الواقعة في ريف إدلب ،وفق ما أفاد مراسلنا.
إلى ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين جبهة
ال��ن��ص��رة ومسلحين م��دع��وم��ي��ن م��ن التحالف
األميركي ،وينتمون الى ما يسمى بالفرقة الثالثة
عشرة في مدينة مع ّرة النعمان شمال محافظة
حماة السورية.
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اإلعالمي السعودي لينقل وقائع االستعراض
البهلواني وصور القادة المعتوهين الذين كان
منهم مَن يتواصل مع عشيقته على الفايسبوك
وتويتر وقسم آخ��ر مشغول برفع نظارته عن
عينيه ليرى المشاهدين بريق عيناه الغارقتان في
بهاء المنظر!!!
فأي إرهاب يريد هذا الجمع الهائل محاربته؟
نحن نعلم وهم يعلمون مَن يستهدفون من
خالل هذه االستعدادات والتدريبات العسكرية
الهائلة بعد فشل مرتزقتهم في سورية والعراق
ولبنان واليمن من تحقيق انتصارات ميدانية
مؤتمرات دولية وإقليمية عقدت ألجل اإلعالن عن
الهدف :منظمة المؤتمر اإلسالمي عقدت اجتماعا ً
في الرياض وتختم بيانها «ح��زب الله منظمة
إرهابية» .وزراء الداخلية العرب يجتمعون في
تونس لإلعالن عن «حزب الله منظمة إرهابية»
وأخيرا ً اجتماع وزراء خارجية ال��دول العربية
ّ
بغض
واإلعالن عن «حزب الله منظمة إرهابية»،
النظر عن الدول القليلة التي اعترضت على البيان
الختامي في تلك االجتماعات والقمم الجهبذ وزير
خارجية اإلمارات يص ّرح في مؤتمر صحافي عقد
في الكرملين ،يقول «يجب علينا محاربة حزب
الله والحشد الشعبي العراقي اإلرهابيين قبل
مواجهة داع��ش» .الجهبذ اآلخ��ر المخ ّنث عادل
الجبير وزي��ر خارجية مملكة داع��ش يتحفنا
بعنترياته وتهديداته اليومية باجتياح األراضي
ال��ع��راق��ي��ة وال��س��وري��ة إذا ل��م ي��ت��راج��ع الحشد
الشعبي العراقي عن المشاركة في دحر مرتزقة
آل سعود الدواعش في العراق وتحرير األراضي
العراقية من رجسهم ،وإذا واصل الجيش العربي
السوري وحلفاؤه التقدم نحو معاقل التكفيريين
اإلرهابيين من داعش والنصرة مرتزقة آل سعود
ونخبة اإلنتاج الوهابي وأمير آخر في لبنان من
أم��راء محاور البلطجية في الشمال وزير العدل
المستقيل أشرف ريفي نقيض اسمه يهدد ويرعد
ويزبد ويتوعّ د بقلب الطاولة على رأس «حزب
الله»؛ وفي تل أبيب أُقيمت األفراح والليالي المالح
احتفاال ً بهذه القرارات والبيانات التي ُكتبت في
تل أبيب بخط نتنياهو ووقع عليها زعماء األعراب
والمتأسلمين والحاخامات في ص��االت العهر
والمحافل الماسونية .هللت «إسرائيل» وكبرت
نعم قالت «الله أكبر» وما الغرابة في ذل��ك!! أال
يكبر ويهلل إرهابيو الوهابية عند نحر رقاب
المسلمين؟
إذاً ،المستهدف ه��و ح��زب الله ال��ذي ّ
حطم
أسطورة الجيش الذي ال يُقهر والذي حطم أحالم
دول��ة «إسرائيل الكبرى» وال��ذي أع��اد للعالمين
العربي واإلسالمي كرامتهما المسلوبة منذ إنشاء
الكيان الصهيوني على ارض فلسطين العربية.

ح��زب الله ال��ذي ق��دم آالف الشهداء والجرحى
ليذهب الرجس عن هذه األمة وليطهر كرامتها التي
استباحها الصهاينة هذا الحزب اإللهي الذي رموا
في وجهه الكالب السائبة المسعورة اإلرهابية
اآلتية من كل بقاع االرض مفخخين ومدججين
بعقائد التكفير الوهابي اإلرهابي عبر سورية،
ولكن سقط مشروعهم تحت أقدام الجيش العربي
السوري ورج��ال الحزب اإللهي وكل المقاومين
وامت ّد مشروعهم الجهنمي التلمودي إلى ارض
الرافدين وأرض المقدسات في ال��ع��راق ،لكنه
اصطدم بجدار فتوى جعلت نهارهم كمدا ً وأ ّرقت
ليلهم ووثب إليهم ليوث العراق بحشد شعبي
مقدّس دمر أحالمهم ،وجعل من جثث الدواعش
المسعورين طعاما ً للوحوش البرية والطيور
الكاسرة فهبّوا هبة عاصفة حزم بأنفسهم على
يمن العروبة واإلسالم علّهم يع ّوضون عن جزء
من فشلهم في سورية والعراق ،ولكن خاب سعيهم
وارتد كيدهم إلى نحورهم ،سنة كاملة من العدوان
الهمجي اإلرهابي الدموي على الشعب اليمني وإذ
يتوسلون أنصار الله
بهم يجولون بين البلدان
ّ
بوقف استهداف جنودهم الجبناء الذين يفرون
فرار العبيد أمام صولة فرسان الجيش اليمني
واللجان الشعبية من أنصار الله.
بعد ه��ذا االن��ك��س��ار الكبير لمملكة اإلره���اب
السعودية أم��ام رج��ال الله في سورية ولبنان
والعراق واليمن جاء رعد الشمال «اإلسرائيلي»،
وأصبحت المواجهة واضحة كوضوح الشمس
في رابعة النهار ،جبهة الباطل «اإلسرائيلية»
يقودها بالنيابة عنها ملك معتوه مشعوذ تقطر
من بين أنيابه دماء األبرياء من األطفال الممزقة
أشالؤهم من هدايا مملكة اإلره��اب من سيارات
وأجساد مفخخة ،ملك يجر خلفه رؤس��اء دول
مستعربة متأسلمة وأمراء مستكلبين متوحشين
مستعدّين لنهش جسد الطهر وص��ف��وة االم��ة
وشرفها مستعدين لقتال اش��رف وأطهر من في
الوجود ،مستعدين للسجود والركوع والخنوع
أمام سيدة الشر في العالم «إسرائيل» وبين جبهة
الحق التي تقودها البقية الباقية من هذه األمة
التي رفضت أن تسير في قطار قبطانه الذل والعار
والخنوع .جبهة تدافع عن كرامتها ووجودها من
تسلط االستعمار واالستكبار واالستحمار عليها.
جبهة تدفع الشر الصهيوني العنصري والشر
التكفيري اإلرهابي الوهابي عن وجهها لسالمة
مجتمعها .جبهة رفضت ان تستسلم لمشروع
تقسيم المقسم من دول المنطقة إلى دول عشائرية
قبلية مذهبية جبهة تعرف عدوها من صديقها
تعرف أن السرطان الصهيوني الذي يفتك باألمة
ال بد من استئصاله.
خالل مناورات رعد الشمال في حفر الباطن
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وحسنا ً اختاروا هذا المكان ،ألنه سيكون حفرة في
باطن األرض تدفن بها جثثهم وتدفن مناوراتهم
ومؤامراتهم كانت م��ن��اورات أخ��رى تجري في
الجهة المقابلة م��ن��اورات «اق��ت��دار ال��والي��ة» في
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية .مناورات في مدن
عدة تحت األرض تخرج منها صواريخ باليستية
بكافة المديات القريبة والبعيدة وبرق صاروخ
واحد أخرس الرعد كله ،ولم يقرأ ذلك قادة الضالل
بل قرأها سيد النعاج المجتمعة على مائدة رعد
الشمال الرئيس أوباما فلم يتأخر بتوبيخ نعاجه
ليقول لهم« :إن حلفاءنا يريدون ج ّرنا إلى حرب
مع خصومهم» .وأضاف «أن السعودية تضطهد
نصف شعبها وت��ص��در الوهابية إل��ى البلدان
اآلس��ي��وي��ة والعالمية وتنشر الفكر المتطرف
التكفيري في اندونيسيا» .ولم يترك دولة شاركت
في هذه المناورات الرعدية إال ووبخها ليقول
لهم «إني أعلم ما ال تعلمون عن قدرة إيران التي
تشتهون تدميرها» .ولو كان أكثر جرأ ًة لقال «إن
إي��ران باستطاعتها تدميركم وتدميرنا وتدمير
إسرائيل بأيام معدودة فكفاكم عنترية جاهلية».
فيا رعد الشمال ،ويا مملكة الرمال ،ويا قادة
الضالل ،سأستعير بعض الكلمات من سيدتي
وموالتي بطلة كربالء وسفيرة الحسين عليه
السالم السيدة زينب بنت أمير المؤمنين وحفيدة
رسول رب العالمين عليها السالم ،حين واجهت
يزيد بن معاوية قاتل أخيها ألقول لكم :أظننتم يا
شياطين االنس والجان ويا ملوك وامراء ورؤساء
الضالل ،حين أخذت على حزب الله أقطار االرض
وآفاق السماء أن بحزب الله هوانا ً وضعفا ً جراء
وضعه على الئحة اإلره��اب فشمختم بأنوفكم،
وفرحتم ب��ص��دورك��م ،وأثلجتم قلب حليفتكم
«اسرائيل»؟ فمهال مهال يا ابناء الطلقاء كيدوا
كيدكم واسعوا سعيكم وناصبوا جهدكم فوالله
فلن تمحوا ذكر «حزب الله» ولن تميتوا عزيمته
وهل رايكم إال فند وايامكم إال عدد وجمعكم إال بدد.
أال لعنة الله على قائدكم في تل أبيب القابع في
قلوبكم المتحجرة لعنة موصولة إلى ملك الضالل
وصنم قريش سلمان ووليه وبنيه.
ويا سلمان ،ارعد بزبدك في سماء حزب الله
لترى برق السماء ورع��ده الموصول بحبل الله
المتين ليحول رع��دك هباء منثورا ويعصف
بسلطانك عصفا مأكوال وي��رد كيدك إل��ى نحرك
لتعود أدراجك إلى خيمة بدو أجدادك المصنوعة
من وبر البعير تعتاش على حليبها وتشرب بولها
وتبني قصرا ً جديدا ً ببعرها وتبني مملكة ذريتك
على رمال الصحراء وتنصب خيمة عزاء يحضرها
من بقي من قادة الضالل يبكون ويندبون على
األطالل.

حسين الديراني

التي أطلق بموجبها سراح سبعة يمنيين مقابل إطالق
سراح ضابط سعودي برتبة مالزم كان في قبضة
الحوثيين.
وتزامنا ً مع قبول الرياض التفاوض مع جماعات
أنصار الله للتوصل لحل سياسي في اليمن ،شهدنا
تطورات تتعلق بالساحة السورية ،فنجاح هدنة وقف
العمليات العدائية التي خططت لها موسكو وواشنطن
ثم وثقها مجلس األمن التي بدأت في السابع والعشرين
من الشهر الماضي ،واستمرارها رغم بعض الخروق
التي سجلت والتي لم تمنع وصف الحالة بالصمود ما
دفع غالبية المراقبين الدوليين إلى الترحيب بالهدوء
النسبي الذي ساد حتى اآلن غالبية األراضي السورية.
هذه الهدنة التي تزامنت مع الجهود السياسية الدولية
بهدف تفعيل ج��دول أعمال جولة محادثات السالم
بجنيف في التاسع من الشهر الحالي ،وم��ع تفاهم
بين القوتين األميركية والروسية حول تسوية لألزمة
السورية جرى التوصل إليها أثناء اللقاءات المكثفة بين

وزيري خارجية البلدين جون كيري وسيرغي الفروف
والتي ك��ان آخ��ره��ا االت��ص��ال ال��ذي ج��رى بينهما في
العاشر من الشهر الجاري وبحثا سبل تسوية األزمة
السورية وتبادال اآلراء حول تقييم تنفيذ اتفاق وقف
القتال وأكدا ضرورة تفعيل التنسيق العسكري بين
موسكو وواشنطن في سورية ،وتناوال دعم جهود األمم
المتحدة إلنهاء الحرب في اليمن وبدء مفاوضات حول
تسوية األزمة في البالد بطرق سياسية ،حسب البيان
الصادر من وزارة الخارجية الروسية.
يؤكد الخبراء االستراتيجيون أن الحراك السياسي
األخير الذي أظهر محاولة واشنطن بلورة موقف مشترك
مع موسكو حول ملفات المنطقة ،منها محاربة اإلرهاب
والحلولالسياسيةلكلمنسوريةواليمنوالذيسيؤدي
إلى تفعيل التنسيق بين العسكريين الروس واألميركيين
دعما ً لشروط الهدنة ،سيؤدي كذلك إلى زيادة التعاون
لمكافحة اإلرهاب وذلك من خالل استهداف جبهة النصرة
َ
المستهدفين من القوى المحلية
وكذلك تنظيم داعش

واإلقليمية والدولية تحت غطاء الهدنة ،ليتلقى بذلك
السعوديون الذين ما فتئوا يراهنون على تغيير في
الموقف األميركي ،وعلّقوا آمالهم على حصول افتراق
أكبر في المصالح بين واشنطن وموسكو في المرحلة
الراهنة ،تلقوا اإلشارات الصادرة من اجتماعات كيري
والفروف بعدم التصعيد ،وإنما السير باتجاه مزيد من
التنسيق الروسي األميركي للحلول السياسية ،ما جعل
السعودية تتراجع وتفهم رسائل واشنطن وموسكو،
وبالذات بعد عدم قدرتها على الحسم العسكري في
اليمن وسورية ،وتخلي الحلفاء عنها بداية من تركيا التي
اتجهت نحو إيران لكسب الود اإليراني لجهة الخالص
من أزمتها المالية الخانقة وصوال ً إلى أوباما الذي نسف
كل ما كانت تحلم به الرياض في تصريحاته لصحيفة
«ذي اتالنتيك» في العاشر من الشهر الحالي التي قال
فيها إن حلفاء أميركا في الخليج سعوا إلى جر واشنطن
لصراعات طائفية طاحنة ال مصلحة ألميركا فيها.

ناديا شحادة

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9
وقال قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة األنبار
عماد أحمد إن مسلحي «داعش» انسحبوا من مدينة
الرطبة بشكل كامل وتوجهوا إل��ى قضاء القائم
غرب الرمادي ،مبينا ً أن شوارع الرطبة خالية اآلن
من عناصر التنظيم ،فيما طالب القوات األمنية
باستعادة كامل أراضي القضاء كونها «فرصة ال
تعوض» ،على حد تعبيره.
وع��زا قائمقام الرطبة انسحاب العناصر من
المدينة إل��ى انكسار داع��ش في مدينة الرمادي
ومناطق أخ��رى في األن��ب��ار ،وخشيته من تلقيه
خسائر كبيرة جراء هجوم القوات العراقية على
الرطبة ،وأض��اف أنه ربما أراد التنظيم أن يوهم
أبناء الرطبة بأنه انسحب من أجل الكشف عن
المتعاونين مع القوات األمنية.
يذكر أن مدينة الرطبة الواقعة في محافظة
األنبار كانت تخضع لسيطرة «داعش» ،حيث فرض
التنظيم على األهالي منذ دخوله المدينة قرارات
غريبة منها ارتداء الزي األفغاني للرجال ،والنقاب
للنساء ،ومنع التدخين ،وحرمان األقليات الدينية
من مفردات البطاقة التموينية ،وغيرها من القرارات
واإلجراءات التي أدت إلى استياء المواطنين.
وفي سياق متصل ،كشف القيادي في الحشد
الشعبي جبار المعموري ،أن مستشفى الحويجة
جنوب غ��رب ك��رك��وك استقبل أكثر م��ن  40جثة
لعناصر م��ن تنظيم «داع����ش» وال��ع��ش��رات من
الجرحى بعد صد هجومهم أول من أمس على حقلي
عالس والعجيل النفطيين.
وبحسب «السومرية ن��ي��وز» ق��ال المعموري
إن «هناك معلومات موثوقة تؤكد أن مستشفى
الحويجة شمال غرب كركوك استقبل في ساعة
متأخرة من مساء ي��وم أم��س ،أكثر من  40جثة
أغلبها تعود لما يعرف بكتيبة االقتحامات في
والية نينوى والعشرات من الجرحى بعد نكبتهم
في معركة الهجوم على حقلي ع�لاس والعجيل
النفطيين شمال صالح الدين».

وأضاف المعموري أن «أبرز قتلى داعش هم ست
قيادات محورية في والية نينوى وكركوك بينهم
أبوالقعقاع المصري وأبوأسامة األنصاري وطلحة
العراقي».
وقتل محمد خلف الساطوري ،المسؤول عن
تجنيد االنتحاريين في تنظيم «داعش» اإلرهابي
بالعراق ،ج��راء ضربة جوية لطائرات التحالف
الدولي.
وأوض���ح مصدر أن ال��غ��ارة استهدفت محمد
خلف الساطوري أثناء وج��وده في حي البكر،
شمال مدينة هيت غربي محافظة األنبار ،مضيفا ً
أن الضربة الجوية أدت أيضا ً إلى مقتل أربعة من
مرافقي الساطوري.
على صعيد آخ��ر ،أحبطت ال��ق��وات العراقية،
أول م��ن أم��س ،محاولة إدخ���ال شاحنة محملة
بالمتفجرات إلى كربالء واعتقلت سائقها.
وأكدت خلية اإلعالم الحربي ،أن قيادة عمليات
الفرات األوس��ط أحبطت محاولة إدخ��ال شاحنة
محملة باألسلحة إلى كربالء.
وجاء في بيان لخلية اإلعالم الحربي« :تمكنت
قيادة عمليات الفرات األوس��ط من إلقاء القبض
واالستيالء على عجله نوع «براد» مع سائقها في
مدخل ناحية النخيب تروم الدخول إلى محافظة
كربالء ومن ثم إلى بغداد من قبل قوة من قطعات
الفرات األوسط ومفارز من مديرية االستخبارات
العسكرية ومكافحة إرهاب كربالء».
وأوض��ح البيان أن القوات األمنية عثرت في
داخ��ل الشاحنة على  86عبوة الصقة وأربعة
أحزمة ناسفة و 20صاروخ كاتيوشا و 64عبوة
أسطوانة و 30لغما ً ضد الدبابات و 19كيسا ً من
مادة  C4شديدة االنفجار و 48كيسا ً من مادة نترات
األمونيوم و 20صاعقا ً و 4لفات فتيل تفجير.
إلى ذلك ،أعلنت بريطانيا ،أول من أمس ،أنها
سترسل المزيد من العسكريين إلى العراق لتعزيز
مهمة تدريب القوات المسلحة العراقية التي تكافح

مسلحي تنظيم «داعش».
وصرح وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون بأن
 30عسكريا ً بريطانيا ً إضافيا ً سيتم نشرهم من أجل
عمليات تدريب على المسائل اللوجستية وتشييد
الجسور ،إضافة إلى طاقم من األطباء المختصين.
وبذلك سيرتفع عدد البريطانيين الذين يقومون
بمهام تدريب في العراق إلى  .300ومن المقرر
أن ينتشر العسكريون البريطانيون الثالثون
في معسكرات تدريب في بسماية والتاجي قرب
بغداد.
وفي سياق آخر ،دعا رجل الدين العراقي البارز
مقتدى الصدر العراقيين إلى االعتصام اعتبارا ً من
الجمعة  18آذار عند بوابات المنطقة الخضراء
ف��ي ب��غ��داد للضغط على الحكومة حتى تجري
إصالحات سياسية.
وقال الصدر في بيان صادر أول من أمس ،تلقت
«السومرية نيوز» نسخة منه« :أدع��و إلى البدء
باعتصام أمام بوابات الخضراء حتى انتهاء المدة
المقررة أعني الـ 45يوماً».
وشدد الصدر على «ضرورة االستعداد وتنظيم
األم���ور والتوحد م��ن أج��ل إق��ام��ة خيم االعتصام
السلمي» ،مخاطبا ً المتظاهرين« :ه��ذا يومكم
الجتثاث الفساد والمفسدين من جذورهم وتخليص
الوطن من تلكم الشرذمة الضالة المضلة» .وطالب
بـ»الرجوع إلى اللجنة المنظمة لالعتصام الوطني
السلمي» ،داعيا ً إلى أن «يبدأ االعتصام من الجمعة
المقبلة».
يذكر أن بغداد وع���ددا ً من المحافظات تشهد
منذ فترة تظاهرات أسبوعية ،دعا إليها الصدر،
للمطالبة بإجراء إصالحات في مؤسسات الدولة
ومكافحة الفساد المالي واإلداري.
وف��ي  12شباط الماضي أمهل الصدر رئيس
ال��وزراء العراقي حيدر العبادي  45يوما ً لتنفيذ
اإلصالحات التي وعد بها وإال فسيواجه تصويتا ً
على سحب الثقة منه في البرلمان.

«قاهر  »1ي�ستهدف ( ...تتمة �ص)9
ميدانياً ،تتقدم القوات اليمنية المشتركة على
محاور عدة واستعادت مواقع عدة ،طاردة المرتزقة
منها ،وقصفت للمرة الثناية قاعدة العند الجوية
بصاورخ قاهر  1فيما شوهدت تحركات مشبوهة
لمجاميع عسكرية تابعة لمرتزقة شركة داين كورب
األميركية السيئة الصيت ،بينما تدور اشتباكات بين
الجماعات المسلحة في عدن جنوب اليمن.
تتواصل المعارك في الجبهة الغربية لمدينة
تعز اليمنية ،حيث تتابع قوات الجيش واللجان
الشعبية تقدمها لطرد المرتزقة من مواقع تمركزوا
فيها مؤخراً.
ورص��دت كاميرا اإلع�لام الحربي جثث قتلى
المرتزقة وعناصر القاعدة وداعش أثناء عمليات
تطهير اللواء  35والمطار القديم وبير باشا.
وأعلنت القاعدة مقتل مسؤولها اإلعالمي في تعز
وآخرين في بير باشا.
وق��د شنت ال��ق��وات اليمنية المشتركة عملية
عسكرية واسعة بعد ساعات من عمليات السحل
التي قامت بها مرتزقة العدوان بحق مواطنين من
أبناء تعز.

ونفى الناطق باسم القوات المسلحة في اليمن
العميد الركن شرف غالب لقمان ما تناولته بعض
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام م��ن تصريحات منسوبة ل��ه عن
انسحاب الجيش واللجان الشعبية من تعز.
وأكد لقمان أنه لم يدل خالل اليومين الماضيين
بأي تصريحات ،وأن ما نسب اليه حول االنسحاب
غير صحيح ،داع��ي�ا ً وس��ائ��ل اإلع�ل�ام إل��ى توخي
المصداقية والحياد والموضوعية وعدم التعامل
مع أي تصريحات تنشر باسمه ما لم تكن صادرة
عن وكالة األنباء اليمنية سبأ.
وعلى صعيد متصل ،أكد مصدر عسكري يمني
مقتل العشرات من مرتزقة العدوان السعودي بعد
استهدافهم بصاروخ باليستي من نوع «قاهر »1في
قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن.
وأشار المصدر إلى مقتل نحو  47مسلحا ً بينهم
أجانب وإصابة عشرات آخرين ،إضافة إلى تدمير
كتيبة من راجمات صواريخ «هيل» األميركية وعدد
من ط��ائ��رات أويكس كانت في مرابض الطيران
ومقتل طاقمها وتدمير غرفة العمليات .ويعد هذا
االستهداف الثاني للقاعدة خالل األسابيع األخيرة.

وفي السياق ،اندلعت مواجهات جديدة ،أمس،
بين عناصر تابعة لهادي وعناصر من تنظيم
القاعدة في مدينة عدن بجنوب اليمن ،حيث قتل
 19شخصا ،بينهم  17مسلحاً .وأف��ادت مصادر
أمنية عن تجدد القتال صباح أول من أمس ،بعد
فترة هدوء ليلية ،في حي المنصورة بعدن ،حيث
شنت قوات هادي ،عملية واسعة للسيطرة على هذا
الحي السكني الذي تحول إلى معقل لتنظيم القاعدة
ذي النفوذ المتنامي باستغالله النزاع المستمر في
البالد منذ أكثر من عام.
وي��ف��رض تنظيم ال��ق��اع��دة بدعم م��ن ال��ع��دوان
السعودي سيطرته على المنصورة .فيما أفاد
سكان عن وص��ول تعزيزات تقدر بالعشرات من
عناصر التنظيم ليال ،آتين من محافظتي أبين ولحج
المجاورتين ،حيث للقاعدة نفوذ واسع.
وتقدر المصادر األمنية وجود نحو  300مقاتل
من القاعدة مدججين بالسالح في المنصورة.
وتؤكد األمم المتحدة أن النزاع في اليمن أوقع
أكثر من  6100قتيل نحو نصفهم من المدنيين منذ
تدخل التحالف في آذار .2015
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