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ّ
�صهيوني على مواقع في الجوالن
ال�سوري ي�ستكمل �سيطرته على �أطراف حلب  ..وعدوان
الجي�ش
ّ

مو�سكو :دم�شق جاهزة لمحادثات جنيف  ..وتبحث مع وا�شنطن كيفيّة �ضرب الإرهاب
محددة ّ
الفروف :نبحث مع وا�شنطن م�سائل ّ
متعلقة ب�ضرب الإرهابيّين في �سورية
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى
الشرق األوسط ،ميخائيل بوغدانوف ،أمس ،أنّ دمشق ال تواجه أيّة مشاكل في
تشكيل وفد حكومي لمفاوضات جنيف.
وقال بوغدانوف ،في حديث لوكالة «تاس» الروسية« :حسب فهمي ،فإنّ
قيادة دمشق جاهزة بأكملها الستئناف المفاوضات مع المعارضة ،وال تواجه
أيّة مشاكل في ما يتعلّق بتشكيل وفد حكومي إلى جنيف».
وأ ّكد الدبلوماسي الروسي ،أنّ موسكو تص ّر على ضرورة استئناف مشاورات
جنيف في أسرع وقت ممكن ،قائالً« :نشدّد دائما ً على أ ّنه كلما أسرع السوريّون
في استئناف المحادثات كان ذلك أفضل».
يُذكر أنّ الجولة األخيرة من مفاوضات جنيف ،بين الحكومة والمعارضة
السورية ،تو ّقفت في  27نيسان الماضي من دون تحقيق أيّة نتائج ُتذكر على
طرفي النزاع ،ولم يحدّد بعد موعد جديد الستئنافها.
خلفية بروز خالفات بين
ّ
�ي سيرغي الف��روف ،أنّ روسيا
من جهته ،أعلن وزي��ر الخارجيّة ال��روس� ّ
التوصل إلى نتائج
ستواصل التعاون العسكري مع الجانب األميركي من أجل
ّ
ملموسة في محاربة اإلرهابيّين في سورية.
وقال الفروف ،في كلمة ألقاها خالل اللقاء الذي عقده وزراء خارجية منظمة
معاهدة األمن الجماعي في العاصمة األرمينية يريفان ،أمس ،إنّ العسكريّين
ال��روس واألميركيّين يتواصلون يوميا ً عبر جسر فيديو بين مركز حميميم
الروسي
والمسؤولين األميركيّين في عمان ،وكذلك في إط��ار عمل المركز
ّ
األميركي المشترك للر ّد السريع على انتهاكات نظام وقف األعمال القتاليّة في
ّ
جنيف ،الذي يعمل على مدار الساعة.
وأشار إلى أنّ الجانبين يبحثان «مسائل محدّدة بحتة تتعلّق بضرب المواقع
التي يسيطر عليها اإلرهابيّون» .كما أعرب الفروف عن قلقه إزاء الوضع في
منطقة حلب ،وبالتحديد ،انعدام الفصل بين تشكيالت المعارضة المعتدلة
والفصائل اإلرهابيّة.
(التتمة ص)14

بوتين يُدين التفجيرات وي� ّؤكد الم�ساعدة في محاربة الإرهاب

العراق ّيون ي�ش ّيعون �شهداء الكرادة في مواكب مهيبة
وسط ح��داد ع��ا ّم ّ
يلف العراق ،شيّع أهله يوم
حي الك ّرادة
االثنين العشرات من ضحايا اعتداءات ّ
وسط بغداد ،وقد جرى تشييع الكثيرين منهم في
مدينة النجف األشرف وسط حزن عارم.
إل��ى ذل��ك ،أم��ر رئيس ال���وزراء العراقي حيدر
ال��ع��ب��ادي وزارة ال��ع��دل بتنفيذ أح��ك��ام اإلع���دام
الصادرة بحق اإلرهابيّين فوراً ،وتعهّد بالقصاص
من من ّفذي تفجير منقطقة الكرادة في بغداد فجر
األحد الماضي.
ونقلت قناة السومريّة نيوز عن مصدر مسؤول
قوله ،إنّ رئيس ال��وزراء حيدر العبادي أمر وزارة
العدل بتنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة سابقا ً بحق
إرهابيّين.
هذا وبدأ العراق أمس ،حدادا ً وطن ّيا ً يستمر  3أيام
بحي الكرادة
على أرواح ضحايا التفجير اإلرهابي
ّ
في العاصمة العراقية بغداد ،الذي راح ضحيّته
المئات من المواطنين.
وأع��ل��ن العبادي ال��ح��داد الوطني بعد تف ّقده
موقع التفجير في الكرادة ،متوعّ دا ً بالقصاص من
المجموعات اإلرهابية التي ن ّفذت العملية ،الفتا ً
إلى أنّ هذه الجيوب لجأت إلى التفجيرات كمحاولة
يائسة بعد سحقها في ساحة المعركة.
وأودى التفجير الذي تب ّناه التنظيم اإلرهابي
«داع��ش» بحياة  200شخص ،وإصابة أكثر من

 180شخصا ً بجروح في االعتداء الذي استهدف
شارعا ً تجار ّيا ً
ّ
مكتظا ً بالمدنيّين استعدادا ً لعيد
الفطر.
في ردود الفعل ،أعرب الرئيس الروسي فالديمير
بوتين عن تعازيه للرئيس العراقي فؤاد معصوم
ورئيس الوزراء حيدر العبادي في ضحايا التفجير
اإلرهابي في منطقة الكرادة ببغداد.

وذكرت الدائرة الصحافيّة للكرملين ،أنّ الرئيس
الروسي دان هذه الجريمة الهمجيّة بأش ّد العبارات،
واعتبرها دليالً جديدا ً على جوهر اإلرهاب المنافي
لإلنسانيّة ،وأع��رب عن قناعته بضرورة تضافر
جهود المجتمع الدولي بر ّمته من أجل التصدّي لهذا
الشر بصورة فعّ الة.
(التتمة ص)14

�أول هجوم �ضد �أجانب في ال�سعود ّية

انتحاري ي�ستهدف القن�صل ّية الأميرك ّية في ّ
ّ
جدة

فجر انتحاريّ نفسه قبالة القنصليّة األميركيّة في
ّ
مدينة جدّة السعوديّة ،ما أدّى إلى مقتل من ّفذ الهجوم
رجلَ ّي أمن بجروح طفيفة .ويُع ّد هذا التفجير األول
وإصابة ُ
الذي يستهدف أجانب في السعودية منذ سنوات ،ويتزامن
مع عيد االستقالل األميركي .ولم تتبنَّ أيّة جهة مسؤوليّتها
عن التفجير الذي ع��اد ًة ما يُنسب إلى جماعة «داعش»
اإلرهابيّة التي تدعمها وتم ّولها السعودية.
فبحسب رواية وسائل اإلعالم السعوديّة ،أوقف المهاجم
وفجر قنبلته
سيّارته أمام مستشفى تقع قبالة القنصليّة ّ

رجلي أمن منه ،ما أدّى إلى مقتله وإصابتهما،
بعد اقتراب
ّ
لتقع بعد ذلك بساعات بحسب شاهد عيان لرويترز ،ثالثة
انفجارات أخرى ه ّزت مكان التفجير ،وذلك في الوقت الذي
قامت فيه الشرطة بعمليّات تفجيرات تحت السيطرة على
ما يبدو قرب الموقع.
وعلى الفور ،رفعت األجهزة األمنيّة السعوديّة درجة
االستعداد القصوى ،وفرضت طوقا ً أمن ّيا ً على المنطقة،
ّ
فيما أ ّكدت وزارة الخارجية األميركيّة أنّ
موظفي القنصليّة
بخير.

البحرين :االعت�صام
�أمام منزل ال�شيخ
م�ستمر
قا�سم
ّ
أسبوعين يكمل المعتصمون
في محيط منزل عالم الدين
البحريني الشيخ عيسى أحمد
قاسم بالدراز غرب العاصمة
ال��م��ن��ام��ة ،م��ت��ج��اوزي��ن كل
حواجز السلطة وإغالق الطرق
والتضييق عليهم.
اع����ت����ص����ام ت�����داع�����ى ل��ه
ال��ب��ح��ري��ن � ّي��ون ف���ور اإلع�ل�ان
عن استهداف قاسم وسحب
جنسيّته ،م��ع اش��ت��داد حملة
أم��ن� ّي��ة وإع�لام��ي��ة عبر إغ�لاق
جمعيّتي التوعية والرسالة
اإلسالمية ،وإغ�لاق مقا ّر أكبر
فصيل سياسي في البحرين،
جمعيّة الوفاق المعارضة.
إج�������������راءات اس���ت���دع���ت
تصريحات ن��اق��دة حتى من
حلفاء السلطة في البحرين،
وك��ان آخرها مكالمة هاتفية
مط ّولة بين ملك البحرين حمد
ب��ن عيسى ون��ائ��ب الرئيس
األميركي جو بايدن ،حيث ّ
حث
األخير ملك البحرين بضرورة
ال��دخ��ول ف��ي ح��وار وبرنامج
سياسي مع المعارضة.
وك��ان��ت س��ل��ط��ات المنامة
خطت خطوة أخ��رى باتجاه
ال��ت��ص��ع��ي��د ،م���ا ق���د يُ��دخ��ل
البحرين في المجهول ،وكان
آخر تصعيد لألزمة السياسيّة
(التتمة ص)14

الكويت� :إحباط مخطط �إرهابي لتنظيم «داع�ش»
ّ
مخططات
أعلنت وزارة الداخليّة الكويتيّة عن إحباط
لعمليات إرهابيّة تستهدف أمن البالد.
الوزارة قالت في بيان لها ،إنّ الخليّة اإلرهابية تتبع
«داعش» ،وكانت تنوي تفجير أحد المساجد في منطقة
حولي جنوب العاصمة ،كما أف��اد البيان بضبط م ّتهم
كويتي ووال��دت��ه كانا في الرقة السوريّة يقاتالن مع
«داع��ش» .وأوضح أنّ االبن قطع دراسته الجامعيّة في
كلية هندسة البترول ،وعمل مع «داعش» لتشغيل حقول
النفط والغاز في مناطق سيطرة التنظيم.
وكانت جريدة «السياسة» الكويتيّة كشفت أنّ الكويت
تل ّقت تحذيرات من جهاز المخابرات المركزيّة األميركيّة
(سي آي إي��ه) األسبوع الماضي ،تفيد باحتمال وقوع
الحساسة في الكويت
اعتداء إرهابي على أحد المواقع
ّ
خالل األي��ام واألسابيع المقبلة .ونقلت الصحيفة عن
مصادر أمنيّة أنّ أجهزة سياديّة في الكويت تل ّقت الرسالة
التي لم تكشف عن فحواها وتفاصيلها ،إ ّنما عُ لم أنّ أجهزة
األمن الكويتيّة بادرت فور تل ّقيها الرسالة إلى رفع درجة
االستعداد والجهوزيّة ،وا ّت��خ��اذ االحتياطات الالزمة

لتأمين الحقول والمصافي النفطيّة.
وأش��ارت إلى ا ّتخاذ اإلج��راءات الالزمة لتأمين مطار
الكويت الدولي من خالل التعاقد مع شركة بريطانيّة
األمني في المطار
متخصصة ،فضالً عن تكثيف التواجد
ّ
ّ
نفسه وعلى الطرق ال ُمفضية إليه .في هذا السياق ،أ ّكدت
المصادر أنّ األجهزة األمنيّة ع ّ��ززت إج��راءات التفتيش
عند المراكز الحدوديّة للقادمين إلى البالد عبر استخدام
التفتيش ال��ذات��ي ،كما كشفت ع��ن ع��دد م��ن مزدوجي
الجنسيّة خالل األيام الماضية.
ولم تستبعد المصادر أن يكون «ق��رار منع مصليات
العيد الخارجية» ،الذي ا ّتخذته وزارة األوق��اف وأعلن
عنه أول من أمس الوزير الكويتي يعقوب الصانع ،قد
جاء في سياق التدابير الطبيعيّة حيال الرسالة ،وال
سيّما أ ّنها تأتي عقب أيام قليلة من إحياء ذكرى ضحايا
تفجير مسجد اإلمام الصادق الذي جرى في شهر رمضان
من العام الماضي ،مشير ًة إلى أنّ الصانع كان قد أوضح
أنّ القرار ا ُّتخذ لدواع أمنيّة ،وبنا ًء على طلب من وزارة
الداخلية.

قوات هادي ُت�شعل الجبهات ..وال�سعود ّية تن�سف المفاو�ضات

�أن�صار اهلل :التفاهمات مع الريا�ض كانت لوقف الحرب
قال الناطق الرسمي ألنصار الله
محمد عبدالسالم« :إنّ التفاهمات
التي ت ّمت مع الجانب السعوديّ كانت
قبل مشاورات الكويت ،وهذا معلوم
للجميع ،وهدفها الدخول الشامل في
وقف الحرب بشكل دائم وشامل».
وأض���اف محمد عبد ال��س�لام في
تصريح لوكالة األنباء اليمنيّة (سبأ):
«أنّ الزيارة األخيرة كانت مطروحة
منذ أس��ب��وع م��ا قبل إع�ل�ان انتهاء
المبدئي
الجولة األولى ،بعد التفاهم
ّ
ع��ل��ى أه��م � ّي��ة ن���زول لجنة التهدئة
والتنسيق ميدان ّياً».
ً
وتابع« :لكن ّ
فضلنا أ ّوال أن ننتظر
مآالت الجولة األولى حتى ال يستغل
البعض أيّ جزئيّة للنقاش الجاري
حينها مع األم��م المتحدة ،وحتى ال
يحصل أيّ إش��ك��ال ،وح��ت��ى يصبح
موضوع نزول اللجنة ميدان ّيا ً قضيّة
(التتمة ص)14

�صنعاء :الأمن يك�شف ّ
مخطط ًا
لتنفيذ عمل ّيات تخريب ّية
أمني يمني مسؤول أنّ األجهزة األمنيّة
كشف مصدر
ّ
واللجان الشعبيّة رصدت لقاءاتٍ واجتماعاتٍ لعناصر من
«حزب اإلصالح» في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات،
بهدف تنفيذ عمليات تخريبيّة بالتزامن مع وصول تعزيزات
عسكريّة كبيرة لقوى العدوان إلى عدد من جبهات القتال.
وقال المصدر في تصريح لوكالة األنباء اليمنية (سبأ):
«إنّ تلك االجتماعات واللقاءات التي عُ قدت على شكل موائد
رمضانيّة ت ّمت بنا ًء على اتصاالتٍ ومراسالتٍ مع بعض
القيادات العميلة المتواجدة خارج اليمن».
وأشار المصدر إلى أنّ األجهزة األمنيّة واللجان الشعبيّة
تع ّرفت على العشرات من المنتمين لتلك الجماعات والخاليا
العميلة ،وستقوم بنشر أسمائهم فور اكتمال اإلج��راءات

والتحقيقات.
وأ ّكد المصدر أنّ األجهزة األمنيّة واللجان الشعبيّة لن
تألو جهدا ً في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ،ومتابعة
كل العناصر اإلجراميّة التي باعت نفسها للعدو وجعلت من
دماء اليمنيّين مصدرا ً لالسترزاق لدى الخارج ،مح ّذرا ً في
الوقت نفسه كل من تسول له نفسه العبث باألمن والسكينة
العامة.
وأشاد المصدر بالدور الكبير للمواطنين في تثبيت األمن
رغم همجيّة العدوان واستمراره ،مهيبا ً بكافة أبناء الشعب
اليمني رفع حالة اليقظة وسرعة إب�لاغ األجهزة األمنيّة
ّ
عن أيّ تح ّركات مشبوهة لكي يت ّم التحقذق منها ،وا ّتخاذ
اإلجراءات األمنيّة الالزمة.

همزة و�صل
بغال..
هرت�سيليا وميونيخ
نظام مارديني
ُ
تذكرت «جحوش»،
لطالما
ال��ص��ف��ة ال��ت��ي ك���ان يُطلقها
البرزانيون على األك��راد الذين
ك���ان���وا ي��ق��ات��ل��ون م���ع ص���دام
حسين ضد قوات المال مصطفى
ال��ب��رزان��ي ال���ذي ك���ان يهدف
للحصول على امتيازات ألكراد
العراق.
ُ
تذكرت هؤالء
أق��ول لطالما
«الجحوش» وأنا أتابع «بغال»
الكيان الصهيوني من رياض
حجاب ،الذي شارك في «مؤتمر
ميونيخ» وألقى كلمة أمام وزير
ح��رب ال��ع��دو م��وش��ي يعلون
والتقاه بعد ذلك ،وإلى حضور
ممثل «الجيش الحر» عصام
زيتون في مؤتمر «هرتسيليا
 »16ف��ي فلسطين المحتلة،
وزي���ارة ممثل األخ���وان كمال
ال��ل��ب��وان��ي للقدس المحتلة،
حيث حل ضيفا ً على الكنيست
الصهيوني ،والتقى نائب وزير
الشؤون االقليمية في حكومة
العدو أي��وب ق��را ،شاكرا ً له ما
يقدمه كيانه لـ «المعارضة».
اجتهد الكيان الصهيوني منذ
تأسيسه في العام  1948في
«اصطياد» عمالء في المحيط
القومي لفلسطين المحتلة،
مستخدما ً أس��ال��ي��ب مختلفة
في جمع المعلومات واألس��رار
في شتى المجاالت العسكرية
واالقتصادية والثقافية ،وجاء
ت��أس��ي��س «ل��ج��ن��ة ك��ل م��واط��ن
خفير» من قبل األدي��ب الكبير
سعيد تقي الدين في  1954ردا ً
طبيعيا ً على محاوالت العدو
اخ��ت��راق مجتمعنا ،ولكشف
جواسيسه وفضح المتعاملين
معه من رجال سياسة وأعمال
ومهن حرة ،وغيرها .وقد حققت
اللجنة الكثير في هذا المجال
حينذاك على تواضع إمكاناتها.
منذ بداية األزمة في سورية،
راه��ن��ت «ت���ل أب��ي��ب» بشك ٍل
أساسي ،على قدرة الجماعات
بتوجهاتها الدولية
اإلرهابية
ّ
واإلق��ل��ي��م��ي��ة المختلفة ،كما
بتنوعها االي��دي��ول��وج��ي وإن
كانت تصب جميعها في وعاء
الوهابية ،كما في لعب دور يبعد
الخطر عنها ،على أق��ل تقدير
وكانت العالقات تنمو بوتيرة
سريعة بين ه��ذه الجماعات
والعدو حتى أن زيارات بعض
«ث���وار» المعارضة لفلسطين
المحتلة ي��ك��اد يصبح أم���را ً
طبيعياً.
وعلى مدى سنوات العدوان
المستمر على سورية ،كان رصد
تطور العالقات بين المعارضة
وك��ي��ان ال��ع��دو يتمحور حول
أس��ئ��ل��ة م��رك��زي��ة ش��ام��ل��ة لكل
م��ف��ردات ال���ص���راع ،أال وه��ي:
«كيف يمكن ردع الخونة؟ ماذا
اك��ت��س��ب ال��ع��دو م��ن عمالئه؟
كيف يمكن مواجهة هذه الحالة
وإنهاء وجودها؟».
م��س��ت��ش��ار ل��س��ت��ي��ف��ان دي
ميستورا قال علنا ً إن اعضاء
في الوفد المعارض يتحدثون
عن النظام البديل بلغة أهل
المريخ ال بلغة أه��ل االرض!
ف��ي��م��ا ت��ن��ف��ي م���راك���ز أب��ح��اث
لمعاهد متخصصة غربية،
أن ت��ك��ون ه��ن��اك م��ع��ارض��ة،
بالمعايير األخالقية والفلسفية
(وال��رؤي��وي��ة) للمعارضة..
ولطالما تحدثت التقارير عن
ق��ط��اع ال���ط���رق ،وع���ن ال��ذي��ن
«ي��ق��رأون النصوص المقدّسة
بعيون الثيران».
ه������وذا ري������اض ح���ج���اب،
ك��إح��س��اس ش��خ��ص��ي ،يثير
التقزز وهو يتكلم ..يبتسم ،يعد
ويتوعّ د كما لو أنه مونتغمري
غ��داة معركة العلمين ،وليس
واح���دا ً م��ن األخ��ش��اب البالية
التي ترعرعت في مستودعات
آل سعود ،ولم يخطئ أصدقاؤه
ال��ق��دام��ى ب��ال��ق��ول ه��ذا الرجل
«بالكاد يمتلك خيال دجاجة».
ي����درك ح��ج��اب أن ال قائد
ل��ـ م��ا يُس ّمى ب��ـ «ال��ث��ورة» وال
مشروع ،بل قصاصات طائفية
وقبلية وعرقية واستخباراتية
ت��دار بالخيوط ،بعضهم يدار
باألحذية ،من دون أن نبالغ
ف��ي التعبير ألن��ن��ا نعرفهم..
هؤالء الذين صوملوا المسرح
العسكري ،يسعون اآلن الى
صوملة المسرح التفاوضي.
ناظم حكمت سأل «يا إلهي،
الى اين يمضي بنا هذا القارب
الذي بمئة ش��راع؟» .حقاً ،إلى
أين تمضي هذه «الثورة» التي
بمئة راية سوداء؟

