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العالم

اليمن

هادي تحت حراسة
إماراتية ...والعدوان
يمضي في عزل صنعاء
فيما يواصل طيران العدوان محاولة تقطيع أوصال العاصمة عبر قصف
الجسور المؤدية إليها ،يمضي عبد ربه منصور هادي عودته المؤقتة
إلى عدن تحت حراسة إماراتية مشددة ،خشية من تنظيم «القاعدة» الذي
هدم أمس ،عددًا من أضرحة الصوفية في حضرموت
عدن ــ األخبار
صنعاء ــ األخبار
لم يرتب للرئيس الفار عبد ربه منصور
هـ ـ ـ ــادي اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ش ـع ـب ــي وال حـتــى
رسمي من قبل املسؤولني املؤيدين له.
مـضــى م ـبــاشــرة ب ـحــراســة م ـشــددة من
ال ـقــوات االمــارات ـيــة إل ــى فـنــدق القصر،
املقام الرئاسي والحكومي املوقت ،في
ّ
ظل سيطرة تنظيم «القاعدة» على حي
التواهي حيث يقع القصر الرئاسي في
معاشيق.

ُ
قتل جنديان سعوديان وآخران
إماراتيان في العملية التي قتلت
الشدادي في مأرب
واجـ ـتـ ـم ــع ه ـ ـ ــادي ب ــرئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
خالد بحاح وبقائد املنطقة العسكرية
الرابعة وبعض الحاضرين من رجال
الدولة الغائبة ،معلنًا أنهم «اليوم في
عدن املحررة وغدًا في تعز وبعدها في
صنعاء وكل مدن اليمن».
وف ــي وق ــت مــن املـنـتـظــر فـيــه أن يـغــادر
ه ــادي ع ــدن إل ــى ن ـيــويــورك للمشاركة
فــي أع ـمــال الجمعية العمومية لألمم
املتحدة ،يمضي التحالف في محاولة
تقطيع أوصـ ــال صـنـعــاء ،رغ ــم خفوت
الحملة اإلعالمية املروجة لقرب إطالق
«مـعــركــة صـنـعــاء» الـتــي كــان التحالف
ق ــد وع ــد بـبــدئـهــا ق ـبــل ع ـيــد األض ـحــى.
وجدد طيران العدوان في حجة قصفه
عـلــى ســوق وجـســر شــرس الــرابــط بني
محافظتي حـجــة وصـنـعــاء .وبحسب
مـ ـص ــادر م ـح ـل ـيــة ،فـ ــإن ال ـ ـغـ ــارات الـتــي
اس ـت ـهــدفــت ال ـج ـســر ودم ــرت ــه بــالـكــامــل
وأدت إل ــى ق ـطــع ال ـط ــري ــق ،اسـتـهــدفــت
أيضًا سوق شرس القريب من الجسر.
وأك ـ ــدت املـ ـص ــادر أن ث ـمــان ـيــة ش ـهــداء
وعشرات الجرحى سقطوا في الغارات
كحصيلة أولية.
يـ ــذكـ ــر أن ط ـ ـيـ ــران ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان كـ ـ ــان قــد
استهدف جسر شرس منتصف الشهر
الـ ـج ــاري ودمـ ـ ــره ب ـص ــورة جــزئ ـيــة في
غ ــارة سـقــط فيها أكـثــر مــن  10شـهــداء
و 14جريحًا ،ليأتي اليوم ويجهز عليه
بـشـكــل ك ــام ــل ت ــارك ــا م ـئ ــات ال ـس ـيــارات
عــالـقــة بــن صـنـعــاء وح ـجــة ،نـظـرًا إلــى
أهمية الجسر وحيويته.
في هذا الوقت ،كشف مصدر عسكري
ف ـ ــي م ـ ـ ـ ــأرب ع ـ ــن تـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ـع ـم ـل ـي ــة
النوعية التي نفذها الجيش و«اللجان
الشعبية» أول من أمس ،والتي أدت إلى
إصــابــة قــائــد الـجـمــوعــات املسلحة في
املحافظة ،عبد الــرب الـشــدادي ،وقتلت
ع ــددًا مــن مــرافـقـيــه وم ــن ج ـنــود الـغــزو
الخليجي .وأوضح املصدر أن الجيش
و«اللجان» تمكنت من شن هجوم على
تجمع لـلـمــرتــزقــة وق ــوات ال ـغــزو أثـنــاء
اجـتـمــاع قــائــد امليليشيات ال ــذي عينه
ه ــادي أخ ـي ـرًا قــائ ـدًا للمنطقة الـثــالـثــة
أدت إلى إصابة الشدادي إصابة بالغة
وخطرة نقل على إثرها الى السعودية
على منت طائرة مروحية .وأكد املصدر

أن الـعـمـلـيــة الـنــوعـيــة أدت أي ـضــا إلــى
م ـصــرع أرب ـع ــة م ــن مــراف ـقــي ال ـش ــدادي
وأربعة من جنود االحتالل الخليجي،
 2س ـع ــودي ــان و 2إم ــاراتـ ـي ــان ،اضــافــة
إلى تدمير أربع آليات عسكرية تابعة
لقوات التحالف.
على الجبهة الـحــدوديــة ،نفذ الجيش
ال ـي ـم ـنــي و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» أمــس
ً
تـ ــوغـ ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا فـ ــي مـ ـن ــاط ــق الـ ـط ــوال
والخوبة والخوجرة في جيزان ضمن
عـمـلـيــات نــوع ـيــة م ـس ـت ـمــرة .وأشـ ــارت
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إلـ ـ ـ ــى ف ـ ـشـ ــل س ـ ـ ـعـ ـ ــودي فــي
السيطرة على وجودها هناك ،في ظل
فــرار الجنود من املــواقــع بصورة غير
مسبوقة ،األمر الذي ينتج منه تساقط
امل ــواق ــع بـســرعــة بـيــد ال ـق ــوات الـتــابـعــة
للجيش و«اللجان الشعبية» هناك.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ل ـفــت املـ ـص ــدر إلــى
فشل الجيش السعودي في استعادة
أيــا منها فيما تعتزم الـقــوات اليمنية
م ــواصـ ـل ــة الـ ــزحـ ــف ب ــاتـ ـج ــاه جـ ـي ــزان
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــد لـ ـلـ ـخـ ـط ــوات

من
التحضيرات
لإلحتفال
بعيد
األضحى
(أ ف ب)

االستراتيجية التي جدد زعيم «أنصار
الله» الحديث عنها في خطابه األخير
وأعلن البدء في الخطوات التمهيدية
لها.
وف ــي س ـي ــاق ال ـت ـق ــدم ب ــات ـج ــاه ج ـي ــزان،
أفـ ـ ــاد م ـص ــدر ف ــي «اإلعـ ـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي»
بــأن الجيش و«اللجان» تمكنوا خالل
م ـ ـعـ ــارك مـ ــع جـ ـن ــود سـ ـع ــودي ــن لـيـلــة
أم ــس ،مــن تــدمـيــر آلـيــة سـعــوديــة غــرب
منطقة قمر في الخوبة .ووزع «اإلعالم
الـحــربــي» مشاهد لعمليات تــوغــل في
ال ـع ـمــق ال ـس ـع ــودي وس ـي ـطــرة الـجـيــش

و«اللجان الشعبية» على مجمع القوى
العسكري وقرية قمر بالكامل ،وكشفت
املشاهد حجم الــدمــار والـحــريــق الــذي
ل ـح ــق بـ ــاملـ ــواقـ ــع ،وال س ـي ـم ــا اآللـ ـي ــات
ال ـع ـس ـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـص ـن ــع ال ـتــي
شــوهــدت وه ــي مـحـتــرقــة وم ــدم ــرة في
مناطق مختلفة من تلك املواقع.
وأكـ ــدت وزارة ال ــدف ــاع الـيـمـنـيــة مقتل
 6جـ ـن ــود س ـع ــودي ــن ب ـي ـن ـهــم ضــابــط
وت ــدم ـي ــر  6آلـ ـي ــات ع ـس ـكــريــة وم ـخــزن
أسـلـحــة فــي عـمـلـيــات ع ــدة فــي كــل من
جـ ـ ـي ـ ــزان وع ـ ـس ـ ـيـ ــر .وبـ ـحـ ـس ــب وك ــال ــة

«سـ ـب ــأ» ،فـ ــإن ضــاب ـط ــا وج ـن ــدي ــن مــن
ال ـج ـي ــش الـ ـسـ ـع ــودي ل ـق ــوا مـصــرعـهــم
أمس أيضًا في عملية قنص لوحدات
الـ ـقـ ـن ــاص ــة ف ـ ــي الـ ـجـ ـي ــش و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
ال ـش ـع ـب ـيــة» ف ــي مـنـطـقــة ال ــرب ــوع ــة في
ظهران عسير ،إضافة إلى تدمير طقم
ع ـس ـكــري وج ــراف ــة ع ـس ـكــريــة وقـصــف
موقع العش في ظهران عسير بواسطة
 13قــذيـفــة مــدفـعـيــة .وأك ــد امل ـص ــدر أن
عــددًا من جنود العدو السعودي لقوا
مصرعهم الـيــوم ُ
ود ِّمـ ــرت ثــاث آليات
عسكرية سعودية في هجوم للجيش

العراق

المالكي لـ«الحشد» :مؤامرات إلسقاط العملية
تحول الحديث عن الحضور
ّ
األميركي المتصاعد
في محافظة األنبار إلى
مادة تجاذب بين مختلف
األطراف ،وذلك في الوقت
الذي ما زالت تشغل فيه
حيزًا كبيرًا
إصالحات العبادي ّ
من التجاذبات السياسية

طـ ـ ـغ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث ع ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
األم ـيــركــي املـتـصــاعــد ف ــي محافظة
األنـ ـب ــار ،ع ـلــى مـخـتـلــف ال ـت ـط ـ ّـورات
الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة الـعــراقـيــة،
وأصـبــح مــدار أخــذ ورد بــن أطــراف
مختلفة ،في الوقت الــذي أكــدت فيه
أط ــراف سياسية اسـتـمــرار الـحــوار
بــن رئـيــس ال ــوزراء حـيــدر العبادي
ورئيس الجمهورية فــؤاد معصوم
للبحث عن مخرج دستوري إلقالة
ن ـ ـ ــواب األخـ ـ ـي ـ ــر ،ك ــاشـ ـف ــة عـ ــن ق ـي ــام
بـعــض ن ــواب مـعـصــوم بالطعن في

ّ
«العصائب» :أميركا لن تكف عن محاولة إيجاد موطئ قدم لها في العراق (أ ف ب)

قرار إلغاء مناصبهم ،الذي أصدره
رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي آب امل ــاض ــي.
يــأتــي ذلــك فــي حــن دعــا فيه رئيس
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ــق ن ـ ــوري املــال ـكــي
تـشـكـيــات «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي» إلــى
دعم العملية السياسية ،وحمايتها
مـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـخ ـ ـ ـط ـ ـ ـطـ ـ ــات «املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــآم ـ ـ ــري ـ ـ ــن
واملتربصني».
وق ـ ـ ــال املـ ــال ـ ـكـ ــي ،فـ ــي ك ـل ـم ــة أل ـق ــاه ــا
خـ ــال ح ـف ــل ت ـك ــري ــم ذوي ضـحــايــا
«ال ـح ـش ــد» ،إن «ت ـش ـك ـيــات الـحـشــد
الشعبي امل ـقــاوم أفـشـلــت املــؤامــرات
وامل ـخ ـطـطــات ضــد ال ـع ــراق إلسـقــاط
الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» ،مـضـيـفــا أنــه
«لـ ــوال وجـ ــود ت ـلــك اإلرادة الصلبة
والتضحيات السخية لكان العراق،
اآلن ،في وضع آخر ولنجحت جميع
املخططات التي تحاك ضده».
في هذه األثناء ،نفى محافظ األنبار
صهيب الراوي «األنباء» عن اتفاقه
مع الجانب األميركي ،بشأن دخول
طـ ــائـ ــرات وم ــدف ـع ـي ــة أم ـي ــرك ـي ــة إل ــى
امل ـحــاف ـظــة ،م ــن دون الـتـنـسـيــق مع
حكومة بـغــداد .وفيما أشــار إلــى أن
دور واشنطن و«التحالف الدولي»
محصور في التدريب واالستشارة
فقط ،أكــد أن أي تدخل خارجي أمر
ّ
تقرره الحكومة املركزية .كذلك ،أكد
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم امل ـك ـتــب اإلع ــام ــي
للعبادي ،سعد الحديثي ،أن «وجود
الـ ـ ـق ـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة وت ـح ــرك ــات ـه ــا
ف ــي األنـ ـب ــار وامل ـحــاف ـظــات األخـ ــرى،
يدخل ضمن االتـفــاق الــذي ُعقد مع
الحكومة العراقية».
يأتي ذلك غداة تأكيد «عصائب أهل

ال ـحــق» أن مــوافـقــة مـحــافــظ األنـبــار
عـلــى الـتــدخــل الـعـسـكــري األمـيــركــي
ال ـب ــري والـ ـج ــوي ،يـشـكــل حـلـقــة من
«املؤامرة» الرامية إلى تقسيم العراق
واحتالله مجددًا .وقال عضو املكتب
الـسـيــاســي لــ«الـعـصــائــب» ،محمود
الربيعي ،إن «ن ــزول قــوات أميركية
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت مـ ـح ــاول ــة إلع ـ ــادة
احتالل العراق مجددًا ،تتضمن عدة

نفى محافظ األنبار
«األنباء» عن اتفاقه
مع واشنطن للدخول
إلى المحافظة

رســائــل ،أولـهــا أن واشنطن تحاول
إيـجــاد ت ــوازن قــوى بــن مــا يتحدث
عـ ـن ــه اإلعـ ـ ـ ـ ــام م ـ ــن وجـ ـ ـ ــود روس ـ ــي
فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،ب ـت ـص ـع ـيــد وج ــوده ــا
بالجهة املقابلة لـلـحــدود العراقية
الـس ّــوريــة» .وأض ــاف أن «أمـيــركــا لن
ت ـك ــف ع ــن م ـح ــاول ــة إيـ ـج ــاد مــوطــئ
قدم لها في العراق ،إلعادة مكانتها
التي فقدتها بعد انسحابها منه»،
م ـض ـي ـف ــا أن «تـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات م ـح ــاف ــظ

