
 وذكرت ال�صحيفة الأمريكية، اأن اجلي�ش اللبناين من 
جهة و"حزب اهلل" من جهة اأخرى، اأطلقا معركتني 
منف�صلتني، لكن بنف�ش التوقيت، وكل على حدة دون 

تن�صيق.
اللبناين  اجلي�ش  �صن  فقد  ال�صحيفة،  وبح�صب 
عملياته اأول، وق�صف مواقع امل�صلحني، بال�صواريخ 
واملدفعية، ابتداء من ال�صاعة اخلام�صة فجر ال�صبت، 

ومن دون تن�صيق مع اأي جهة.
باملقابل، اأ�صدر حزب اهلل بيانا منف�صال قال فيه، 
اإنه بداأ هجومه يف وقت مبكر من يوم ال�صبت دون 

ذكر لعملية اجلي�ش اللبناين.
وتابعت ال�صحيفة، اأن اجلي�ش اللبناين ي�رص على اأنه 
ل يوجد اأي تن�صيق مع حزب اهلل واجلي�ش ال�صوري، 
ال�صوري،  اجلانب  يف  هجوم  ب�صن  ت�صاركا  اللذين 
جانب  اإىل  �صنوات  منذ  يقاتل  اهلل  حزب  اأن  علما 
احلزب  يف  يعد  الذي  الوقت  يف  ال�صورية،  احلكومة 
�رصيكا وع�صوا يف احلكومة اللبنانية، والتي ميتثل 
منها  لأوام��ر  اللبناين  اجلي�ش  املطاف  نهاية  يف 

)احلكومة(.
تت�صم  املعركة  اأن  اإىل  ال�صحيفة،  تقرير  اأ�صار  كما 
للجي�ش  الأمريكي  الدعم  ب�صبب  احل�صا�صية،  بطابع 
اهلل  حلزب  الأمريكي  والت�صنيف  جهة،  من  اللبناين 

على اأنه منظمة اإرهابية من جهة اأخرى.
الدرا�صات  ملركز  حتليل  يف  نريغويزان،  اآرام  ولفت 
ال�صرتاتيجية والدولية يف وا�صنطن، اإىل اأن اجلي�ش 
اللبناين ل ميكنه خ�صارة هذه املعركة، لأنها براأيه 
"اإيران ل غنى عنها  "حزب اهلل" باأن  �صتدعم حجة 

يف ا�صتقرار لبنان".
ويعد الهجوم اأكرب عملية ع�صكرية يقوم بها اجلي�ش 
اللبناين منذ اندلع احلرب الأهلية يف �صوريا، وبدء 

�رصق  �صمال  من  اأج���زاء  اإىل  بالت�صلل  املتطرفني 
من  لبنان  �صتمكن  فاإنها  جناحه  حال  ويف  لبنان، 

اإعادة ال�صيطرة على جميع حدوده.
ما الذي قدمته وا�صنطن لبريوت 

اأكرث من  اأن لبنان تلقى  اإىل  ولفت تقرير ال�صحيفة 

الع�صكرية  امل�صاعدات  من  املليار  ون�صف  مليار 
وت�صمنت  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ق��د  خ���الل  الأم��ري��ك��ي��ة  
امل�صاعدات، دبابات، طائرات بدون طيار، مقاتالت، 
ومروحيات وهي ت�صكل 80% من جتهيزات اجلي�ش، 
ف�صال عن  الأمريكية،  الدفاع  لوزارة  وثيقة  بح�صب 

تدريب اأكرث من 32 األفا من اأفراد اجلي�ش اللبناين.
وا�صنطن،  اللبناين من  ت�صلمه اجلي�ش  اآخر ما  وكان 
8 اآليات مدرعة من طراز "براديل"، وذلك قبل اأيام 
كما  بعلبك،  وراأ�ش  القاع  جرود  حترير  معركة  من 
وافق كبار امل�صوؤولني الع�صكريني الأمريكيني، مبن 

فيهم اجلرنال جوزيف فوتيل، امل�صوؤول يف القيادة 
اجلي�ش  معركة  على  امل�صلحة،  للقوات  املركزية 
زيارته  اأثناء  اجل��رود  يف  امل�صلحني  �صد  اللبناين 
"اجلي�ش  للمنطقة يف يونيو املا�صي. وقال حينها: 
والذين  القادرين  ال�رصكاء  اأك��رث  من  واح��دا  يبقى 
يتمتعون بكفاءة، نحن فخورون بدعمنا له ب�صفته 

املدافع الوحيد عن لبنان".
امل�صاعدات  تلك  �صاهمت  فقد  ال�صحيفة،  وبح�صب 
ال�صعيف  لبنان  جي�ش  حت��وي��ل  يف  كبري  ب�صكل 
فعالة،  قتالية  قوة  اإىل  �صيا�صيا  واملنق�صم  تاريخيا 

لكن املعركة املقبلة ت�صكل حتديا له.
 

بعلبك  راأ���ش  ج��رود  يف  ومتركزه  "داع�ش"  اأ�صلحة 
والقاع 

اللبناين  اجلي�ش  يف  التوجيه  مدير  اأو�صح  وك��ان 
اأن هناك حوايل 600 م�صلح  العميد علي قان�صوه، 
ميال   46 م�صاحتها  تبلغ  التي  املنطقة  يف  فقط 
مربعا، يختبئون يف �صبكة كهوف يف اجلبال، ومن 
عن  للدفاع  انتحارية  هجمات  ي�صنوا  اأن  املتوقع 

املناطق اخلا�صعة لهم.
ثالث  على  الإرهابيون  يتوزع  قان�صوه،  وبح�صب 
جمموعات: ف�صيل بكر �صمال )جرد القاع(. ف�صيل 
اأ�صامة  ف�صيل  بعلبك(،  راأ�ش  )جرد  الو�صط  يف  علي 
على  امل�رصفة  ال��ت��الل  ام��ت��داد  )على  اجل��ن��وب  يف 
امل�صاة،  م��ن  جمموعات  وه��م  ال�صحوط(،  وادي 
اأ�صلحة  متتلك  ن��اري��ة،  ودراج���ات  باآليات  معززة 
ثقيلة ومتو�صطة وخفيفة ومدافع هاون و�صواريخ 
وال��ط��ائ��رات  ل��ل��دروع  م�صادة  واأ�صلحة  موجهة 
وقنا�صات ومناظري ليلية وطائرات من دون طيار، 
مو�صحا اأن هذه الأ�صلحة واملخابىء تعطي منوذجا 
عن العدو، الذي يختبئ يف الكهوف و"القتال معهم 

غري عادي".
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البحرين: تحرك برلماني لمقاضاة الدوحة 
ومالحقتها دوليًا

بيونغ يانغ ترد على مدفعية الجنوب بسالح الماء!

 

 

وسط سقوط قنبلة على رؤوسهم.. محمد بن سلمان 
وعد اليمنيين خيرًا

اليمن � وكالت : ن�رص موقع "امل�صهد اليمني" وثيقة، كان قد �صلمها برملانيون مينيون 
ي��وم الثالث��اء املا�صي، اإىل حممد ب��ن �صلمان نائب العاهل ال�صع��ودي امللك �صلمان بن 
عب��د العزي��ز. وطلب الربملانيون اليمنيون يف هذه الوثيقة، م��ن حممد بن �صلمان اإعفاء 
املغرتب��ني اليمني��ني م��ن ر�ص��وم املرافق��ني التي فر�ص��ت موؤخ��را. وق��ال الربملانيون 
اليمني��ون يف وثيقته��م، اإن اأ���رصا ميني��ة تقيم "من��ذ اأكرث م��ن 40 �صن��ة يف ال�صعودية، 
وه��ي م��ن مناطق ل ت��زال حتت �صيط��رة امللي�صيات، وهن��اك خطورة عل��ى عودتها اإىل 
تل��ك املحافظ��ات". وذك��ر امل�صدر اأن املغرتب��ني اليمنيني يف ال�صعودي��ة، ينتظرون رد 
ويل العه��د ال�صع��ودي على طلب اإعفاء املغرتبني اليمنيني م��ن الر�صوم، اأو حلول جديدة 
تتنا�صب وو�صع املواطن اليمني يف الوقت الراهن. كما لفت اإىل اأن الربملانيني اليمنيني 

الذين ح�رصوا  اللقاء، نقلوا اأن حممد بن �صلمان وعد خريا ب�صاأن هذه الق�صية.

البحري��ن � وكالت : طال��ب النائ��ب الأول لرئي���ش جمل�ش الن��واب البحريني علي 
الع��رادي حكوم��ة بالده مبقا�صاة حكوم��ة قطر لتورطها ال�رصي��ح واملبا�رص يف 
دع��م اجلماع��ات املتطرف��ة يف البحري��ن منذ ع��ام 2011. و�صدد الع��رادي على 
���رصورة املطالبة بتعوي�صات من الدوحة لكافة املت�رصرين من التورط القطري 
يف دع��م الإره��اب، وفق��ا ملا ن�رصت��ه وكال��ة الأنب��اء البحرينية. ودع��ا العرادي 
احلكوم��ة البحرينية لت�صكيل جلنه مركزية تتلقى �صكاوى املواطنني املت�رصرين، 
على وجه ال�رصعة، للنظر يف حجم الأ�رصار التي حلقت بالوطن واملواطنني جراء 
الدعم القطري لالإرهاب واجلماعات املتطرفة. واأ�صار النائب الأول لرئي�ش جمل�ش 
الن��واب البحرين��ي اإىل اأن اآلي��ة عمل اللجنة واإجراءاتها يج��ب اأن تكون عن طريق 
املعلوم��ات املوثق��ة والأدلة والأرق��ام والإثباتات التي توؤكد حج��م ال�رصر. كما 
طال��ب بت�صكيل فريق قانوين متخ�ص�ش لرفع دعاوى �صد قطر ب�صبب تدخلها يف 
ال�صوؤون الداخلية للمملك��ة وخمالفتها لقواعد ح�صن اجلوار وخمالفتها ال�رصيحة 
للمواثي��ق القانونية املحلية والإقليمية والدولي��ة. وك�صف العرادي عن ات�صالت 
وم�ص��اورات تت��م حالي��ا يف اأروقة املجل���ش النيابي لتخاذ اخلط��وات القانونية 
املنا�صبة �ص��د احلكومة القطرية، ومطالبتها بالتعوي�ص��ات، م�صريا اإىل اأنه �صيتم 
الك�ص��ف ع��ن ه��ذه اخلط��وات قريبا. وق��ال النائ��ب البحرين��ي اإن ذل��ك ي�صتوجب 
الإ���رصاع يف املطالبة بتعوي�صات من احلكوم��ة القطرية نتيجة ملا قامت به من 
اأفع��ال وتهور بدع��م اجلماعات الراديكالي��ة واإرهابها، والع��ودة باحلق اجلنائي 
وامل�صاءلة القانونية مبا يف ذلك طلب تدخل "الأنرتبول" ل�صمان مثول املتهمني 
اأم��ام الق�ص��اء. واأكد العرادي اأن ال�صلطات الق�صائي��ة يف البحرين قامت بدورها، 
بعد اإعالن النائب العام البدء يف التحقيقات اإثر ن�رص الت�صجيل ال�رصي الذي ك�صف 

تاآمر رئي�ش الوزراء القطري ال�صابق.

بيون��غ يان��غ � وكالت  : قال م�صوؤولون كوريون جنوبي��ون اإن من�صوب املياه 
يف نه��ر اإجم��ني املتدفق نحو اجلنوب ارتفع ب�صكل خط��ري بعد اأن فتح اجلانب 

الكوري ال�صمايل ال�صد احلدودي دون �صابق اإنذار.
واأو�صح��ت وكال��ة "يونه��اب" اأن اجلي���ش يف كوري��ا اجلنوبية ر�ص��د ارتفاع 
م�صتويات املياه يف النهر، فيما مل تر�صل بيونغ يانغ اأي اإنذارات بهذا ال�صاأن.

وقال امل�صوؤولون للوكالة اإنهم يراقبون الو�صع عن كثب، بعد اأن و�صل من�صوب 
املياه م�صتوى 5.97 مرت حتت ج�رص بيل�صونغ الواقع يف اأق�صى �صمال اأرا�صي 

كوريا اجلنوبي

اأعلن��ت ال�صف��ارة الأمريكي��ة يف مو�صكو اأنها ب��داأت تنفيذ 
مطالب اجلان��ب الرو�صي ب�صاأن تقلي�ش عدد موظفيها يف 
رو�صي��ا، م�صرية اإىل اأن ذل��ك �صيوؤدي اإىل احل��د من اإ�صدار 

تاأ�صريات الدخول.
للبعث��ة  الر�صم��ي  املوق��ع  عل��ى  ن���رص  بي��ان  يف  وج��اء 
الدبلوما�صي��ة الأمريكي��ة، اأن عملي��ة اإ�ص��دار التاأ�ص��ريات 
)با�صتثن��اء تاأ�ص��ريات الهج��رة( �صتعل��ق اعتب��ارا من 23 

اأغ�صط���ش ب�صب��ب ق��رار الحت��اد الرو�ص��ي ب�ص��اأن تقلي�ش 
واأك��د  مو�صك��و.  يف  الأمريكي��ة  ال�صف��ارة  موظف��ي  ع��دد 
البي��ان اأن اإ�صدار التاأ�صريات �صيب��داأ يف العا�صمة مو�صكو 
فق��ط ابتداء م��ن 1 �صبتمرب املقب��ل، م�ص��ريا اإىل اأن عملية 
اإ�ص��دار التاأ�صريات يف القن�صلي��ات الأمريكية الأخرى يف 
رو�صي��ا �صيعلق اإىل اأجل غ��ري م�صمى. واأ�صار بيان ال�صفارة 
الأمريكي��ة اإىل اأن البعث��ة الدبلوما�صي��ة الأمريكي��ة تب��داأ 
الثن��ني باإلغ��اء املقاب��الت مع طالب��ي تاأ�ص��رية الدخول 
وتغيري مواعي��د هذه املقابالت، م�صيف��ا اأن تقلي�ش عدد 

موظفي ال�صفارة قد يوؤثر اأي�صا يف تاأخري اإ�صدار تاأ�صريات 
الهجرة. كما دعا البيان مواطني جمهورية بيالرو�ش اإىل 
التوج��ه اإىل �صفارات الوليات املتحدة يف كييف ووار�صو 

من اأجل طلب احل�صول على تاأ�صريات الدخول.
م��ن جه��ة اأخ��رى اأك��د البي��ان اأن ال�صف��ارة يف مو�صك��و 
والقن�صلي��ات الأمريكي��ة يف بطر�صب��ورغ ويكاترينبورغ 
وفالديفو�صتوك �صتوا�ص��ل تقدمي خدماتها اإىل املواطنني 
الأمريكي��ني. واأ�ص��اف البي��ان اأن نظ��ام العم��ل املذكور 
للبعث��ات الأمريكية يف رو�صي��ا �صي�صتمر حتى رفع القيود 

املفرو�صة على عدد موظفيها. كما اعترب البيان اأن جدية 
�صع��ي مو�صك��و اإىل حت�ص��ني العالق��ات م��ع وا�صنط��ن هي 
مو�صع �صك ب�صبب قرار اجلانب الرو�صي اخلا�ش بتقلي�ش 

عدد موظفي البعثة الدبلوما�صية الأمريكية يف رو�صيا
ه��ذا، وكان الرئي���ش فالدمي��ري بوت��ني ق��د اأعل��ن ال�صه��ر 
املا�ص��ي اأن مو�صكو لن ت��رتك اخلط��وات العدائية بحقها 
م��ن قبل الوليات املتحدة، من دون رد. واأو�صح اأن 755 
دبلوما�صي��ا اأمريكي��ا �صي�صط��رون اإىل مغ��ادرة رو�صي��ا، 

م�صيفا اأن هذا الإجراء ح�صا�ش بالن�صبة لوا�صنطن.

خاط��ب بيان للحوثيني علي عبد اهلل �صالح قائال: 
"اأنتم دهاقنة ال�صيا�صة -كما ت�صمون اأنف�صكم- اأن 
ل��وا ما لديكم من اأدوات لدعم اجلبهة الع�صكرية  ُتفِعّ
لك��ن ل ذا تاأت��ى ول ذا ح�ص��ل". ورّد احلوثيون يف 
بي��ان عل��ى ل�ص��ان حمم��د عب��د ال�ص��الم، املتحدث 
با�صمه��م، عل��ى خط��اب حليفه��م الرئي���ش اليمني 
ال�صاب��ق عل��ي عب��د اهلل �صال��ح الأخ��ري، منتقدي��ن 
ب�ص��دة �صاحبه، وما ورد فيه. ووجه البيان اتهاما 
�رصيحا ل�صالح بتلقي تعليمات من غرفة عمليات 
التحال��ف ال��ذي تقوده ال�صعودي��ة يف اليمن، وقال 

يف ه��ذا ال�صدد:"اأم��ا الإ�ص��ارة اإىل امللي�صيا، والتي 
�صماها �صال��ح يف خطابه، فلم يكن مفاجئا، بقدر 
م��ا ك�صف حقيقة اأن الت�صويه بح��ق اأن�صار اهلل هي 
نت��اج توجيهات مبا�رصة ت�ص��ل من غرفة عمليات 
فق��ط".  الأدوار  توزي��ع  �صم��ن  ين��درج  الع��دوان، 
وب�صاأن انتق��اد �صالح للحوثيني لتوزيعهم ن�رصات 
التعبئ��ة املعنوية "املالزم" عل��ى جبهات القتال، 
رد املتحدث با�ص��م احلوثيني بتحد، مذكرا الرئي�ش 
اليمني ال�صاب��ق باحلروب ال�صتة ال�صابقة يف معقل 
احلوثي��ني الرئي���ش �صعدة، قائال:"ب�ص��اأن املالزم، 
فم�صح��ك اأن تتح��دث عنها، واأنت م��ن عرفت قبل 
غريك ماذا �صنع��ت من مواقف واأحيت من مبادئ 

�صم��دت يف وج��ه احلروب ال�صت��ة، ول تزال ت�صنع 
فعله��ا يف املي��دان يف مواجه��ة الع��دوان، ومتنع 
عل��ى الغزاة اجل��دد اأن يبتلع��وا اليم��ن". وا�صتكمل 
البيان رده عل��ى �صالح يف هذا ال�صاأن قائال:"بكل 
توا�ص��ع- ما لدينا من ثقافة تدعم معنويا اجلبهة 
الع�صكري��ة، فقدم ما لديك م��ن تعبئة تعزز العقيدة 
القتالي��ة الدفاعية للبلد، بعيدا ع��ن الهمز واللمز". 
واته��م  بيان احلوثي��ني علي عب��د اهلل �صالح باأنه 
ي�صم��ر ف��ك التحالف م��ع اجلماعة، ج��اء ذلك من 
خ��الل خطاب يقول:"هذا وح��ده كاف للدللة على 
اأن وقوف��ك �صد ال�رصاكة خي��ار وقرار، ولي�ش نتاج 

اإ�صكالية قانونية اأو د�صتورية".

الداخلي��ة  : ك�ص��ف وزي��ر  � وكالت  لبن��ان 
�صعب��ة  اأن  امل�صن��وق،  نه��اد  اللبن��اين 
املعلومات اللبناني��ة اأحبطت عملية تفجري 
لطائرة اإماراتي��ة متوجهة من اأ�صرتاليا اإىل 
اأبو ظب��ي. واأكد امل�صنوق يف موؤمتر �صحفي 
الأثن��ني، اأن العملي��ة كانت �صتت��م بوا�صطة 
انتح��اري لبن��اين ا�صم��ه ط��ارق خياط من 
ال�صم��ال، م�ص��ريا اإىل اأن املتورط��ني ه��م 4 
اأخ��وة، انتق��ل اأحده��م اإىل الرق��ة اخلا�صعة 
�صعب��ة  لحقت��ه  حي��ث  داع���ش،  ل�صيط��رة 

املعلومات هناك.
واأ�ص��اف الوزي��ر اللبناين اأنه م��ن املوؤ�صف 
اأن��ه كان على م��ن الطائ��رة 120 لبنانيا 

من اأ�صل 400 راكب.
م��ن جهة ثانية اأكد وزي��ر الداخلية اللبناين 
اأن "العملية الع�صكري��ة يف اجلرود مطمئنة 
و�صع��ت  حي��ث  وب�رصعته��ا،  بنتائجه��ا 
عن���رص  األ��ف   14 الداخل��ي  الأم��ن  ق��وى 
و700�صاب��ط بت�رصف اجلي���ش احتياطا"، 
م�صريا اإىل اأننا "رغم احل�صار املايل ن�صتمر 
بتحمل امل�صوؤولية.. والنقطة الأ�صا�صية التي 
يج��ب اأن نرك��ز عليه��ا هي ا�صتم��رار حتمل 
امل�صوؤولي��ة الوطني��ة والت��ي حتقق��ت فيها 
اإجن��ازات كب��رية ل��كل اللبناني��ني واأعط��ت 
�ص��ورة اأن الو�صع الأمن��ي متما�صك وحتت 

ال�صيطرة دون جدل" 

السفارة األميركية في موسكو تعلق مؤقتًا إصدار تأشيرات الدخول إلى الواليات المتحدة

لبنان يعلن إحباطه صالح والحوثيون وسجال "المالزم" والرجال
تفجير طائرة إماراتية

اليمن ـ وكاالت 

أميركا ـ متابعة

تقارير إسرائيلية متضاربة حول التنسيق األمني وسط صمت فلسطيني

نق��ل وف��د اإ�رصائيل��ي معار���ش ع��ن الرئي�ش 
اق��رتح  اأن��ه  عبا���ش،  حمم��ود  الفل�صطين��ي 
اإ�رصائي��ل،  الأمن��ي م��ع  التن�صي��ق  ا�صتئن��اف 
واأن الأخ��رية مل ت��رد، فيم��ا نف��ت احلكوم��ة 

الإ�رصائيلية وجود مثل هذه التحركات.
وكان عبا���ش ق��د عل��ق التن�صي��ق الأمني مع 
يوليو/مت��وز   21 يف  الإ�رصائيل��ي  اجلان��ب 
اإزال��ة  اإ�رصائي��ل  املا�ص��ي، ردا عل��ى رف���ش 
البوابات الإلكرتونية التي ُن�صبت عند مداخل 

امل�صجد الأق�صى.
ونقل��ت وكال��ة "روي��رتز" ع��ن بي��ان حلزب 
الرئي�ش  اأن  الي�صاري،  "مريت�ش" الإ�رصائيل��ي 
الفل�صطين��ي ا�صتقب��ل الأحد وف��دا من احلزب، 
واأبل��غ اأع�صاءه اأنه اق��رتح ا�صتئناف التن�صيق 
الأمن��ي مع اإ�رصائي��ل بعد تعلي��ق ا�صتمر نحو 
�صه��ر، لكن احلكومة الإ�رصائيلي��ة مل ترد على 

مبادرته.
وج��اء يف البيان اأن عبا���ش ك�صف اأن ال�صلطة 
الفل�صطيني��ة حاولت موؤخ��را الت�صال بقوات 
الأم��ن الإ�رصائيلي��ة، يف حماول��ة ل�صتئناف 

بع�ش من اأوجه التعاون.
ونقل البيان عن عبا�ش قوله، اإنه مل يتلق ردا 
مما حال دون اإح��راز تقدم يف جمال حت�صني 

العالقات.
لك��ن م�ص��درا يف احلكوم��ة الإ�رصائيلية نفى 
تلقيها اأي اإ�صارات من عبا�ش ب�صاأن ا�صتئناف 
ال��وزراء  لرئي���ش  م�صاع��د  وق��ال  التن�صي��ق. 
الإ�رصائيلي بنيام��ني نتنياهو طلب عدم ن�رص 
ا�صم��ه يف ت�رصي��ح لروي��رتز "الت�رصيح��ات 
�صحيح��ة".  غ��ري  بب�صاط��ة  ه��ي  املزعوم��ة 
ورف���ش امل�صدر الإ�صهاب، م�صريا اإىل �صيا�صة 
عدم ن���رص تفا�صي��ل الت�ص��الت الأمنية مع 
الفل�صطيني��ني. ه��ذا ومل ت�ص��در اأي تعليق��ات 
ر�صمي��ة من الرئا�ص��ة الفل�صطيني��ة ب�صاأن هذا 

املو�صوع حتى الآن.

فلسطين ـ وكاالت 

�صلطت �صحيفة 
بو�صت" يف  "وا�صنطن 

تقرير لها ال�صوء على 
طبيعة العمليتني، اللتني 

اأطلقهما اجلي�ش اللبناين 
من جهة، وحزب الله من 

جهة اأخرى، يف وقت 
واحد، ودون تن�صيق 

بينهما �صد "داع�ش" يف 
اجلرود.

وكاالت ـ متابعة 


