
و�صالح  )ه��ادي  اليمني  الثالوث  فيها  ا�صتخدم  حرب 
واحلوثيون( تر�صانة �صخمة من الأ�صلحة، حيث ا�صتعمل 
اأنواع بني خفيفة  احلوثيون والقوات املوالية لهم، عدة 
اليمن  داخل  الو�صع  على  لل�صيطرة  وثقيلة،  ومتو�صطة 
املقابل  ويف  الر�صمي،  اليمني  اجلي�ش  لقوات  والت�صدي 
عملية"عا�صفة احلزم"، التي اأعلنت ال�صعودية انتهاءها 
يف 21 اأبريل 2017، لتدخل مرحلة ثانية حتت م�صمى 
ال�صعودي مل يكبح جماع  التدخل  اأن  اإل  "اإعادة الأمل". 
الأزمة، لتزداد حدة ال�رصاع ووتريته بني كل الأطراف، 
ال�صعودي  الداخل  على  حوثي  بق�صف  الأم��ر  ويتطور 
ما  وهو  اليمنية،  للحدود  املتاخمة  والقرى  املدن  يف 
الريا�ش بق�صف مكثف على مناطق �صيطرة  ردت عليه 

احلوثيني.
اأ�صباب  اأب��رز  اأن  خمت�صون  وباحثون  حمللون  وي��رى 
يعود  التحالف  �رصبات  وجه  يف  القوات  هذه  �صمود 
اجلي�ش  مقدرات  معظم  على  ال�صتيالء  اإىل  كبري  بجزء 
الأ�صلحة  على  الأكرب  اعتمادها  اإىل  بالإ�صافة  اليمني، 
املتو�صطة واخلفيفة يف املواجهات، لكن تبقى امل�صاألة 
يف الأزمة اليمنية اأعمق مما ُيك�صف يف و�صائل الإعالم 
حارقة  ملفات  تخفي  فالكوالي�ش  الر�صمية،  والتقارير 
لهم  واملوالون  احلوثيون  اأين يح�صل  "من  اأهمها  يبقى 

على اإمدادات الأ�صلحة والعتاد يف حرب ال�صتنزاف؟".
الأ�صلحة  كل  على  ال�صتحواذ  احلوثيون،  وا�صتطاع 
�صنعاء  يف  رئي�صية  ع�صكرية  قواعد   3 يف  امل��وج��ودة 
وتعز واحلديدة، قبل الزحف جنوبا والو�صول اإىل قاعدة 
العند القريبة من حمافظة عدن، حيث مقر الرئي�ش عبد 
التهام  اأ�صابع  ُوجهت  ذلك،  اإىل  ه��ادي.  من�صور  ربه 
من  بعدد  احلوثيني  اأم��دت  اإنها  قيل  والتي  اإي��ران،  اإىل 
"�صهاب"  طراز  من  ال�صنع  حملية  املتقدمة  ال�صواريخ 
و"فجر"، ما جعل منهم "قوة" ع�صكرية بالقيا�ش مع اأي 

جماعة اأخرى يف املنطقة. واأكد حمققون دوليون يف عدد 
من التقارير وجود خط بحري لتهريب الأ�صلحة من اإيران 
اإىل احلوثيني يف اليمن عرب اإر�صالها اأول اإىل ال�صومال. 
حيث  البحرية،  التفتي�ش  عمليات  اإىل  التقارير  وت�صتند 
تتخذ  التي  النزاعات"  ت�صلح  "اأبحاث  منظمة  قالت 
فوتوغرافية  �صورا  حللت  اإنها  لها،  مقرا  بريطانيا  من 
الفرتة بني فرباير/�صباط،  لأ�صلحة متت م�صادرتها يف 
ومار�ش/اآذار 2016، حيث اأ�صارت اإىل اأنه مت �صبط اأكرث 
كال�صنيكوف  ر�صا�صات  بينها  �صالح،  قطعة   4000 من 
اإيرانية ال�صنع، و2000 ر�صا�ش  و100 قاذفة �صواريخ 
حتمل مميزات "�صناعة اإيرانية" و64 بندقية قن�ش من 
طراز هو�صدار- اأم اإيرانية ال�صنع، وهو ما تنفيه طهران.
اليمن  الإم��ارات عرثت يف  اأن  اإىل  التقارير  اأ�صارت  كما 

على  احلوثيني،  �صد  العربي  التحالف  يف  ت�صارك  حيث 
اإىل  ينتمي  مت�صل�صال  رقما  يحمل  "كورنيت"  �صاروخ 
اأرقام �صواريخ متت م�صادرتها، ما يدعم  �صل�صلة  نف�ش 
�صحنات  واأن  اإي���ران،  من  اأت��ت  الأ�صلحة  ب��اأن  امل��زاع��م 
اإىل  متجهة  كانت  ال��داو  �صفينتي  منت  على  الأ�صلحة 
اليمن، بح�صب ما اأفادت به التقارير. وهذا ل يعني فقط 
لدى  تتوفر  تزال  ل  كبرية  �صاروخية  قدرات  هناك  اأن 
ا�صتولوا عليه من  اأن  �صبق  احلوثيني وقوات �صالح مما 
م�صتودعات اجلي�ش اليمني، بل يعني كذلك اأن جزءا من 
بالإ�صافة  والتحديث  التطوير  بع�ش  �صهد  القدرات  تلك 
اإىل و�صول اأنواع جديدة اأخرى من ال�صواريخ. اأكرث من 
ت�صنيع  من  خرباء  مب�صاعدة  متكنوا  احلوثيني  اأن  ذلك 
طائرات دون طيار قادرة على القيام مبهام ا�صتطالعية 

واأخرى حلمل روؤو�ش متفجرة.
ال�صابق،  الرئي�ش  �صالح  اهلل  عبد  علي  ت�رصيحات  ولعل 
من  الكبري  والكم  الهائل  ال�صرتاتيجي  املخزون  توؤكد 
مع  مقابلة  يف  �صالح  ق��ال  حيث  وال��ذخ��رية،  العتاد 
يف  يراأ�صه،  الذي  ال�صعبي  املوؤمتر  حزب  مبقر  اإعالميني 
اإىل  اإيران مل تدخل طلقة واحدة  اإن  �صهر يونيو 2017، 
الأرا�صي اليمنية، م�صريا اإىل اأن كل ال�صواريخ البالي�صتية 
كان  عندما  جمعها  ا�صرتاتيجية  خمزونات  هي  اليمنية 
"ال�صهيد  �صواريخ  باأنها  ال�صابق  الرئي�ش  واأفاد  رئي�صا. 
تطاله  لن  املخزون  اأن  على  حينها  �صدد  وقد  احلي"، 
اليمنية  القوات  اإىل  اإ�صارة  يف  والطائرات،  ال�صواريخ 
وقوات التحالف العربي بقيادة الريا�ش. وتخل�ش معظم 
من  املنظومة  تلك  اأن  اإىل  الع�صكريني  اخلرباء  حتليالت 

ال�صواريخ البالي�صتية والطائرات املوجهة عن بعد لدى 
قوات �صالح واحلوثيني، واإن مل تكن قادرة على معاجلة 
اخللل يف موازين القوة مع قوات التحالف الذي تقوده 
ال�صعودية، اإل اأنها ت�صكل قوة ردع ل ي�صتهان بها، وتثري 
وتفادي  حتييدها  على  التحالف  قدرة  ب�صاأن  ت�صاوؤلت 

خطرها بفعالية اأكرب وبدقة اأكرث وكلفة اأقل.
من املهم الإ�صارة اإىل اأنه ل ميكن ح�رص العتاد الع�صكري 
عبد  الرئي�ش  حلكومة  التابعة  الر�صمية  اليمنية  للقوات 
من  مفتوحا  دعما  تتلقى  كونها  ه��ادي،  من�صور  ربه 
قوات التحالف العربي الذي تقوده ال�صعودية، بالإ�صافة 
الأجنبية  الع�صكرية  امل�صاعدات  من  العديد  وجود  اإىل 
يف  املتحدة،  الوليات  اأفرجت  حيث  واخلفية،  املعلنة 
 26 بقيمة  لليمن  ع�صكرية  م�صاعدة  عن   ،2014 العام 
مليون دولر، لتعزيز قدرات قواته امل�صلحة يف مكافحة 
اإىل م�صاعدة بقيمة 1.2 مليون دولر  اإ�صافة  الإرهاب، 

لدعم جهود قيام جي�ش حمرتف.
انخراط  اإىل  ت�صعى  الأمريكية  الإدارة  اأن  بالذكر  جدير 
الدفاع  وزير  طلب  حيث  اليمن،  حرب  يف  واأو�صع  اأكرب 
من  م��ار���ش/اآذار،  �صهر  يف  ماتي�ش،  جيم�ش  الأمريكي، 
م�صاعدات  على  املفرو�صة  القيود  رفع  الأبي�ش  البيت 
ال�رصاع  يف  امل�صاركة  اخلليج  لدول  الع�صكرية  وا�صنطن 

الدائر يف اليمن.
ونقلت �صحيفة "وا�صنطن بو�صت"، حينها، عن م�صوؤولني 
تقدم  الذي  الطلب  اأن  ترامب،  دونالد  الرئي�ش  اإدارة  يف 
الأمن  ل�صوؤون  الأمريكي  الرئي�ش  مل�صت�صار  ماتي�ش،  به 
القومي، اللفتنانت جرنال هربرت ماكما�صرت، ين�ش على 
ودولة  ال�صعودية  العربية  للمملكة  املحدود"  "الدعم  اأن 
"التهديدات  ي�صاعد على مواجهة  ل  اليمن  الإمارات يف 
امل�صرتكة". واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن املوافقة على هذا 
الع�صكري  الن�صاط  تغيريا جذريا يف  تعني  �صوف  الطلب 
عمليات  على  الآن  يقت�رص  الذي  اليمن،  يف  الأمريكي 

مكافحة الإرهاب �صد "تنظيم القاعدة".

الثالوث اليمني وترسانة األسلحة واالحتماالت المفتوحة!
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نتنياهو: التمدد اإليراني في سوريا يهدد العالم 
برمته

 

 

تعهدات جديدة لبوروشينكو عشية زيارة "الراهب 
المحارب"

وكالت � متابع��ة : تعه��د الرئي���ش الأوكراين بيرتو بورو�ص��ينكو، باأن تعم��ل بالده بكل 
ت�ص��ميم واإ�رصار على الن�صمام اإىل الحتاد الأوروبي وحلف الناتو . ويف كلمة األقاها 
خ��الل مرا�ص��م الحتفال بعي��د العلم الأوكراين، ع�ص��ية و�ص��ول وزير الدف��اع الأمريكي 
جيم���ش ماتي�ش امللقب ب�"الكلب امل�ص��عور اإىل بالده"، قال بورو�ص��ينكو: "�ص��وف نعمل 
ب��كل ت�ص��ميم لتقري��ب تل��ك الأيام الت��ي �صت�ص��بح فيه��ا اأوكراني��ا ع�ص��وا يف الحتاد 
الأوروب��ي وحلف الناتو". واأ�ص��اف: لقد متكنت اأوكرانيا من تنفيذ جميع الإ�ص��الحات 
الالزمة للح�ص��ول ملواطنيها على دخول الحتاد الأوروبي بال تاأ�ص��رية. وتابع: انظروا 
كيف يت�صق لونا علمنا مع لون علم الحتاد الأوروبي. لقد ا�صتطعنا قبل �صهرين ون�صف 
انتزاع اإمكانية التجوال بحرية يف اأوروبا، بف�ص��ل الإ�ص��الحات التي طبقناها، واحلبل 
عل��ى اجل��رار. اتفاقية النت�ص��اب املربمة بني بالدن��ا والحتاد الأوروبي �ص��تدخل حيز 
التنفيذ بعد اأ�صبوع ". جتدر الإ�صارة اإىل اأن كييف تنتظر على اأحر من اجلمر و�صول وزير 
الدفاع الأمريكي جيم�ش ماتي�ش، حيث �ص��يح�رص عر�ص��ا ع�ص��كريا تنظمه اأوكرانيا غدا 
اخلمي�ش مبنا�ص��بة عيد ا�ص��تقاللها ال�26 عن الحتاد ال�صوفييتي، كما �صيلتقي بالرئي�ش 
الأوكراين بورو�ص��ينكو، ووزير دفاعه �ص��تيبان بولتوراك. امللفت يف ا�ص��تعرا�ش كييف 
الع�صكري، اأنه �صي�صارك فيه وللمرة الأوىل جنود و�صباط ت�صعة بلدان اأع�صاء يف الناتو.

لقب "الكلب امل�صعور"، اأو "الراهب املحارب" يطلقه على وزير الدفاع الأمريكي احلايل 
زمالوؤه الع�ص��كريون، �رصبا من �رصوب الإ�ص��ادة ب�"بطولته" ح��ني قاد اقتحام مدينة 
الفلوج��ة العراقية �ص��نة 2004، وتاأكيدا عل��ى التعقيدات التي رافق��ت العملية وتطلبت 
ح�ص��ب ع�ص��كريي وا�ص��نطن، "قدرا عاليا م��ن احلنكة الع�ص��كرية والبطولة" الت��ي اأبداها 

"الكلب امل�صعور".

وكالت � متابع��ة : ق��ال رئي�ش الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني نتنياهو يف م�ص��تهل 
لقاء مع الرئي�ش الرو�صي فالدميري بوتني اإن التمدد الإيراين يف �صوريا ميثل خطرا 

اإقليميا وعامليا.
وكانت و�ص��ائل اإعالم اإ�رصائيلية قد ذكرت اأن ال�صبب الرئي�صي لزيارة نتنياهو اإىل 
�صوت�صي برفقة مدير جهاز املو�صاد، هو رغبة تل اأبيب يف اأن تتقا�صم مع اجلانب 
الرو�ص��ي، قلقه��ا من تعزز النفوذ الإيراين يف �ص��وريا ب�ص��كل خا�ش ويف املنطقة 

ب�صكل عام.
وق��ال نتنياه��و، متوجها اإىل بوتني: "يتطور الو�ص��ع يف ال�رصق الأو�ص��ط بوتائر 
�رصيعة. وتبذل اإيران جهودا هائلة لكي تعزز وجودها يف �ص��وريا. اإنه اأمر ي�ص��كل 

خطرا على اإ�رصائيل وعلى ال�رصق الأو�صط، واأعتقد اأنه يهدد العامل برمته اأي�صا".
واعت��رب رئي�ش الوزراء الإ�رصائيلي اأن اإيران باتت يف "مرحلة متقدمة" من عملية 
ب�صط �صيطرتها على العراق واليمن. وتابع اأن اإيران ت�صيطر "عمليا" و"بقدر كبري" 

على لبنان.
واأكد نتنياهو اأن اجلهود امل�ص��رتكة الرامية اإىل قه��ر "داع�ش" مهمة للغاية، لكنه 
لف��ت انتب��اه بوتني اإىل "�ص��لبيات"،  تتمثل يف دخول اإي��ران اإىل كل منطقة مُينى 

فيها "داع�ش" بالهزمية ويختفي.
و�ص��دد قائال: "ل ميكننا اأن نن�ص��ى، ولو للحظة، اأن اإيران توا�صل يوميا تهديداتها 
بتدمري دولة اإ�رصائيل، كما اأنها ت�صلح تنظيمات اإرهابية وحتر�ش على الإرهاب".
ب��دوره اأ�ص��اد بوتني مب�ص��توى تعاون��ه العملي م��ع رئي���ش ال��وزراء الإ�رصائيلي، 
مو�ص��حا اأن هذه ال�ص��يغة ت�ص��مح لهما بعقد لقاءات خاطفة، كلما تطلب الو�ص��ع 
م�صاركة الزعيمني ب�صكل مبا�رص لت�صوية م�صائل اآنية. وو�صف بوتني اآلية التعاون 

بني رو�صيا واإ�رصائيل، ول �صيما على م�صتوى القمة، باأنها فعالة جدا.
واأكد اأن رو�صيا مرتاحة ل�صري تطور العالقات الثنائية مع اإ�رصائيل، مقدرا اجلهود 

التي بذلها نتنياهو يف هذا ال�صياق.

يوا�صل اجلي�ش ال�صوري وحزب اهلل التقدم يف املحور ال�صمايل 
للقلم��ون الغرب��ي، بينما يق��وم اجلي�ش اللبن��اين بعملية اإعادة 
مترك��ز لقوات��ه ا�ص��تعدادا لإطالق املرحل��ة الرابع��ة والأخرية 
لتحري��ر اجل��رود. اأعلن��ت دائ��رة الإع��الم احلرب��ي اأن اجلي���ش 
ال�ص��وري وح��زب اهلل �ص��يطراعلى "قبع اإ�ص��ماعيل"، و"�ص��عبة 
حرفو���ش" يف ج��رود الربي��ج، يف املح��ور ال�رصق��ي و"مرتفع 
قرنة �صعبة البح�صة"، يف جرود اجلراجري يف املحور اجلنوبي 
بالقلم��ون الغرب��ي. ه��ذا وتاب��ع اجلي���ش ال�ص��وري وحزب اهلل 

تقدمهم��ا امليداين، وج��اء الإجن��از النوعي اإثر عملي��ة اإطباق 
وا�صعة اأ�ص��فرت عن ال�صيطرة على العديد من املعابر احلدودية 
)�ص��ن فيخ��ا، ومريا، وال�ص��يخ علي( بني �ص��وريا ولبن��ان. كما 
�ص��هدت املح��اور الثالثة )ال�ص��مايل وال�رصق��ي واجلنوبي( يف 
القلمون الغربي مواجهات عنيفة مع داع�ش اأ�ص��فرت عن مقتل 
العدي��د من عنا�رص التنظي��م. من اجلانب الآخ��ر، ووفق دائرة 
الإع��الم احلربي، فقد با�رصت وح��دات اجلي�ش اللبناين اعتبارا 
م��ن فج��ر الربع��اء، بتنفيذ عملية اإع��ادة متركز وانت�ص��ار يف 
كامل البقعة التي حررتها من تنظيم "داع�ش" الإرهابي خالل 
الأيام املا�ص��ية، فيما تقوم الفرق املخت�صة يف فوج الهند�صة 

با�ص��تحداث طرقات جديدة واأعمال تفتي���ش بحثا عن الألغام 
والعب��وات والأفخاخ ملعاجلتها فورا. وت�ص��ري قيادة العمليات 
اإىل "ع��دم وج��ود اأي وق��ف لإط��الق الن��ار �ص��د املجموعات 
الإرهابي��ة حتى دحرها ب�ص��ورة نهائية"، بعد اأن اأ�ص��يع خرب 
وق��ف اإطالق النار ملدة 36 �ص��اعة يف بع�ش و�ص��ائل الإعالم 
املحلية. وقد متكنت وحدات اجلي�ش من ا�صتعادة  ثالثة اأرباع 
رقعة القتال اأي ما يقارب ال�100 كيلومرت من اأ�صل 120 كم 
كان ي�صيطر عليها تنظيم "داع�ش" يف اجلانب اللبناين، بح�صب 
و�ص��ائل اإعالم حملية. وبه��ذا بقي للجي�ش نح��و 20 كيلومرتا 
ت�صّكل الربع املتبقي حتت �صيطرة داع�ش، وينق�صم بني ما بقي 

من جرود راأ�ش بعلبك والذي يبلغ نحو ن�صف امل�صاحة تقريبا، 
فيما يتبع الن�ص��ف الآخر ل�ص��مال جرد عر�ص��ال ويعرف با�صم 
جرد الفاكهة، و�ص��قوط هذا الربع يتي��ح للجي�ش اإعالن الن�رص 
الكام��ل على داع�ش يف اجلرود. وكان اجلي�ش اللبناين قد اأعلن 
�ص��يطرته ب�ص��كل كامل على قرنة "راأ�ش الكف" املقابلة لوادي 
"مريا" املعقل الرئي�ش ل�"داع�ش". من جهة اأخرى اأعلن اجلي�ش 
اللبن��اين وفاة رقيب يف اجلي���ش اللبناين نتيجة تاأثره بجروح 
اأ�ص��يب به��ا خالل قيام��ه بتفكيك لغم اأر�ص��ي يف جرود راأ�ش 
بعلب��ك ال�ص��بت، لريتفع بذلك عدد قتلى اجلي���ش اللبناين اإىل 5 

جنود.

اأعل��ن وزي��ر اخلارجي��ة الأمريك��ي ريك���ش تيلر�ص��ون 
اأن ب��الده لديه��ا خي��ارات لل�ص��غط عل��ى باك�ص��تان، 
�صت�ص��تخدمها اإذا مل تتع��اون �ص��لطات ه��ذا البل��د يف 

حماربة اجلماعات الإرهابية داخل اأرا�صيها.
وق��ال تيلر�ص��ون خالل موؤمتر �ص��حفي عق��د يف مقر 
وزارة اخلارجية الأمريكية بوا�ص��نطن :"لدينا و�صائل 
�ص��غط مت بحثه��ا، منها، امل�ص��اعدات الع�ص��كرية التي 
مننحها لهم، وموقفهم ك�رصيك وحليف غري ع�ص��و يف 
حلف �صمال الأطل�صي"    و�صدد يف هذا ال�صياق على اأن 
"كل هذا ميكن و�صعه على الطاولة، لكن كما تعلمون 

يف النهاية على باك�ص��تان اأن تقرر بنف�صها ما هو يف 
م�ص��لحتها وم�صلحة �صعبها من الناحية الأمنية على 
املدى البعيد". وامتنع رئي�ش الدبلوما�ص��ية الأمريكية 
عن حتديد رد الفعل وا�ص��نطن يف حال امتناع اإ�ص��الم 
اآباد عن التعاون معها،  واو�ص��ح يف هذا ال�صاأن قائال 
:" اأن��ا لن اأعلق على ما الذي �صيت�ص��منه، لكن الرئي�ش 
كان وا�ص��حا يف اأنن��ا �ص��نحمي قواتن��ا وموظفين��ا، 
و�ص��نهاجم الإرهابي��ني اأينم��ا كان��وا"، م��ا يعني اأن 
الإدارة الأمريكي��ة ل ت�ص��تثني مالحق��ة ه��وؤلء داخل 
باك�ص��تان. وك�ص��ف تيلر�ص��ون اأنه حت��دث يف مكاملة 
الأثنني مع رئي�ش الوزراء الباك�ص��تاين �ص��هيد خاقان 
عبا�ص��ي، بهدف تنبيه��ه "ملا �صي�ص��معونه يف خطاب 

الرئي���ش" ترام��ب.  يذك��ر اأن  الولي��ات املتح��دة يف 
حاج��ة ما�ص��ة لباك�ص��تان، وه��ي املم��ر احلي��وي لها 
لعملياتها يف اأفغان�ص��تان مبا يف ذلك متوين وتاأمني 
احتياج��ات بعثتها وبعثة حلف �ص��مال الأطل�ص��ي يف 
ه��ذا البل��د. وكان الرئي���ش الأمريكي دونال��د ترامب، 
وج��ه الأثن��ني حتذيرا �ص��ديدا لإ�ص��الم اآباد، ق��ال فيه 
اإنها �ص��تفقد الكث��ري اإن هي قامت باإي��واء الإرهابيني 
يف اأرا�ص��يها. جاء ذلك اثناء اإعالنه عن ا�ص��رتاتيجية 
اأمريكية جديدة يف اأفغان�ص��تان، مل يك�صف عن بعدها 
الع�ص��كري، لكنه �ص��دد على اأن  �ص��حبا �رصيعا للقوات 
الأمريكية من هناك لن يحدث، وحدد مطالب وا�صنطن 

من اإ�صالم اآباد باخل�صو�ش

�ص��وريا � وكالت  اأكد وزير الدفاع الرو�ص��ي 
�صريغي �ص��ويغو جناح عملية اإن�صاء مناطق 
خف�ش الت�ص��عيد الأربع يف �ص��وريا، م�صريا 

اإىل توقف احلرب الأهلية يف البالد عمليا.
واأو�ص��ح �صويغو خالل لقاء عقده مع نظريه 
اللبناين يعقوب ال�رصاف على هام�ش منتدى 
�ص��واحي  يف  "اجلي���ش2017-" املنعق��د 
مو�ص��كو، اأن اإن�ص��اء مناطق خف�ش الت�صعيد 
املعار�ص��ة  ف�ص��ل  بف�ص��ل  ممكن��ا  اأ�ص��بح 

ال�صورية املعتدلة عن الإرهابيني.
واأو�ص��ح الوزير الرو�ص��ي اأن اإن�ص��اء مناطق 
اجله��ود  برتكي��ز  �ص��مح  الت�ص��عيد  خف���ش 
الأ�صا�ص��ية على احلرب �صد تنظيمي "جبهة 
الن�رصة" و"داع�ش" الإرهابيني واجلماعات  
املن�ص��وية حتت لوائهما، بدل من املواجهة 

بني املعار�صة وال�صلطة.
وتابع اأن التعاون الرو�ص��ي اللبناين يف هذا 
ال�ص��ياق يزداد اأهمية، حمّذرا م��ن اأن لبنان 
يق��ع يف "املنطقة املهددة بتمدد رقعة عدم 
ال�ص��تقرار الت��ي �ص��بق لها اأن عمت �ص��وريا 

والعراق".
من جانب اآخر، اأعلنت وزارة الدفاع الرو�صية 
اأن مركز املراقبة امل�ص��رتكة ملنطقة خف�ش 
الت�ص��عيد اجلنوبية يف �ص��وريا �صيبداأ العمل 

يف العا�صمة الأردنية عمان الأربعاء.

الجيش السوري وحزب الله يتقدمان والجيش اللبناني يعيد تمركز قواته في الجرود

شويغو: الحرب األهلية تيلرسون: هذه خياراتنا إذا لم تستجب باكستان!
في سوريا توقفت!
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ترامب مستعد لتضحيات غير مسبوقة من أجل الجدار
تعهد الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب ببناء جدار 
عم��الق على احلدود مع املك�ص��يك مهما كّلف هذا 
الأم��ر، ملوحا با�ص��تعداده لتعليق عم��ل احلكومة 
م��ن اأج��ل احل�ص��ول عل��ى الأم��وال ال�رصوري��ة. 
وق��ال الرئي���ش خالل جتم��ع لأن�ص��اره يف ولية 
اأريزون��ا الثالثاء: "�ص��نبني هذا اجل��دار، حتى اإذا 
ا�ص��طررنا لإغالق احلكومة". وجاء تهديد ترامب 
بتعليق عم��ل احلكومة، يف الوقت الذي يت�ص��اعد 
في��ه اجل��دل ح��ول تخ�ص��ي�ش التموي��ل مل�رصوع  
بن��اء اجل��دار، ال��ذي من �ص��اأنه اأن يحد م��ن تدفق 
اإىل  املهاجري��ن غ��ري ال�رصعي��ني م��ن املك�ص��يك 
الأرا�ص��ي الأمريكية. و�صبق للرئي�ش الأمريكي اأن 
حاول اإجبار املك�ص��يك نف�ص��ها عل��ى دفع فاتورة 
بن��اء اجل��دار، لك��ن احلكومة املك�ص��يكية رف�ص��ت 
مطالب ترامب قطعيا. ويعد تهديد ترامب باإغالق 
احلكومة واقعيا، لأن موؤ�ص�ص��ات ال�صلطة التنفيذية 
الفدرالي��ة �صت�ص��طر لتعلي��ق عمله��ا يف ح��ال مل 
يتو�ص��ل الكونغر���ش الأمريكي اإىل توافق ب�ص��اأن 
املخ�ص�ص��ات املالي��ة يف امليزاني��ة بحل��ول 30 
�ص��بتمرب/اأيلول املقب��ل. وكان الدميقراطيون يف 
الكونغر���ش ق��د رف�ص��وا قطعي��ا قبول اأي �ص��يغة 
توافقية ب�صاأن النفقات تت�صمن خم�ص�صات لبناء 
اجلدار. ويف حال اأ�ص��در الكونغر�ش قانونا ب�صاأن 
النفق��ات، ل ي�ص��مل م���رصوع اجل��دار، ق��د يرف�ش 
ترام��ب التوقي��ع علي��ه اأو يلج��اأ اإىل ح��ق النق�ش 
�ص��ده، ما �صيوؤدي اأي�ص��ا اإىل اإغالق احلكومة. هذا 
ونقلت �ص��حيفة "بوليتيكو" عن م�صت�صارين كبار 
يف البيت الأبي�ش اأن ترامب قد اأكد لهم ا�ص��تعداده 
للجوء اإىل اأي و�ص��يلة قد تكون �رصورية للح�صول 
على مبلغ كاف �صي�صمح بال�رصوع يف بناء اجلدار 

دون تباطوؤ.
و�ص��دد الرئي�ش عل��ى اأنه لن يقبل اأي حلول و�ص��ط 
ب�ص��اأن البن��ود الأخ��رى يف امليزاني��ة، اإل ب���رصط 
تخ�صي�ش املبلغ  املرجو يف م�رصوع اجلدار على 

احلدود مع املك�صيك.

أميركا ـ وكاالت 

يعي�ش اليمن "ال�سعيد" منذ 
نهاية عام 2014 ا�سطرابات 

و�سراعا بني قوات الرئي�ش 
اليمني من جهة، وامل�سلحني 

احلوثيني وقوات الرئي�ش 
ال�سابق علي عبد الله �سالح 

من جهة اأخرى، راح �سحيتها 
األوف الأ�سخا�ش.

التطورات امليدانية الع�سكرية 
بني قوات هادي وجماعة 

اأن�سار الله احلوثي، دفعت 
اململكة العربية ال�سعودية 

للوقوف اإىل جانب ال�سرعية 
)الرئي�ش اليمني عبد ربه 
من�سور هادي(، من خالل 
�سن عملية ع�سكرية عرفت 

با�سم "عا�سفة احلزم" قادتها 
الريا�ش مب�ساركة عدد من 

الدول العربية. 
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