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عربية وعالمية

»واشنطن 
بوست«: حظر 

السالح حجر عثرة 
أمام محادثات 
»نووي إيران«

انتحاري من »طالبان« استهدف قوات »الناتو« في أفغانستان
كابول ـ أ.ف.پ: استهدف انتحاري من حركة طالبان قوات حلف شمال االطلسي )الناتو( في 
كابول امس وسط تصعيد احلركة لهجماتها في اطار هجومها الصيفي السنوي.
وصرح املتحدث باسم شرطة كابول عباد اهلل كرميي بأن الهجوم الذي وقع في القسم اجلنوبي 
الشرقي من املدينة كان تفجيرا انتحاريا بسيارة مفخخة وأدى الى اصابة ثالثة اشخاص، 
مشيرا الى ان اجلرحى اجانب اال انه لم يؤكد هويتهم. وصرح متحدث باسم احللف االطلسي 
لوكالة »فرانس برس«: »نستطيع ان نؤكد ان الهجوم على قوات التحالف وقع في كابول«. 
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم في تغريدة على »تويتر«.

»التحالف« يقصف قاعدة الديلمي اجلوية في صنعاء

احلوثيون يعترفون مبقتل العشرات ويواصلون تهريب السجناء

»األنب����اء« من مص����ادر في 
الش����عبية وأخرى  املقاومة 
محلية أن كل جبهات القتال 
في مدين����ة تعز بني املقاومة 
الشعبية واملتمردين اشتعلت 
بش����كل عني����ف ومبختلف 
أن����واع األس����لحة الثقيل����ة 

واملتوسطة.
وفي العاصمة االقتصادية 
عدن، أكدت مصادر محلية »أن 
املقاومة جنح����ت في تنفيذ 
عملية التفاف على ميليشيات 
احلوثي وق����وات صالح في 
جبهة بئر أحمد شمال غرب 
عدن وكبدتها خسائر فادحة 
في األرواح واملعدات خاصة 
في مزارع ش����لوة وحيدرة 
ومدينة اجلوكر ومحيط اللواء 
31 مدرع ومن بني القتلى قائد 
املتمردين احلوثيني بجبهة 
بئر أحمد العقيد ركن صالح 
عل����ي صالح اجلاك����ي، فيما 
متكن أفراد املقاومة في مدينة 
ردفان مبحافظة حلج شمال 

عدن من السيطرة على موقع 
اس����تراتيجي مبنطقة مثلث 
العند بعد معارك طاحنة مع 
املتمردي����ن احلوثني متهيدا 
العند  للسيطرة على قاعدة 

اجلوية بالكامل«.
املصادر ذاته����ا، قالت إن 
املواجهات جتددت منذ مساء 
أم����س األول ب����ني املقاوم����ة 
ف����ي منطقة  وامليليش����يات 
البس����اتني وش����رق مديرية 
املنص����ورة بع����د وص����ول 
تعزيزات للمقاومة من أجل 
تصفية املنطقة من املتمردين 
ودحر احلوثيني من املنطقة 

بشكل كامل.
وقد جددت امليليش����يات 
احلوثي����ة للم����رة الرابع����ة 
قصفها بصواريخ الكاتيوشا 
مصفاة وميناء الزيت مبديرية 
التواهي، وسقط خالل القصف 
املدني����ني بني قتيل  عدد من 
وجريح وإحداث أضرار كبيرة 

في املنشأة النفطية.

على املعهد الفني والتقني في 
محافظ����ة احملويت املجاورة 
لصنعاء وقصف معسكر قوات 
األمن املرك����زي في محافظة 
إب ومبنى الس����لطة احمللية 
اللذين يس����يطر  باحملافظة 

عليهما احلوثيون.
التحالف  وكانت طائرات 
قد قصفت، مساء امس األول، 
التابعة  املواق����ع  عددا م����ن 
جلماعة احلوثيني في صنعاء 
شملت املبنى اخلاص باملكتب 
السياسي للمتمردين في حي 
اجل����راف وموقعا في منطقة 
األزرق����ني. في ه����ذه األثناء، 
عني الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، اللواء الركن 
أحمد سيف محسن قائدا جديدا 
للمنطقة العسكرية الرابعة في 
عدن، كما عني العميد الركن 
ناص����ر عب����داهلل ناصر، في 
منصب أركان حرب للمنطقة 

ذاتها.
في غض����ون ذلك، علمت 

إياد أحمد ووكاالت

ميليش����يات  اعترف����ت 
السابق  احلوثيني والرئيس 
علي صال����ح مبقتل أكثر من 
120 من عناصرها في محافظة 
عم����ران، نتيجة اس����تهداف 
طيران التحالف ملراكز قيادية 
ومعس����كرات تدريب ونقاط 
أمني����ة وحواجز تفتيش في 
احملافظة. واستهدف طيران 
التحالف جتمعات للحوثيني 
في املنصورة مبدينة احلديدة، 
وفي منطقة الرضمة في إب، 
وخورمكسر في عدن وقصف 
قافلة عس����كرية في الطريق 
الرابط بني إب وتعز كانت في 
طريقها لتعزيز امليليشيات 
في تعز، بحسب مراسل قناة 

»العربية«.
كذلك اس����تهدف التحالف 
معسكر قوات األمن اخلاصة 
في مدينة إب، وعددا من مواقع 
احلوثيني في جبهتي صرواح 

واجلدعان في محافظة إب.
وفي محافظ����ة احملويت 
أك����دت مص����ادر محلية أن 
احلوثيني فتحوا أبواب السجن 
املركزي ف����ي املدينة وهربوا 
مئات املعتقلني من احملكومني 
بقضايا مختلف����ة من بينهم 

متهمون بجرائم خطيرة.
الس����ياق، قصف  وف����ي 
العربي  التحال����ف  طي����ران 
الداعم للش����رعية في اليمن 
الديلم����ي اجلوية في  قاعدة 
القواعد  صنعاء وهى كبرى 
التابعة  العس����كرية اجلوية 

للجيش اليمنى. 
ونقل موقع »املصدر أون 
الين« عن مصادر عس����كرية 
وش����هود عيان أن انفجارات 
القص����ف  عنيف����ة أعقب����ت 
وش����وهدت ألس����نة النيران 
الكثي����ف تتصاعد  والدخان 
القاعدة بعد اس����تهداف  من 
الش����ؤون  الطائ����رات ملبنى 
اإلدارية واللواء الثامن للقوات 

اجلوية بالقاعدة. 
التحالف غارات  كما شن 

دخان كثيف خلفته غارات طيران التحالف على قاعدة الديلمي اجلوية في صنعاء أمس  )أ.ف.پ( 

إيران: اتخذنا »خطوة كبرى« لتهدئة مخاوف »الوكالة الذرية«

»األوروبي«: املفاوضات النووية تتواصل متجاوزة املهلة الثانية

اتفاق  الى  الهادفة للتوصل 
نووي تاريخي، حيث ينتظر 

بت قضايا »حاسمة«.
وق���ال مص���در املاني ل� 
»فرن���س ب���رس« في وقت 
سابق »لم نتوصل بعد الى 
اتفاق. علين���ا اال نقلل من 
اهمية انه لم تتم بعد تسوية 
عدد من القضايا املهمة. لن 
يتم التوصل الى اتفاق بأي 
ثم���ن. اذا لم يحصل حترك 
يتصل بهذه القضايا احلاسمة 

فالفشل غير مستبعد«.
واعطت  طهران وواشنطن 
في وقت سابق مؤشراً على 

احتمال متديد املفاوضات.
ايرنس���ت  وقال جوش 
املتحدث باسم البيت االبيض، 
ردا على سؤال حول امكان دفع 
املوعد احملدد، »ميكن القول 

ان هذا ممكن بالطبع«.
في الس���ياق ذات���ه، لم 
يستبعد مسؤول ايراني ان 
متتد املفاوضات الى ما بعد 

9 اجلاري.
كم���ا رجح���ت صحيفة 
»واشنطن بوست« األميركية 
احتمال أن متتد احملادثات 
النووية مع إيران إلى ما بعد 

مهلة 7 اجلاري، في الوقت 
الذي يحاول فيه اجلانبان 
حل قضايا رئيسية تتضمن 
النووي  العقوبات والبحث 
اإليراني ومصير احلظر على 
بيع الصواريخ واألس���لحة 

لطهران.
وقال���ت الصحيف���ة في 
س���ياق تقرير نشرته على 
موقعها اإللكتروني امس ان 
مفاوضا إيرانيا كبيرا صرح 
اول من امس بأن وفده يعتبر 
7 اجل���اري »مهل���ة نهائية 
مصطنع���ة« التفاق نووي، 
لكنه أشار إلى أن إيران تتوقع 
حتركا لرفع احلظر األممي 
على بيع األسلحة التقليدية 
املتعارف عليها والصواريخ 

الباليستية.
وأوضح املفاوض االيراني، 
الذي حت���دث للصحافيني 
شريطة عدم ذكر اسمه، أن 
طهران ال تصر على أن يكون 
احلظر جزءا من اتفاق شامل، 
لكنه أضاف أن رفع احلظر 
سيكون »نتيجة طبيعية« 
ألي اتفاق يتضمن قيودا على 
النووي اإليراني  البرنامج 

مقابل تخفيف العقوبات.

العس���كري احملتمل  البعد 
للبرنامج النووي االيراني، 
بعد بضع���ة ايام من زيارة 
لطهران قام بها مدير الوكالة 
يوكيا امانو لتسريع وتيرة 
تسوية املسائل العالقة في 
اطار اتفاق تعاون وقع في 

نوفمبر 2013.
ونقل���ت وكال���ة االنباء 
االيراني���ة الرس���مية ع���ن 
املتح���دث باس���م املنظمة 
النووية  االيراني���ة للطاقة 
به���روز كمالوان���دي قوله 
»اتخ���ذت اي���ران والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية خطوة 
كبرى حلل املشاكل املتبقية 
في الس���عي الى فهم عميق 
ملواضيع التعاون وتوقيته«، 

مؤكدا »احراز تقدم«.
ووص���ف كمالوان���دي 
االجتماع بانه »بناء وينظر 
الى  الى املستقبل«، مشيرا 
الثانية للوكالة  الزيارة  ان 
التصميم  الذرية »تعك���س 
اجل���اد ل���دى الطرفني على 

تعزيز التعاون«.
الق���وى  وكان ممثل���و 
الكبرى وايران قد واصلوا 
في ڤيينا أمس مفاوضاتهم 

وكاالت:   � عواص���م 
أعلن���ت وزي���رة خارجية 
االحتاد االوروبي فيديريكا 
موغيرين���ي ان املفاوضات 
بني اي���ران والقوى الكبرى 
اتفاق حول  ال���ى  للتوصل 
النووي  برنام���ج طه���ران 
املقبلة  ستستمر في االيام 
متجاوزة املهلة احملددة لذلك 

والتي انتهت امس.
موغيرين���ي  وقال���ت 
للصحافي���ني ف���ي ڤيين���ا 
أمس»سنواصل احملادثات 

في االيام املقبلة«.
وقال متحدث ايراني انه 
لن تكون هناك مهلة نهائية 
جديدة للمفاوضات، بحسب 

وكالة فرانس برس.
إيران قد اعلنت  وكانت 
انها والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية اتخذتا »خطوة كبرى« 
نحو ح���ل القضايا العالقة 
املتبقية في مل���ف برنامج 

طهران النووي.
جاء ذلك غداة »مشاورات 
مكثفة« اجراها وفد الوكالة 
الذرية  الدولي���ة للطاق���ة 
في طهران مع مس���ؤولون 
ايرانيون اول من امس حول 

وزراء خارجية ايران ودول مجموعة »5+1« خالل  محادثاتهم النووية في ڤيينا امس االول                                                                                                                   )رويترز( 
تونس: اعتقال خلية »إرهابية« 

قبل تنفيذ مخططاتها

»داعش«: دمرنا 13 طائرة لـ»فجر ليبيا« في مصراتة

بريطانيا أحيت ذكرى 
مرور 10 سنوات على تفجيرات لندن

حركة الشباب الصومالية
تتبنى هجوماً جديداً في كينيا

تونس � د.ب.أ: أعلن وزير الداخلية التونسي 
ناجم الغرسلي عن اعتقال أعضاء خلية إرهابية 

»خطيرة جدا« وحجز كامل معداتها.
وقال الغرس���لي للصحافيني عقب جلسة 
استماع سرية أمام جلنة التشريع العام في 
البرملان أمس، ان أجهزة األمن أوقفت جميع 
عناصر اخللية اإلرهابية مساء اول من امس 
واملعدات التي كانوا ينوون اس���تخدامها في 

هجمات إرهابية.
واش���ار الى ان هذه اخللية »وصلت إلى 

مرحلة لتنفيذ عمليات إرهابية«.

جاء ذلك بعد أيام من هجوم دام على نزل 
بسوسة أوقع العشرات من القتلى السياح، 
وقال الغرسلي: »هناك ألم كبير ملا حدث في 
سوس���ة. يجب أن نثق في املؤسسة األمنية 
والعسكرية وهي تعمل بأقصى إمكانياتها ولكن 

ال ميكن ضمان نسبة صفر من املخاطر«.
وكش���ف وزير الداخلية التونس���ي عن 
أن أجهزة األمن متكنت قبل أحداث سوس���ة 
اإلرهابية من إيقاف عدد من اخلاليا النائمة 
التي كانت تس���تعد لتنفيذ عمليات إرهابية 

في البالد.

العربية.نت: أعل����ن تنظيم »داعش« عن 
تنفيذه لعملي����ة تفجير طائرة حربية مبقر 
الكلية اجلوية في مصرات����ة الليبية، امس 

االول.
وبحسب بيان نشره التنظيم، على مواقع 
مقربة منه، فإن التفجير مت بواسطة سيارة 
تسللت إلى مقر الكلية ومتكنت من الوصول 
إلى املقر الرئيس للذخيرة، وأدى تفجيره إلى 
تفجير طائرة حربية كانت مبحاذاة املخزن.

س����ماهم  م����ن  إن  التنظي����م،  وق����ال 
ب�»االنغماسيني«، تسلال ونفذا العملية، واشار 

الى ان الهجوم الذي وقع بالقاعدة اجلوية مت 
بسيارة وسط الكلية، التي تقلع منها طائرات 

حربية تقصف عناصر التنظيم في سرت.
وبخالف األنباء التي حتدثت عن احتراق 
طائ����رة، ق����ال »داع����ش« إن »13 طائرة مت 

تدميرها«.
وبحسب مصادر محلية في مصراته، فإن 
االنفجار وقع صباح االثنني، وكان قويا جدا، 
بحيث هز أرجاء املناطق احمليطة بالكلية قبيل 
تصاعد ألسنة الدخان الكثيفة، مما يؤكد أن 

احلادث يدل على تدمير أكثر من طائرة.

لندن � رويترز: قاد رئيس الوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون امس مظاهر احياء ذكرى مرور 
عشر س���نوات على الهجمات التي قتلت 56 
شخصا في لندن وهي أول تفجيرات انتحارية 

نفذها متشددون في غرب اوروبا.
وجتمع أقارب الضحايا والناجون وكبار 
رجال السياسة إلحياء ذكرى من سقطوا قتلى 
في تفجيرات السابع من يوليو عام 2005 بعد 
ان نكأ اجلراح الهجوم الذي وقع الشهر املاضي 
في تونس وقتل خالله 30 سائحا بريطانيا 
وهو أكبر عدد يسقط في هجوم للمتشددين 
منذ هجمات لندن حني قتل 52 ش���خصا في 

ثالثة قطارات وحافلة.
وق���ال كاميرون في بيان بهذه املناس���بة 
»اليوم تتحد البالد لتتذكر ضحايا واحد من 
أدمى األعمال اإلرهابية التي وقعت على أرض 

بريطانيا«.

وأضاف »رغم مرور 10 سنوات على هجمات 
7/7 في لندن استمر خطر اإلرهاب ماثال كأمر 
واقع وممي���ت � فمقت���ل 30 بريطانيا بريئا 
يقضون عطلة في تونس هو تذكرة وحشية 

بهذه احلقيقة. لكن اإلرهاب لن يروعنا«.
ووقف كاميرون ورئيس بلدية لندن بوريس 
جونسون في صمت ثم وضعا أكاليل الزهور 
على نصب الضحايا في حديقة هايد بارك، ثم 
انضما الى كبار الشخصيات وأسر الضحايا 
والناجني وأفراد خدمة الطوارئ الذين حوصروا 
في التفجيرات في حفل تأبني يقام في كاتدرائية 

سان بول.
وشمل حفل التأبني الوقوف دقيقة حدادا 
على مس���توى البالد كلها وذلك بعد أيام من 
الت���زام بريطانيا بدقيق���ة صمت مماثلة في 
ذكرى من قتلهم مس���لح في منتجع سوسة 

التونسي.

عواص���م � رويترز � ا.ف.پ: أعلنت حركة 
الشباب الصومالية املتشددة مسؤوليتها عن 
هجوم مسلح على بلدة مانديرا بشمال شرق 
كينيا، وذلك في عملية قالت احلركة انها جزء 

من عملياتها املستمرة ضد كينيا.
وقال املتحدث باسم العمليات العسكرية في 
حركة الشباب الشيخ عبدالعزيز أبو مصعب 
ل� »رويترز«: »نفذنا هجوم مانديرا. قتلتا أكثر 
من 10 كينيني مسيحيني. إنه جزء من عملياتنا 

املستمرة ضد كينيا«.
وكان 14 شخصا على األقل قد قتلوا وجرح 
ما ال يقل عن 11 آخرين في الهجوم الذي نفذته 
»الشباب« على قرية في شمال كينيا بالقرب 

من احلدود مع الصومال.
وجاء هذا الهجوم قبل اسبوعني من زيارة 

الرئيس األميركي باراك اوباما الى كينيا.
وقال مسؤول في ش���رطة مدينة مانديرا 
الكينية الواقعة على احل���دود مع الصومال 
واثيوبيا ان »الهجوم وقع في منطقة سوكو 
مبوزي وهي سوق كبيرة للمواشي قرب املدينة 

وقتل 14 شخصا«.

واكد هذه املعلومات رئيس الشرطة الكينية 
جوزيف بوانيه عبر تويتر متحدثا لفرانس 
برس عن »هجوم للشباب في مانديرا« اسفر 
عن »مقتل 14 وجرح 11«. واغلبية سكان هذه 
املنطقة من عمال املقالع املجاورة لكنهم وافدون 

من مناطق اخرى في كينيا.
وقال رئي���س االدارة احمللية اليكس اولي 
نكويو »كان الناس نائمني عند وقوع الهجوم. 
وصل املهاجمون وألقوا متفجرات على املنازل«. 
وأضاف »نظ���را الى طبيعة الهج���وم، انهم 
)الشباب(. اس���تخدموا املتفجرات واألسلحة 

الرشاشة«.
وتخوض حركة الش���باب اإلسالمية التي 
اعلنت والءها لتنظيم القاعدة منذ العام 2007 
حركة مترد مسلح ضد السلطات الصومالية 
الضعيفة املدعومة من ال���دول الغربية ومن 
القوة األفريقية في الصومال )اميصوم( البالغ 

عددها 22 الف عسكري.
وتس���تهدف حركة »الشباب« الصومالية، 
كينيا بشكل متزايد وهم يعمدون الى تكثيف 

هجماتهم في شهر رمضان.

األولوية للشؤون العسكرية 
واالعتم����اد على اجليش في 
الدف����اع الوطن����ي والتنمية 

االقتصادية في البالد.
 وأي����د س����ونغ حركات 
التحرر الوطني في مختلف 
بلدان العالم، كما أبدى دعمه 
وتأييده للحقوق العربية في 

مواجهة اسرائيل.
وقد اس����تمر هذا املوقف 
االيجاب����ي الداع����م للتحرر 
الوطن����ي من قب����ل الزعيم 
الكوري الشمالي احلالي كيم 
يونغ اون، الذي يسير على 
ايل  نفس نهج سلفيه: كيم 

سونغ وكيم يونغ ايل.

كوريا الشمالية حتيي الذكرى 21 
لرحيل مؤسسها كيم ايل سونغ

الش����مالية  حتيي كوريا 
الي����وم الذك����رى احلادي����ة 
والعشرين لرحيل مؤسسها 
كيم اي����ل س����ونغ، )1912- 
ت����رك بصمات  الذي   )1994
بالغ����ة األهمية ف����ي تاريخ 
البالد احلديث، كما كانت له 
اجنازاته ومواقفه املؤيدة في 
حركات التحرر الوطني حول 

العالم.
فقد ابدع س����ونغ، أفكارا 
مهمة للغاية من قبيل: فكرة 
زوتشيه تدعو الى اللجوء الى 
قوة الشعب من أجل التحرير 
والتنمية، وفكرة سونكون 
كيم ايل سونغ)اجليش اوال( تدعو الى اعطاء 

هادي يعني قائداً 
وأركان حرب 

جديدين للمنطقة 
العسكرية الرابعة 

في عدن


