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اخلرطومـ  أ.ف.پ: اكد الرئيس السوداني عمر 
البشير امس ان السودان سيعترف باستقالل 
اجلنوب إذا ما قرر اجلنوبيون االنفصال خالل 
استفتاء تقرير املصير املقرر إجراؤه في عام 

.2011
وقال البشـــير في خطاب ألقاه في يامبيو، 
عاصمة والية غرب االستوائية، وبثه التلفزيون 

الرسمي ان »حزب املؤمتر الوطني )الذي يتزعمه( 
يؤيد وحدة الســـودان ولكن إذا كانت نتيجة 
االســـتفتاء هي االنفصال، فإننـــا في املؤمتر 
الوطني سنكون أول من يرحب ويدعم« اختيار 

اجلنوبيني.
وتابع البشير، ان »اخلرطوم ستكون أول من 

يعترف بهذه الدولة اجلديدة وستدعمها«.

البشير: السودان سيعترف باستقالل الجنوب إذا قرر االنفصال

طهران تهدد بضرب السفن الحربية الغربية بالخليج حال تعرضها لهجوم
طهرانـ  وكاالت: هددت طهران باالنتقام من السفن احلربية الغربية 
التي جتوب اخلليج العربي إذا تعرضت لهجوم، على ما ذكرت وكالة 
فارس اإليرانية لألنباء نقال عن وزير الدفاع اإليراني أحمد وحيدي.  
وقال الوزير االيراني »يعرف الغربيون جيدا أن وجود هذه السفن 
احلربية في اخلليج الفارسي ميثل أفضل األهداف العملية إليران إذا 

أرادوا أن يشنوا أي عمل عسكري ضد إيران«.
وأشار إلى انتشار األســــاطيل والسفن احلربية مبنطقة اخلليج 
قائال »إن أكثر من 90 عوامة حربية ســــواء غواصة أو ناقلة طائرات 
ومروحيات تنتشــــر حاليا في هذه املنطقة التــــي أصبحت منطقة 

عسكرية بحتة«.
وتساءل عن مغزى وأهداف نشر هذا الكم الكبير من القطع البحرية 
في املنطقة، مضيفا: »كان يقال في عهد صدام إنها جاءت إلى املنطقة 
ملواجهته ولكن اليوم ماهو املبرر لتواجدها؟«. وتابع قائال: »هل الهدف 
من انتشار األساطيل الغربية في املنطقة هو إيران؟ إذ يعلم الغربيون 
أن هذه األساطيل ستكون أفضل هدف لعملياتها إذا ما تعرض الوطن 
ألي عدوان«. وتطرق كذلك إلى انتشــــار القواعد العســــكرية للدول 
األجنبيــــة مبا فيها الواليات املتحدة في املنطقة، مصرحا بأن الهدف 

من ذلك هو احلفاظ على املصالح األميركية فيها.
بدوره، قال رئيس البرملان االيراني علي الريجاني امس ان أميركا 
واســــرائيل الجترآن على ارتكاب أي »حماقة عســــكرية« ضد ايران 

وبناها التحتية.

واوضح الريجاني في تصريح صحافي على هامش ملتقى »غزة 
اســــطورة املقاومة« الذي عقد بطهران أمس »ان الساسة األميركيني 
واالسرائيليني هددوا بضرب ايران وبناها التحتية على مدى السنوات 
املاضية لكن تصريحاتهم بقيت جوفاء تؤكد عجزهم عن القيام بأي 
فعــــل جتاه ايران«. وفي كلمة له خالل امللتقى الذي عقد مبناســــبة 
الذكرى االولى للعدوان االسرائيلي على غزة قال الريجاني ان املقاومة 
باتت اخليار الوحيد في مواجهة االحتالل االســــرائيلي بعد فشــــل 

مشاريع التسوية.
واضاف ان مشــــاريع التسوية واملؤمترات املرتبطة بها لم متنح 
الشعب الفلسطيني حقا واحدا من حقوقه املغتصبة واصفا املشاريع 
األميركية للتسوية بأنها »ضحك على الذقون« فيما خارطة الطريق 
مهزلة. واعتبر الريجاني ان الطريق الوحيد حلصول الفلسطينيني 
على حقوقهم يتمثل بخيــــار املقاومة الذي اثبت فاعليته في حربي 

لبنان وغزة. 
في غضون ذلك، أعلن املتحدث باســــم وزارة اخلارجية االيرانية 
رامني مهمانبرســــت أمس أن بالده ترى »اشارات واقعية« في توجه 
الدول الكبرى الســــت الكبرى )الواليات املتحدة وروســــيا وفرنسا 

وبريطانيا والصني واملانيا( بشأن ملفها النووي.
وقال املتحدث خالل مؤمتره الصحافي االسبوعي »ان احلديث عن 

عقوبات يتكرر وذو نتيجة عكسية«.
 واضاف »اذا اتخذت بعض الدول الغربية موقفا، فعليها ان تصحح 

توجهها وان تكون واقعية بشأن حقوقنا )في املجال النووي(. اننا 
نرى اشارات تنم عن الواقعية«.

 وكان مهمانبرست يرد على اسئلة تتعلق باجتماع ممثلي مجموعة 
الدول الست في نيويورك السبت والذي لم يؤد الى اي قرار لكنه بدأ 

باثارة فكرة فرض عقوبات جديدة على ايران.
من جهتها، حثت الصني باقي الدول الكبرى على إبداء مرونة أكبر 
في التعامل مع البرنامج النووي اإليراني وقللت من احتماالت فرض 
عقوبات بعد أن اجتمعت القوى الست الكبرى لبحث أمر هذه األزمة. 
وفــــي حني أن القوى الغربية في االجتماع تطلعت لفرض املزيد من 
العقوبات على إيران بسبب رفضها خطة األمم املتحدة لتبادل الوقود 
النووي، فقد قاومت روســــيا والصني خاصة في الوقت الراهن مثل 

هذه اخلطوات ودعتا إلى املزيد من املفاوضات.
وأكد ما تشاو شو املتحدث باسم اخلارجية الصينية هذا املوقف 
امس وجتنب حتى اســــتخدام كلمة »عقوبات« في الرد على أسئلة 

الصحافيني بشأن االجتماع.
وصرح تشــــاو في مؤمتر صحافي يعقد بشكل منتظم »اقتراحنا 
هو حــــل القضية النووية اإليرانية بشــــكل مالئم من خالل احلوار 
والتشاور«. وأضاف »نتمنى أن تدعم كل اجلوانب احلوار والتعاون 

وأن تبدي نهجا أكثر مرونة وتعقال«.
ومضى يقول إن اجتماع نيويورك بني »القوى اخلمس زائد واحد« 
أي الدول دائمة العضوية في مجلس األمن إلى جانب املانيا لم يتطرق 

»إلى خطوات تالية محددة« جتاه إيران.
وبخصوص متثيلها مبســــؤول من الصــــف الثاني في االجتماع 
املذكور قالت الصني إنها لم تتمكن من إرســــال هي يافي نائب وزير 

اخلارجية بسبب تضارب املواعيد.
 لكن ديبلوماسيني من دول أخرى اعتبروا هذه اخلطوة جتاهال 
من الصني وتكهنوا بأنها رمبا تظهر مقاومة من بكني ملعاقبة إيران أو 
غضبا من مبيعات األسلحة األميركية إلى تايوان التي تطالب الصني 

بسيادتها عليها منذ انقسامهما عام 1949.
على صعيد االزمة الداخلية، نقلت وكالة العمال االيرانية لالنباء 
أمس عن الشرطة االيرانية قولها ان املعلومات التي قدمها مواطنون 
ساعدتها على اعتقال 40 شــــخصا شاركوا في احتجاجات مناهضة 

للحكومة خالل احياء ذكرى عاشوراء في الشهر املاضي.
وفي مســــعى ملالحقة املشاركني نشــــرت الشرطة صور عشرات 
يشتبه في مشاركتهم في اعمال الشغب وطلبت من املواطنني التعرف 
عليهم. واعتبــــرت هذه اخلطوة حتذيرا واضحا للمعارضة املطالبة 
باالصالح ومؤشرا اضافيا على اصرار السلطات االيرانية على وضع 
حد للمظاهرات التي جتتاح اجلمهورية االســــالمية منذ االنتخابات 

الرئاسية املتنازع على نتائجها في يونيو من العام املاضي.
ونقلت وكالة العمال عن مصدر شــــرطة مطلع قوله »عقب نشر 
صور اضطرابات يوم عاشوراء مت التعرف على أكثر من 40 شخصا 

من عناصر الشغب واعتقلوا من خالل تعاون املواطنني«.

الشرطة اإليرانية تعتقل 40 مشاركًا في احتجاجات عاشوراء بعد نشر صورهم 

إمكاناتها الكبيرة سوى 15 مليون دوالر 
لدعم ورعاية مصالح رعاياها املقيمني 
في سورية وهو مبلغ زهيد مقارنة بعدد 
الالجئني العراقيني املتواجدين في سورية 
الذين يتجاوز عددهم 1.5 مليون الجئ، 
داعيا املجتمع الدولي إلى تعزيز اجلهود 
في إطار دعم الالجئني العراقيني والتي 

مازالت متواضعة بكل املعايير.
بدورها أكدت مساعدة املفوض السامي 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني جانيت 
ولفتت ليـــم إلى أن نحـــو 50 منظمة 
تعمل في 12 دولة على قضية الالجئني 
العراقيني قامت بوضع اخلطة للتخفيف 
من معاناتهم معربة عن األمل في عودتهم 
القريبـــة إلى بلدهم بكرامة وأمان وعن 
استعداد املفوضية االستمرار في كل ما 
ميكن القيام به من أجل دعم احلكومات إلى 

حني عودة هؤالء الالجئني إلى بلدهم.
وأكد املنسق املقيم لبرامج األمم املتحدة 
في سورية إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن 
سورية وبالتعاون مع مختلف وكاالت 
األمم املتحدة عملت خالل السنوات األخيرة 
من أجل تخفيف معاناة الالجئني العراقيني 
الذين تســـبب توافدهم إلى سورية في 
خلق أعباء علـــى مواردها االقتصادية 
ونظامها التعليمـــي والصحي وبنيتها 

التحتية.
أما في بغداد فقد أكدت وزارة املهجرين 
أنها وبالتنسيق مع املفوضية تواصل 
رفد املقيمني في دمشق مبفردات البطاقة 
التموينية، وتأمني مستحقات املتقاعدين 
وشـــبكة احلماية االجتماعية، مشيرة 
الى »استمرار برنامج العودة الطوعية، 
وتسيير رحالت جوية وبرية للراغبني 

في العودة«.

تلقي بالالئمة على اآلخرين.
ورأى املقداد »إن أفضل احللول ملشكلة 
الالجئني العراقيني تكمن بالدرجة األولى 
في توفيـــر أفضل الظـــروف لعودتهم 
إلى بلدهم ألنها مســـألة مؤقتة جنمت 
عن االحتـــالل األميركي للعراق، منوها 
بقرار اإلدارة األميركية اجلديدة القاضي 
بانسحاب كل القوات األجنبية من العراق 

حتى نهاية عام 2011«.
ولفت نائب وزير اخلارجية إلى أنه منذ 
توافد الالجئني العراقيني إلى سورية في 
عام 2003 لم تدفع احلكومة العراقية رغم 

عن الدعم العراقي ونحن قلنا للحكومة 
العراقية ان هؤالء املواطنني هم عراقيون 
وانهم يعانون من اوضاع حقيقية وليست 

وهمية«.
ودعا الى عدم جعل قضية الالجئني 
ضحية سياســـية حلالة العالقات بني 

العراق وسورية.
واضاف املقداد »نحن كما اكدنا دائما 
في ســـورية مع الشـــعب العراقي ضد 
االرهاب وضـــد التفجيرات وضد القتل 
والدمار.. ولكن على احلكومة العراقية 
ان تتحمل مسؤوليتها في هذا املجال واال 

عواصم ـ هدى العبود والوكاالت 
العالقات بني سورية  لن تتحســـن 
والعراق، في ظل حكومة نوري املالكي، 
وحتى »تأتـــي االنتخابات العراقية في 
السابع من مارس املقبل بحكومة اكثر 
ودا لسورية« على حد تعبير نائب وزير 

اخلارجية د.فيصل املقداد. 
وفي خطوة يتوقع ان تزيد من توتر 
العالقة املتوترة اصال على خلفية اتهام 
بغداد لدمشـــق بالتورط في الهجمات 
الدامية التي ضربتها في اغسطس املاضي، 
اتهم املقداد العراق بالتخلي عن مواطنيه 
بتقاعسه عن مساعدة نحو مليون ونصف 
املليون الجئ عراقي في سورية. وهو 
ما نفته حكومة املالكي وقالت في بيان 
حكومي عن وزيـــر الهجرة واملهجرين 
العراقي عبد الصمد رحمن ســـلطان ان 
»االحصائية االخيرة للوزارة وللمفوضية 
العليا لشؤون الالجئني تشير الى وجود 

206 آالف عراقي في سورية فقط«.
اال ان املقداد قال، خالل إطالق خطة 
االستجابة اإلقليمية لالجئني العراقيني 
للعـــام احلالـــي امس االول بدمشـــق، 
»إن ســـورية تســـتضيف 1.5 مليـــون 
عراقي« بحســـب تقريـــر حديث أعدته 
وزارة الداخليـــة، الى جانب نحو 500 
ألف فلســـطيني منذ عام 1948 إضافة 
الى عشرات آالف الالجئني السودانيني 
واإلريتريني والصوماليني وفي كثير من 

األحوال الجئني من أفغانستان«.
واستغرب نائب وزير اخلارجية »عدم 
قيام احلكومة العراقية بأداء واجبها في هذا 
املجال وممارسة كل أساليب االبتعاد عن 

حتمل مسؤوليتها جتاه مواطنيها«.
واضاف »انا اخجـــل من ان احتدث 

سورية تستبعد تحسن العالقات مع العراق في ظل حكومة المالكي 
أكثر من 500 بعثي وضابط مخابرات سابق خالف بين بغداد ودمشق على عدد الالجئين العراقيين 

مبعدين عن انتخابات العراق 
ـ وكاالت: اعلن رئيس  بغداد 
جلنة املساءلة والعدالة البرملانية 
في العــــراق أمس انــــه مت ابالغ 
املرشحني املبعدين عن االنتخابات 
التشريعية املقبلة بقرار ابعادهم، 
حيث بات بإمكانهم تقدمي الطعون 
خــــالل ثالثــــة ايام اعتبــــارا من 

أمس.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية 
فالح حسن شنشل في تقرير قدمه 
الى البرملان حول االسماء الذين 
قررت »هيئة املساءلة والعدالة« 
منعهم من خــــوض االنتخابات 
»تبني لدينا ان املرشــــحني الذين 
ينتمــــون الى االجهــــزة القمعية 
املمثلة بفدائيي صدام واملخابرات 

يبلغ 182 مرشحا«.
البعثيني  واضاف »ان عــــدد 
املبعدين يبلغ 216 عضوا بينهم 

13 برتبة عضو شعبة«.
كما اكد شنشــــل الذي يترأس 
جلنة شكلها البرملان قبل عشرة 
ايام للتحقق من االسماء املبعدة 
ان »هيئة املســــاءلة ابعدت كذلك 
105 ضباط ممن كانت لديهم شارة 
العسكرية،  احلزب في املؤسسة 
بينهم قادة فــــرق والوية برتبة 

لواء وعميد ركن«.
وبلغ العدد النهائي للمشمولني 

بقرار االبعاد 511 شخصا.
وتابع شنشــــل ان »خمســــة 
مرشحني من الذين شاركوا في قمع 
االنتفاضة الشعبانية عام 1991، 
ابعدوا كذلك، باالضافة الى عدد آخر 

من مروجي افكار البعث«.

واشار الى ان اي شخص لديه 
اعتــــراض فليتوجه الــــى الهيئة 
التمييزية لتقــــدمي الطعن خالل 
االيام الثالثــــة املقبلة«. وقد اقر 
البرملان تشــــكيل »هيئة متييز« 
تتولى النظر في قرارات »املساءلة 
والعدالة«، مكونة من سبعة قضاة 
رشحهم املجلس االعلى للقضاء. 
الى  وهناك حوالى 6500 مرشح 
االنتخابات ضمنهم 86 حزبا و12 
ائتالفا. ويحظر الدستور اي نشاط 

او ترويج حلزب البعث املنحل.
إلى ذلك أكد علي الدباغ املتحدث 
الرسمي باسم احلكومة العراقية، 
ان التدخالت األميركية في قضية 
إقصاء مئات املرشحني وأكثر من 15 
كيانا لالنتخابات النيابية املقبلة، 
وفقا لقوائم وضعتها هيئة املساءلة 

والعدالة »لن جتدي نفعا«.
فــــي تصريحات  الدباغ  وأكد 
لصحيفة »الشــــرق األوســــط« 
اللندنية نشرتها أمس: »ال أتصور 
التدخالت، سواء من اجلانب  أن 
األميركي أو األمم املتحدة، في عمل 
الهيئة ستجدي نفعا، باملقابل فإننا 
نحرص على ان يكون عمل الهيئة 
القضائية التي ستبت في الطعون 

قانونيا ومحايدا«.
وقال الدباغ إنه »ليس للحكومة 
احلق في التدخل بقانون املساءلة 
والعدالة وإجراءاته، الســــيما أن 
مجلــــس النواب اتفــــق وأقر هذا 

القانون باإلجماع«.
وأضاف الدباغ أن »أزمة إبعاد 
الكيانات والشــــخصيات  بعض 

السياسية من االنتخابات تسبب 
جتاذبات سياسية، لكن التدخالت، 
في الوقت ذاته، لن تثمر عن شيء 
على اعتبــــار أن كل ما صدر كان 

وفقا ألمر قانوني«.
وأوضح الدباغ ان »اجلهود اآلن 
تتجه نحو تفعيل الهيئة التمييزية 
»التي صدق عليها البرملان للنظر 
في صحة قرارات هيئة املساءلة 
والعدالة« وأنه ال تسييس بعيدا 
عن ظلم أي جهة أو التشهير بها«. 
من جهة أخرى، شدد نائب الرئيس 
العراقي عادل عبداملهدي على ان 
عهد االنقالبات في العراق لم يول، 
معربا عن قلقــــه من العالقة بني 
مــــن وصفهم ببقايا حزب البعث 
وعناصر اإلرهاب. وقال عبداملهدي 
في تصريحات أوردها راديو »سوا« 
األميركي أمس إن الدستور العراقي 
ال يحرم »البعثي الســــابق« من 
العمل السياســــي لكن ليس على 
أساس إعادة التشكيلة السابقة.

العراقي  الرئيس  ودعا نائب 
إلى عدم تســــييس قرارات هيئة 
املساءلة والعدالة بحظر مشاركة 
كيانات سياسية في االنتخابات، 
مشيرا إلى أهمية أن تطبق القوانني 
دون انتقائية وأال يتم تسيسها، 
السيما أنها ليست مقدسة بل قابلة 

للتدقيق والتمحيص.
وأوضح عبد املهدي أن اخلالف 
على رئاســــة الــــوزراء وتوزيع 
احلصص هو السبب الرئيسي في 
حالة االنقسام الشيعي املوجودة 

في بالده إلى ائتالفني.

باراك: استئناف المفاوضات مع سورية ليس على أجندة الحكومة 
رام اهلل ـ أ.ش.أ: طالــــب د.صائب عريقات 
رئيس دائرة شــــؤون املفاوضــــات في منظمة 
التحرير الفلسطينية، رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو باســــقاط شروطه الرافضة، 
لتنفيذ ما عليه من التزامات في خارطة الطريق، 
وحتديدا وقف االســــتيطان، مبا في ذلك النمو 
الطبيعي ومبا يشمل القدس، وإسقاطه شرطه 
أيضا بعدم اســــتئناف املفاوضات حول كافة 
القضايا الرئيســــية مبا فيها القدس الشرقية 
والالجئــــني من النقطة التي توقفت عندها في 
ديســــمبر 2008، اذا اراد استئناف مفاوضات 

السالم. 
وجاء ذلك خالل لقائه مع املبعوث األوروبي 
لعملية الســــالم مارك أوت، وممثل السكرتير 
العام لألمم املتحدة روبرت سري، ومقرر جلنة 
الشؤون اخلارجية في املجلس األوروبي بييرو 

فاسينو، كل على حده.
 وقال عريقات ان اللجنة الرباعية الدولية 
عجزت عن إلزام احلكومة اإلسرائيلية بتنفيذ 
التزاماتها، وخاصة وقف االستيطان بشكل تام 
ومبا يشمل القدس، وفتح املكاتب واملؤسسات 
املغلقة في القدس الشرقية، ورفع احلصار وإزالة 
احلواجز واإلغالق، وإعادة األوضاع على األرض 
إلى ما كانت عليه، واإلفراج عن املعتقلني، وإزالة 
البؤر االستيطانية التي أقيمت منذ 2001، ويجب 
أال يعني إلقاء اللوم على اجلانب الفلسطيني، 
إذ ان مســــؤولية الرباعية تتطلب اإلعالن عن 
احلكومة اإلســــرائيلية على أنها الطرف الذي 
يعطل ويعرقل اســــتئناف املفاوضات، وأنها 
وحدها تتحمل مســــؤولية تعطيل كل ما بذل 

ويبذل من مجهود الستئناف املفاوضات.
على مسار املفاوضات السورية - االسرائيلية، 

ذكرت صحيفة »هآرتس« أمس أن وزير الدفاع 
اإلسرائيلي ايهود باراك أبلغ وزير اخلارجية 
التركي أحمد داود أوغلو ان استئناف احملادثات 
بني إسرائيل وسورية ليس على أجندة احلكومة 

اإلسرائيلية احلالية.
ورد باراك على طلب داود أوغلو خالل لقائهما 
في تركيــــا األحد املاضي حول رغبة تركيا في 
استئناف دورها كوسيط في محادثات السالم 
اإلسرائيلية السورية قائال إن موقفه الشخصي 
هو أنه يؤيد اســــتئناف احملادثات مع سورية 
لكن املوضوع ليس مطروحا على أجندة حكومة 
إسرائيل.  وطلب داود أوغلو من باراك السماح 
بإدخال مســــاعدات تركية إلى غزة عن طريق 
إســــرائيل وبينها مؤن وأدوية وبيوت متنقلة 
)كرافانات( من أجل إسكان الفلسطينيني الذين 
مت تدمير بيوتهم خالل احلرب على غزة مطلع 
العام املاضي. وقال باراك إنه سيبحث في الطلب 
التركي لكنه شــــدد على أن محاصرة القطاع 
ستستمر ما دام اجلندي اإلسرائيلي األسير في 

القطاع جلعاد شاليط اليزال في األسر.
من جهة اخــــرى حملت منظمــــة حقوقية 
فلسطينية امس إسرائيل مسؤولية فتح سد 
وادي غزة ما تســــبب بغرق عشــــرات املنازل 
وإصابة تســــعة فلسطينيني في قرية املغراقة 

جنوب القطاع مساء أمس االثنني.
وقال مركز امليزان حلقوق اإلنسان في بيان 
»أقدمــــت قوات االحتالل عند حوالي الســــاعة 
السادسة من مساء االثنني )امس االول(على فتح 
سد وادي غزة الذي تقيمه منذ سنوات طويلة 
ملنع مياه األمطار من االنســــياب الطبيعي إلى 
قطاع غزة وحرمان اخلزان اجلوفي في القطاع 

من مصدر من مصادر تغذيته«.

السلطة تشترط على نتنياهو إسقاط شروطه الستئناف المفاوضات 

صنعاء تعلن إصابة 
زعيم الحوثيين بإصابات بالغة

عواصمـ  وكاالت: أعلنت صنعاء أمس أن زعيم املتمردين احلوثيني 
الشيعة في اليمن عبد امللك احلوثي أصيب بإصابات بالغة.

ونقلت الوكالة اليمنية لألنباء عن مســـؤول ميني بارز قوله إن 
احلوثي في قريته حاليا، إال أنها لم تذكر املزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، واصلت الوحدات العسكرية واألمنية اليمنية في 
محور »صعده« شـــمال اليمن تقدمها في مختلف املناطق، وطهرت 
املزيد من املواقع واملزارع قرب »آل عقاب« ودمرت العديد من األوكار 
واملتاريس واخلنـــادق التي أقامتها العناصـــر احلوثية اإلرهابية، 

وأحلقت في صفوفهم خسائر فادحة.
صرحت بذلك مصادر عســـكرية مينية امـــس، وقالت »إن قوات 
اجليش واألمن وبالتعاون مع املواطنني متكنوا من الســـيطرة على 
جبل »املدور« ودمروا أوكار عناصـــر اإلرهاب في جبل »االحرش« 
و»جبل سربة«، كما أحبطوا محاولة تسلل للعناصر اإلرهابية إلى 

جبل »وهبان« وكبدوا تلك العناصر خسائر كبيرة«.
وفي محور »ســـفيان« مبحافظة عمـــران جنوب »صعدة« قالت 
املصادر »إن وحدات أخرى دمرت 5 سيارات محملة باألسلحة واملؤن 
للعناصر اإلرهابية باجتاه وادي »عبلة« وملف »صيفان« و»املربعة« 
و»املجزعة«« بينما تصدت وحدات أخرى حملاوالت تسلل للعناصر 
اإلرهابية قرب موقع »النصر« وموقع »الصمود« وتبة »شمســـة« 
وأحلقت خســـائر كبيرة في صفوف تلـــك العناصر وأجبرتها على 

الفرار.
وفي محور »املالحيظ« قالت املصادر »إن القوات احلكومية وجهت 
ضربات دقيقة وموجعة للعناصـــر احلوثية وطاردتها قرب »ظهر 
احلمار« وشوهدت تلك العناصر تخرج من مخابئها وتفر أمام الضربات 
املتالحقة«، وأضافت »ان وحدات أخرى دمرت سيارات وآليات تابعة 
لعناصر اإلرهاب قرب وادي »اخلزان« ومفرق »ذويب« وتبة »املطلة« 

كما دمرت عددا من األوكار اإلرهابية في وادي »سر املوز««.

الجيش اليمني يسيطر على جبل المدور

)أ.ف.پ( إحدى اللوحات اإلعالنية التي تدعو للوحدة وسط اخلالفات على االنتخابات في العراق  

)رويترز( فلسطيني يحاول إنقاذ طفليه من الفيضانات التي اجتاحت غزة بعد أن فتحت إسرائيل السدود  


