
خرجت دفعة ثانية من مقاتلي تنظيم 
الدولة اإلسالمية بعد منتصف ليل األحد 
اإلثنني من أحياء في جنوب دمشق متوجهة 
إلى البادية، وفق ما أف��اد املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان، وذلك ضمن اتفاق إجالء لم 

تؤكده احلكومة السورية.
ويأتي اتفاق اإلج��الء ال��ذي مت التوصل 
اليه برعاية »روس��ي��ة« وب��دأ تنفيذه فجر 
األحد وفق املرصد، بعد عملية عسكرية بدأها 
اجليش السوري في 19 أبريل ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية في مناطق يتواجد فيها 
في جنوب العاصمة أبرزها مخيم اليرموك 

لالجئني الفلسطينيني وحي احلجر األسود.
وفي املقابل، نفى االعالم الرسمي السوري 
التوصل ال��ى ات��ف��اق، م��ؤك��دا أن العمليات 
العسكرية ت��ت��واص��ل ض��د اجل��ه��ادي��ني في 
مساحة ضيقة في شمال حي احلجر األسود. 

وق��ال مدير امل��رص��د رام��ي عبد الرحمن 
أمس االثنني لوكالة فرانس برس »خرجت 
دف��ع��ة ث��ان��ي��ة م��ن ع��ن��اص��ر تنظيم ال��دول��ة 
اإلسالمية بعد منتصف ليل األحد اإلثنني من 
جنوب دمشق«، متجهة إلى اجليب الواقع 
حتت سيطرة التنظيم املتطرف في البادية 

السورية.
وخرجت الدفعة األولى من مقاتلي التنظيم 
املتطرف فجر األحد، وتداولت حسابات على 
مواقع التواصل االجتماعي صورا قالت انها 
حلافالت تنتظر نقل اجلهاديني في مخيم 

اليرموك.
ومنذ التوصل الى االتفاق، وفق املرصد، 
ي��س��ري ه���دوء ف��ي ج��ن��وب العاصمة بعد 

أسابيع من املعارك العنيفة والقصف اجلوي 
واملدفعي، كما يقوم تنظيم الدولة اإلسالمية 

باحراق »مقاره وآلياته«.
وأوردت صحيفة ال��وط��ن امل��ق��رب��ة من 
احلكومة السورية أن »الهدوء النسبي بدا 

الفتا« في جنوب دمشق.
وأوض�����ح ع��ب��د ال��رح��م��ن أن »عملية 
اإلج���الء جت��ري ليال بشكل س��ري وبعيدا 
عن األض���واء«، واع��اد ذل��ك إل��ى أسباب عدة 
بينها أن »احل��ك��وم��ة ال��س��وري��ة ال تعترف 
بالتفاوض مع تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية، 
ولتفادي استهداف التحالف الدولي بقيادة 

واشنطن للقافلة«. 
وق���د ت��ث��ي��ر عملية االج����الء م��وج��ة من 
االنتقادات كتلك التي اثارها توصل حزب 
الله ال��ى اتفاق مع التنظيم قضى بخروج 
عناصره من املنطقة احل��دودي��ة بني لبنان 
وسوريا باجتاه محافظة دير الزور السورية 

في اغسطس املاضي.
وهدد التحالف الدولي وقتها باستهداف 

القافلة كما أعاق استكمال طريقها أياما عدة. 
وإثر سيطرته الشهر املاضي على الغوطة 
الشرقية التي بقيت لسنوات معقل الفصائل 
املعارضة األبرز قرب دمشق، يسعى اجليش 
ال��س��وري إل��ى اس��ت��ع��ادة ك��ام��ل العاصمة 
ومحيطها عبر اتفاقات إج��الء أو عمليات 

عسكرية.
ومبجرد خروج آخر اجلهاديني من دمشق، 
تصبح العاصمة بالكامل حت��ت سيطرة 
القوات احلكومية للمرة األول��ى منذ العام 
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أع��ل��ن التحالف العسكري في 
اليمن بقيادة السعودية أمس االثنني 
اعتراض صاروخ بالستي أطلق من 

اليمن باجتاه جنوب اململكة.
وق��ال املتحدث باسم التحالف 
العقيد الركن تركي املالكي في بيان 
ان قوات الدفاع اجلوي السعودية 
رص�����دت إط�����الق ال����ص����اروخ من 
محافظة صعدة، معقل املتمردين 

احلوثيني في شمال اليمن.
وأوض����ح أن ال���ص���اروخ أطلق 
ب��اجت��اه مدينة ج���ازان ف��ي جنوب 
اململكة، لكن ق��وات ال��دف��اع اجلوي 
ال��س��ع��ودي متكنت م��ن اعتراضه 
وت��دم��ي��ره، ون��ت��ج ع��ن ذل��ك تناثر 
ش��ظ��اي��ا ال���ص���اروخ ع��ل��ى األح��ي��اء 
السكنية »دون أن ينتج عن ذلك أية 

إصابات«.
وت��ق��ود ال��س��ع��ودي��ة ف��ي اليمن 
حتالفا عسكريا منذ م��ارس 2015 
دعما لقوات احلكومة املعترف بها 
وفي مواجهة املتمردين احلوثيني. 
وت��ت��ه��م ال��س��ع��ودي��ة اي����ران بدعم 
املتمردين الشيعة بالسالح، لكن 

طهران تنفي هذا االتهام.
وقتل في اليمن منذ بدء عمليات 

التحالف نحو عشرة آالف شخص.
ومنذ نوفمبر كّثف احلوثيون 
اط��الق الصواريخ البالستية على 
السعودية. وعادة ما يعلن التحالف 
عن اعتراض القوات للسعودية لهذه 

الصواريخ.
وال��س��ب��ت أع��ل��ن ال��ت��ح��ال��ف ان 
ص��اروخ��ني اطلقا ب��اجت��اه منطقة 
خميس مشيط اجل��ن��وب��ي��ة، جرى 
اعتراض احدهما بينما سقط اآلخر 

في منطقة صحراوية.
وف���ي 10 م��اي��و دّش����ن ال��دف��اع 
املدني السعودي منظومة صفارات 
ان��ذار جديدة في الرياض واملنطقة 

الشرقية.
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احلوثيون يواصلون استهداف السعودية بالصواريخ البالستية

أطلق من اليمن باجتاه اململكة

التحالف العسكري يعترض صاروخا جديدا فوق السعودية

ليبيا: قوة الردع اخلاصة في طرابلس تقبض على خلية تابعة لنظام القذافي
أعلنت قوة »الردع اخلاصة«، أمس اإلثنني، إلقاء القبض على »خلية 
تخريبية« تابعة لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كانت 

تخطط لعمليات عسكرية بالتنسيق مع خاليا أخرى.
وذك��رت قوة ال��ردع، التابعة للمجلس الرئاسي حلكومة الوفاق 
الوطني، في بيان لها، أن اخللية تابعة ملا يعرف ب� »اجلبهة الشعبية 
لتحرير ليبيا«، التي يديرها موالون لنظام القذافي، موضحة أن 
معلومات توفرت لديها تفيد بوجود تنظيم مسلح يسعى إلحداث 

فوضى في العاصمة الليبية وضواحيها.
وأكدت القوة في بيان صحافي نشرته على صفحتها الرسمية 
مبوقع فيس بوك للتواصل االجتماعي، أن التنظيم »بدعم من 
اجلبهة الشعبية أنشأ غرفة عمليات بجنوب طرابلس بهدف 
التحرك نحو العاصمة، ما دفع القوة إلى التنسيق مع الكتيبتني 
301، و12 مشاة، وتطويق مكان اخللية والقبض على 7 عناصر 
منها، بعد رصد حتركاتهم، وحتديد مكان غرفة العمليات، والتي 

كان سينطلق منها العمل املسلح«.
وأفادت القوة املكلفة من املجلس الرئاسي بتأمني العاصمة، بأن 
املوقوفني اعترفوا أثناء التحقيق املبدئي بتحديد ساعة حتركهم 
والقيام بعمليات تخريبية إلثارة خالياهم بالداخل، مشيرة إلى ضبط 
أسلحة وذخائر وأجهزة اتصاالت السلكية وخطط عسكرية، فضال 
عن بيان كانوا ينوون توزيعه، منوهة إلى أنهم أكدوا وجود تنسيق 

مسبق مع خاليا أخرى في جميع املدن الليبية.

رئيس باراغواي يفتتح سفارة بالده 
في إسرائيل مبدينة القدس

 افتتح رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس 
أم��س االثنني سفارة ب��الده في اسرائيل في 
مدينة ال��ق��دس، م��ا يجعل ب��الده ثالث دول��ة 
تتخذ هذه اخلطوة املثيرة للجدل بعد الواليات 

املتحدة وغواتيماال.
 وألقى كل من كارتيس ورئيس ال��وزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو كلمة أثناء مراسم 
افتتاح السفارة ف��ي احلديقة التكنوالجية 
في املاحلة بالقدس الغربية. وعلقت الفتات 
باللغات الالجنليزية والعبرية والعربية، 
وعلقت اع��الم ب��اراغ��واي بالقرب من مداخل 

السفارة.
وأع���ل���ن ك��ارت��ي��س امل���ع���روف ب��ص��داق��ت��ه 
السرائيل معلقا على نقل سفارة بالده من تل 

ابيب الى القدس »انه حدث تاريخي«.
واض��اف » ان ه��ذا العمل له مغزى عميق 

مبعنى ان���ه يعبر ع��ن ص��داق��ة ب��اراغ��واي 
اخلالصة والتضامن الكامل مع اسرائيل«.

من جهته ق��ال نتانياهو ان التعاون بني 
الدولتني »س��ي��زداد« من خ��الل التعاون في 

مجاالت مثل االمن والزراعة والتكنولوجيا.
 ووصل كارتيس األحد الى اسرائيل ومن 
املتوقع ان يعقد بعد الظهر ل��ق��اء عمل مع 

نتانياهو.
وحذت باراغواي حذو الواليات املتحدة في 
خطوتها املثيرة للجدل، وهي ثاني دولة من 

امريكا اجلنوبية تنقل سفارتها بعد غواتيماال.
ونقلت السفارة االميركية الى القدس في 
14مايو وشهد ذل��ك اليوم مواجهات دامية 
على حدود قطاع غزة أسفرت عن مقتل حوالى 
ستني فلسطينيا وجرح أكثر من ألفني بنيران 

اجليش اإلسرائيلي.

 وت��زام��ن ذل��ك ايضا مع ال��ذك��رى السبعني 
للنكبة وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني 

في حرب 1948.
وك��ان اع��الن ترامب في 6 ديسمبر 2017 
االع��ت��راف بالقدس عاصمة السرائيل ونقل 
سفارة ب��الده من تل ابيب ال��ى ال��ق��دس، اثار 

غبطة االسرائيليني وغضب الفلسطينيني.
واعتبر كثير من الفلسطينيني قرار ترامب 

مبثابة استفزاز.
وال��ق��دس ف��ي صلب ال��ن��زاع ب��ني اسرائيل 
والفلسطينيني. وقد احتلت اسرائيل القدس 
الشرقية العام 1967، واعلنتها عاصمتها 
االب��دي��ة وامل��وح��دة ف��ي 1980 ف��ي خطوة لم 
يعترف بها املجتمع الدولي وضمنه الواليات 
املتحدة. ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية 

عاصمة لدولتهم املنشودة.

Tuesday 22th May 2018 - 12 th year - Issue No.3194الثالثاء 6 رمضان 1439 ه�/ 22 مايو  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3194

الصدر يدعو إلى ائتالف حكومي واسع 
ويكثف لقاءاته في بغداد

دع��ا رج��ل ال��دي��ن الشيعي الشعبي مقتدى 
ال��ص��در، ال��ذي حل االئ��ت��الف ال��ذي يدعمه أوال 
باالنتخابات التشريعية العراقية، إلى تشكيل 
حكومة »أبوية« خالل لقاءاته مع قادة القوى 
السياسية الرئيسة في البرملان املقبل، وبعضها 

من استبعده من التحالف في وقت سابق.
وبعد إعالن النتائج الرسمية لالنتخابات، 
ينتظر العراق اآلن معرفة االئتالف الذي سيحكم 
البالد التي ينخرها الفساد وأنهكتها املعارك ضد 
تنظيم ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة، للسنوات األرب��ع 

املقبلة.
ويجب أن ال يقل عدد الكتلة البرملانية املزمع 
تشكيلها عن 166 نائبا، لتتمكن من تسمية 

رئيس احلكومة املقبل.
وشّكل العراق ما بعد ص��دام حسني نظامه 
السياسي بطريقة معّقدة تفرض قيام حتالفات 

برملانية، ملنع ع��ودة الديكتاتورية والتفّرد 
باحلكم. وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل 
الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل 
حكومة غالبية، وليس من املستبعد أن تخسر 
الكتلة األولى الفائزة في االنتخابات التشريعية 
قدرتها على تشكيل حكومة، بفعل حتالفات بني 

الكتل البرملانية.
وتتدخل كل من الواليات املتحدة وإيران في 
تلك العملية، سعيا إل��ى حتجيم الصدر الذي 

يدعو إلى استقالل القرار السياسي العراقي.
ومساء األحد، التقى الصدر هادي العامري 
املقرب من إي���ران، وأح��د أب��رز ق��ي��ادات فصائل 
احلشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في 
إسناد القوات األمنية خالل املعارك لدحر تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وف��ي أعقاب االنتخابات التشريعية التي 

ج��رت ف��ي 12 م��اي��و، أعلن ال��ص��در، ال��ذي فاز 
حتالفه ب�54 مقعدا برملانيا، مد اليد لغالبية 
القوى السياسية في تغريدة على تويتر، لم 
يذكر فيها حتالف »الفتح« )47 مقعدا( الذي 

يتزعمه العامري.
وقال الصدر في بيان مساء األحد، إن اللقاء 
»بحث تطورات العملية السياسية في البلد«، 
مؤكدا على »ضرورة اإلسراع في تشكيل حكومة 

أبوية بأسرع وقت ممكن«.
وقبيل ذل��ك، التقى الصدر في بغداد رئيس 
ال���وزراء حيدر العبادي امل��دع��وم من املجتمع 
الدولي، والذي حل ائتالفه ثالثا في االنتخابات 

النيابية ب�42 مقعدا.
ويدعو الرجالن اللذان يلمحان منذ بداية 
احلملة االنتخابية إلى إمكانية حتالفهما، إلى 

تشكيل حكومة »تكنوقراط«.

ضمن اتفاق إجالء لم تؤكده احلكومة السورية
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