
استهدفت قوات النظام السوري خالل الليل بعشرات 
ال��ق��ذائ��ف وال��ص��واري��خ مناطق سيطرة تنظيم الدولة 
اإلسالمية في جنوب دمشق وخصوصاً في مخيم اليرموك 
لالجئني الفلسطينيني، وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق 

االنسان  امس األربعاء.
وحتشد ق��وات النظام منذ نحو أسبوعني تعزيزاتها 
العسكرية في محيط مخيم اليرموك وأحياء أخرى محاذية 
يتواجد فيها التنظيم املتطرف في جنوب دمشق متهيداً 
لبدء عملية عسكرية تتيح للجيش السوري السيطرة على 

كامل العاصمة.
وقال مدير املرصد السوري حلقوق اإلنسان رامي عبد 
الرحمن لوكالة فرانس ب��رس »تستهدف ق��وات النظام 
السوري منذ يومني بشكل مكثف مناطق سيطرة تنظيم 
الدولة االسالمية في جنوب دمشق، متهيداً لبدء عملية 

عسكرية واسعة«.
وأس��ف��ر القصف ليالً على ال��ي��رم��وك ع��ن مقتل مدني 

واصابة آخرين بجروح، وفق املرصد.
واستهدف تنظيم الدولة االسالمية مساء االثنني املاضي 
أحياء قريبة في دمشق موديا بحياة طفل، فضالً عن أربعة 

عناصر من قوات النظام على األقل.
وأشار عبد الرحمن الى »مفاوضات غير مباشرة عبر 
وسطاء محليني خل��روج التنظيم املتطرف من املنطقة، 
وانتقال مقاتليه الى البادية السورية« تفادياً للعملية 

العسكرية الوشيكة.
ويسيطر تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية منذ 2015 على 
اجل��زء األكبر من مخيم اليرموك الفلسطيني، فضالً عن 
أجزاء من حيي احلجر األسود والتضامن احملاذيني له. كما 
متكن الشهر املاضي من السيطرة على حي القدم املجاور، 
مستغالً انشغال قوات النظام مبعارك الغوطة الشرقية، 

التي استعادها كاملة السبت.
ويقدر املرصد السوري باملئات أع��داد مقاتلي تنظيم 

الدولة اإلسالمية في جنوب دمشق.
ومن شأن طرد تنظيم الدولة اإلسالمية من تلك األحياء 
أن يتيح للجيش ال��س��وري بسط سيطرته على كامل 

العاصمة للمرة األولى منذ العام 2012.
وخسر التنظيم املتطرف العام املاضي غالبية مناطق 
سيطرته في سوريا والعراق، ولم يعد يتواجد سوى في 
جيوب مشتتة في سوريا بينها جيب في محافظة دير 

الزور )شرق( وفي البادية )وسط(.
من جهة اخرى وغداة التوصل الى اتفاق مع احلكومة 
السورية، ب��دأ فصيل جيش االس��الم في مدينة الضمير 
قرب دمشق تسليم أسلحته الثقيلة واملتوسطة قبل خروج 
مقاتليه الى الشمال السوري، وفق ما افادت وكالة االنباء 

السورية الرسمية )سانا(.

وأوردت الوكالة أن م��ن امل��ق��رر خ��روج خمسة آالف 
شخص هم 1500 مقاتل وأفراد من عائالتهم. 

وتعد الضمير على غ��رار مدن وبلدات عدة في محيط 
دمشق منطقة »مصاحلة«، وه��ي التسمية التي تطلقها 
احلكومة على مناطق توصلت فيها خالل السنوات املاضية 

الى اتفاقات تقضي ببقاء املقاتلني املعارضني مع توقف 
األعمال القتالية. وتدور مفاوضات حالياً، وفق املرصد، 
ح��ول بلدات أخ��رى مجاورة في القلمون الشرقي بينها 
الناصرية وجيرود، وأخ��رى في جنوب دمشق هي يلدا 
وبيت سحم وببيال. وأفاد املرصد بقصف عنيف األربعاء 

على مناطق في القلمون الشرقي للضغط من أجل االسراع 
في املفاوضات والتوصل الى اتفاقات مشابهة بالضمير.

انتقدت روسيا بشكل مباشر مشروع القرار الغربي 
املطروح منذ السبت بشأن سوريا وانشاء آلية حتقيق 
حول األسلحة الكيميائية بدون ان تعلن موقفا نهائياً منه، 

بينما حتدثت فرنسا عن »محادثات بناءة أولية«.
وقال السفير الروسي في االمم املتحدة فاسيلي نبينيزيا 
ان هذه املبادرة »سابقة الوان��ه��ا«. وكانت موسكو التي 
استخدمت حق النقض )الفيتو( 12 مرة منذ 2011، احملت 

قبل يوم الى انها مستعدة لدراسة النص.
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قرى سورية ابيدت بالكامل

متهيدًا لبدء عملية عسكرية تتيح السيطرة على كامل العاصمة

قوات النظام السوري تقصف مخيم اليرموك بعشرات القذائف

القوات اإلماراتية تضبط طائرة إيرانية مفخخة في اليمن
متكنت الوحدة اخلاصة بالدفاع ضد الطائرات املسيرة للقوات 
اإلماراتية املسلحة، من ضبط طائرة مسيرة من نوع »قاصف/1 
اإليرانية« محملة باملتفجرات كانت حت��اول التسلل إلى مواقع 
قريبة من القوات اليمنية املوالية للشرعية واملدعومة من قبل 

قوات حتالف دعم الشرعية، في الساحل الغربي من اليمن.
واكتشفت الفرق املختصة - خالل فحص مكونات الطائرة 
- كمية كبيرة من امل��واد املتفجرة كانت معدة الستخدامها ضد 

األهداف املنتخبة، وفق ما ذكرت وكالة األنباء اإلماراتية )وام(.
وأكد التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية »االستمرار 

في التصدي لهذه القدرات اإليرانية التي تشكل تهديدا مباشرا 
ليس فقط على القوات والشعب اليمني ولكن تهدد حرية املالحة 
البحرية في البحر األحمر على غرار تهديدها للمنشآت املدنية مثل 
ما حصل مؤخراً في مطار أبها في اململكة العربية السعودية سيتم 

بث صورها الحقاً«، على ما ذكرت الوكالة.

القضاء العراقي  أصدر  أكثر من 300 
حكم باإلعدام بتهمة اإلرهاب

ذكر مصدر قضائي  امس االربعاء ان احملاكم العراقية اص��درت في 
االشهر االخيرة احكاماً باإلعدام على اكثر من 300 شخص بينهم حوالى 
مئة اجنبي، وعلى آخرين بالسجن املؤبد بسبب انتمائهم الى تنظيم 

الدولة االسالمية.
وج��رت محاكمة ه��ؤالء امل��دان��ني ف��ي محكمتني مختصتني بقضايا 
االرهاب، واحدة في قضاء تلكيف القريب من مدينة املوصل -- »عاصمة« 
دولة »اخلالفة« التي اعلنها تنظيم الدولة االسالمية -- بشمال غرب 
العراق، والثانية في بغداد في محكمة جنائية مركزية تولت محاكمة 

أجانب ونساء على وجه اخلصوص.
ومنذ يناير، صدرت احكام في بغداد على 103 امرأة باإلعدام، بينهم 
ست تركيات حكم عليهن االربعاء، و 185 بالسجن مدى احلياة، و15 
بالسجن ثالث سنوات وام��رأة بالسجن عام واح��د، في قضايا االنتماء 

لتنظيم الدولة االسالمية، وفقاً ملصدر قضائي. 
ومعظم امل��دان��ات م��ن تركيا ودول آسيوية وجمهوريات االحت��اد 
السوفيتي السابق. كما حكم على أملانية باالعدام وحكم على فرنسية 

بالسجن املؤبد الثالثاء.
وأعلن املتحدث باسم مجلس القضاء االعلى القاض عبد الستار 
البيرقدار االربعاء »صدور احكاما بحق 815 شخصا، قضت 212 منها 
باالعدام و150 بالسجن املؤبد، من قبل محكمة اجلنائية في محافظة 

نينوى منذ حترير املوصل« في  يوليو.  
واوضح ان »الغالبية العظمى من هذه األحكام طالت عناصر في تنظيم 
داعش اإلرهابي ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت 

وفق القانون وتوفرت فيها حقوق املتهمني«.
كما اصدرت احملكمة احكاما مختلفة اخرى بينها 341 حكما باحلبس 

املؤقت و االفراج بحق 112 الخرين لم تثبت ادانتهم، وفقا للبيرقدار.
من جهة اخرى، أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ احكام باعدام 13 
محكوما بينهم 11 مدانا بجرائم ارهاب تشمل تفجير سيارات مفخخة 
واستهداف ق��وات االم��ن او عمليات اختطاف، حسبما نقل بيان رسمي 

االثنني.
وتوجه انتقادات للعراق من قبل دبلوماسيني ومنظمات حقوقية 

تستنكر احكام اإلعدام التي تصدر بشكل متكرر من قبل احملاكم املختصة.

تايوان: بكني تستعرض قوتها مع 
بدء الصني تدريبات عسكرية

قالت وزارة الدفاع في تايوان امس  األربعاء إن بكني تستخدم ”ترهيبا 
لفظيا رخيصا واستعراضا للقوة“ لتهديد تايوان، في الوقت الذي يبدأ 
فيه اجليش الصيني تدريبات بالذخيرة احلية في مضيق تايوان وسط 

تنامي التوتر.
رى التدريبات قبالة مدينة تشيوانتشو الواقعة في جنوب شرق  وتجُ
الصني، بني مجموعتني من اجلزر القريبة من الساحل الصيني لكن تايوان 
تسيطر عليهما منذ 1949 حني فر مقاتلون قوميون مهزومون إلى تايوان 

في نهاية احلرب األهلية في الصني.
كانت وسائل إع��الم حكومية صينية قالت إن التدريبات متثل ردا 
مباشرا على ”استفزازات“ من جانب زعماء تايوان ترتبط مبا تخشى 

الصني أن تكون حتركات للدفع صوب االستقالل الرسمي للجزيرة.
وق��ال تشن تشونغ تشي املتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية 
”الشيوعيون الصينيون يستخدمون ترهيبا لفظيا رخيصا واستعراضا 
للقوة ... على أمل التأثير على معنوياتنا أو خلق حالة من االضطراب 

االجتماعي“.

فلسطينيني  خ��م��س��ة  إص���اب���ة 
بقصف مدفعي  أسرائيلي 

في جنوب قطاع غزة
أصيب خمسة فلسطينيني أحدهم جروحه خطيرة فجر  امس األربعاء 
في قصف مدفعي اسرائيلي على موقع لكتائب عز الدين القسام، اجلناح 
العسكري حلماس، شرق بلدة خزاعة في جنوب قطاع غزة كما افادت 

وزارة الصحة في غزة.
وأف��اد املتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أش��رف القدرة وشهود 
عيان، أن »مدفعية االحتالل املتمركزة على الشريط احل��دودي شرق 
خزاعة، أطلقت خمس قذائف صوب موقع القسام مما أدى إلى إصابة 
خمسة فلسطينيني أحدهم جروحه وصفت باخلطيرة، نقلوا على إثرها 

إلى املستشفى األوروبي للعالج«.
وأش��ار إلى أن »طواقم إسعاف الهالل األحمر الفلسطيني تعرضت 
إلطالق نار خالل توجهها إلنقاذ وإسعاف اجلرحى من مكان االستهداف، 
من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي املتمركزة في أبراج املراقبة العسكرية 

احلدودية شرق خزاعة«.
من جهته اعلن اجليش االسرائيلي ان عناصره »رص���دوا خمسة 
مشبوهني احدهم على االقل كان مسلحا، يقتربون من السياج االمني في 

جنوب قطاع غزة، ما دفع بالقوات الى اطالق النار عليهم«.
وك��ان��ت وزارة الصحة اعلنت مساء الثالثاء ع��ن  اص��اب��ة خمسة 
فلسطينيني خالل مواجهات وقعت قرب الشريط احل��دودي شرق غزة 

اضافة الى قصف موقع للقسام شرق البريج وسط القطاع.

ل���ب���ن���ان ي��س��ت��ع��د إلج�������راء ان��ت��خ��اب��ات 
برملانية هي األولى منذ نحو عقد

قبل نحو ثالثة أسابيع من انتخابات برملانية هي األول��ى منذ نحو 
عقد من الزمن، يغرق لبنان في حمى السباق وتضيق الشوارع بصور 
املرشحني، على وقع حتالفات غير مألوفة بني القوى السياسية التي 

تخوض االستحقاق وفق قانون انتخاب جديد.
وبعدما مدد املجلس احلالي واليته لثالث مرات منذ انتخابه في العام 
2009 بسبب االنقسامات السياسة الداخلية وعلى وقع األزمة السورية، 
ينظر الى هذه االنتخابات بوصفها محطة مهمة من شأنها أن ترسم معالم 
السنوات األرب��ع املقبلة سياسياً لناحية شكل التوزانات بني مختلف 

الفرقاء وكذلك على الصعيد االقتصادي.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في اجلامعة األميركية في بيروت عماد 

سالمة لوكالة فرانس برس »انها تربة انتخابية جديدة للبنان«.
وتري االنتخابات املقررة في السادس من أيار/مايو وفق قانون 
انتخاب جديد يقسم لبنان الى 15 دائ��رة انتخابية ويقوم على أساس 
لوائح مغلقة ويعتمد النظام النسبي للمرة األولى بعد اعتماد الصيغة 

األكثرية على مدى عقود.
ويرى سالمة أن »الرهانات على هذه االنتخابات عالية جداً نظراً الى 

توازن القوى الدقيق بني مختلف املجموعات الطائفية في البالد«.
تتوزع مقاعد البرملان في لبنان، الذي ينتمي سكانه الى 18 طائفة، 
مناصفة بني املسيحيني واملسلمني. ويتولى مسيحي ماروني رئاسة 
اجلمهورية ومسلم سني رئاسة احلكومة فيما ي��رأس مسلم شيعي 
البرملان. ويأتي اج��راء االنتخابات بعد تسوية سياسية أعقبت فراغاً 
في سدة الرئاسة وشلالً في عمل املؤسسات ملدة عامني ونصف، أدت في 
تشرين األول/أكتوبر 2016 الى انتخاب ميشال عون رئيساً جديداً للبالد 

وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد احلريري.

سقوط قتلى وجرحى من املتمردين في املعارك

اجليش اليمني يحرر مواقع هامة بجبل القرحاء في البيضاء
أح��رز اجليش اليمني الوطني 
واملقاومة الشعبية تقدماً جديداً 
بعد حترير مواقع هامة في جبل 
ال��ق��رح��اء االس��ت��رات��ي��ج��ي الفاصل 
ب��ني مديريتي ناطع وامل��الج��م في 

محافظة البيضاء.
وأك��د مصدر ميداني أن اجليش 
خاض معارك عنيفة ضد ميليشيات 
احلوثي، استمرت لساعات وأسفرت 
ع��ن ق��ت��ل��ى وج��رح��ى ف��ي صفوف 

امليليشيات.
وأض����اف أن م��ق��ات��الت حتالف 
دع��م الشرعية قصفت حتصينات 

امليليشيات في قمة جبل القرحاء.
وك���ان اجل��ي��ش اليمني سيطر 
اخل��م��ي��س امل��اض��ي، ع��ل��ى مديرية 
ردم�����ان، وس����وق ق��ان��ي��ة، وجبل 
احلنكة، وم��ف��رق العبدية، وجبل 
العفير، وجبل الهداه، وجبل صينية، 
وسوق قانيه، واجلبال احمليطة به 
في محافظة البيضاء، بعد معارك 

عنيفة مع احلوثيني.
وي���خ���وض اجل���ي���ش ال��ي��م��ن��ي 
وامل��ق��اوم��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة، ب��دع��م من 
حت��ال��ف دع���م ال��ش��رع��ي��ة، معركة 
استكمال حترير البيضاء، من عدة 

محاور وسط تقدم ميداني مستمر، 
الن��ت��زاع��ه��ا م��ن قبضة امليليشيا 

االنقالبية.

وت��ت��وس��ط ال��ب��ي��ض��اء مبوقعها 
االستراتيجي ثماني محافظات 
مينية، وسيفتح حتريرها جبهة 

ج��دي��دة ب��ات��اه ذم����ار وت��ط��وي��ق 
العاصمة صنعاء من جهة اجلنوب، 
لتحريرها واستكمال إنهاء االنقالب.
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مظاهرات مؤيدة للرئيس اليمني

القومية« »املصلحة  أجل  من  تلغرام  تطبيق  استخدام  عن  يتخلى  »خامنئي«    

روحاني يؤكد ان إيران ليست لديها أي نية ملهاجمة جاراتها
اعلن املرشد االعلى آية الله علي خامنئي امس 
االربعاء انه سيوقف رسائله عبر حسابه على 
تطبيق تلغرام وسيستخدم بعد اليوم خدمات 
ايرانية للرسائل »صونا للمصلحة القومية« 
لبلده. ويأتي ذلك بينما تتحدث شائعات عن 
توقف وشيك لكل خدمات الرسائل االجنبية 
وعلى رأسها تلغرام الشبكة التي تضم أربعني 

مليون مستخدم في ايران.
وقالت آخر رسالة نشرها مرشد اجلمهورية 
االس��الم��ي��ة على ت��ل��غ��رام »ص��ون��اً للمصلحة 
القومية ولكسر احتكار خدمة الرسائل تلغرام، 
يوقف املوقع االلكتروني حلفظ ونشر أعمال 
آية الله العظمى خامنئي، نشاطاته على خدمة 

الرسائل هذه اعتبارا من اليوم«.
ويقوم حساب خامنئي بتحويل املستخدم 
الى حسابات أخرى على تطبيقات أخرى إيرانية 
مثل س��وروش وغ��اب اللذين حت��اول السلطات 
الترويج لهما. وتقول آخر رسالة للمرشد االعلى 
ان »هذا االجراء الذي اتخذ قبل ان يبدأ البرنامج 

الرسمي الذي يقضي بوقف استخدام تلغرام، 
يهدف الى دعم خدمات الرسائل الوطنية«.

وك��ان��ت وزارة التربية االي��ران��ي��ة منعت 
االح��د امل��دارس من استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي االجنبية لالتصاالت واجبرتها 
على »استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
الداخلية«. وص��رح الرئيس االي��ران��ي حسن 
روحاني  امس االربعاء ان ايران »ليست لديها 
اي نية« ملهاجمة جاراتها لكنها ستواصل انتاج 
»ك��ل االسلحة« التي حتتاج اليها للدفاع عن 
نفسها. وقال روحاني متوجها الى دول الشرق 
االوس��ط، في خطاب في طهران مبناسبة يوم  
اجليش االيراني »نريد ان نكون جارا صاحلا 

وان تكونوا جيرانا صاحلني لنا«.
واض��اف »ليست لدينا اي نية ملهاجمتكم«، 
مضيفا ان ايران »ليست بحاجة لالعتداء« على 
بلد آخر. وتابع روحاني »نحن بلد عظيم ميتلك 
موارد هائلة، نحن أمة عظيمة متحضرة وخالل 
العقود أو القرون األخيرة، لم تعتِد ايران على 

جاراتها او على دول املنطقة«.
وتتهم واشنطن وال��ري��اض والغرب اي��ران 
التي تقاتل في سوريا الى جانب ق��وات نظام 
الرئيس بشار االس���د، وت��خ��وض ن��زاع��ا على 
النفوذ مع السعودية، بزعزعة استقرار الشرق 
االوسط. اما طهران، فتتهم من جهتها الغربيني 
بانهم سبب ك��ل املشاكل ف��ي املنطقة بسبب 

سياساتهم »االمبريالية«  ودعمهم اسرائيل
أض��اف روحاني »نقول للعالم اننا سننتج 
االسلحة التي نحتاج اليها« ايا كان رأي الدول 
االجنبية في برامج التسلح االيرانية، بينما 
يسعى الغرب للضغط على طهران من اجل احلد 

من برنامجها البالستي.
واكد الرئيس االيراني »نريد عالقات ودية 
وأخ��وي��ة م��ع جيراننا ون��ق��ول لهم: أسلحتنا 
ومعداتنا وصواريخنا وطائراتنا ودباباتنا 
لن توجه ضدكم، لكنها وسيلة ردع«. واضاف 
»وحده التفاوض السياسي والسلوك السلمي 

سيسمحان بتسوية املشاكل« في املنطقة.


