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الدفاع اجلوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقه احلوثيون على جنران
  أعلنت قيادة حتالف دعم الشرعية في اليمن، ال��ذي تقوده 
السعودية، أم��س األرب��ع��اء أن ق��وات ال��دف��اع اجل��وي للتحالف 
اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات احلوثي من داخل 

األراضي اليمنية باجتاه جنران جنوب غرب اململكة .
وقال التحالف، في بيان له، إن »الصاروخ الباليستي أطلقته 
امليليشيات بطريقة ُمتعمدة الستهداف املناطق اآلهلة بالسكان 

في مدينة جنران«. وأكد أن قوات الدفاع اجلوي امللكي السعودي 
متكنت م��ن اع��ت��راض��ه وت��دم��ي��ره، وأن���ه ل��م ينتج ع��ن اع��ت��راض 

الصاروخ أية إصابات.
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ب���دأت م��ن��ذ ص��ب��اح أم���س األرب��ع��اء 
التحضيرات إلجالء سكان بلدتي الفوعة 
وكفريا احملاصرتني واملواليتني للنظام 
في محافظة إدلب في شمال غرب سورية 
مبوجب اتفاق بني روسيا وتركيا، وفق 
ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في 

املنطقة.
ومن املرجح أن تستمر التحضيرات 
لساعات طويلة كون العملية ستنتهي 
بخروج نحو سبعة آالف شخص من 
القريتني، وهو أمر يحتاج إلى الكثير 

من الوقت.
وجتمع عشرات املقاتلني من هيئة 
حترير الشام )جبهة النصرة سابقا( 
عند الطريق املؤدية إلى البلدتني، وفق 
مراسل فرانس برس في قرية الصواغية 

احملاذية.
وبدأ العمل على فتح الطريق بعدما 
ل��وح منسق الهيئة واح��د املسؤولني 
من البلدتني لبعضهما معلنني إش��ارة 

االنطالق.
وبعد فتح الطريق وإزال��ة احلواجز 
ال��ت��راب��ي��ة، ب���دأت احل��اف��الت بالدخول 
تباعا، وشاهد مراسل فرانس برس 84 

حافلة تدخل البلدتني.
وتوصلت روس��ي��ا، حليفة دمشق، 
وتركيا الداعمة للمعارضة الثالثاء 
الى اتفاق ينص على إجالء كافة سكان 
البلدتني اللتني حتاصرهما هيئة حترير 
الشام وفصائل أخرى منذ ثالث سنوات، 
مقابل اإلف���راج ع��ن 1500 معتقل في 

سجون قوات النظام.
ومن املفترض أن يتم إجالء السكان 
ف��ي 121 حافلة، وف��ق م��ا ق��ال مصدر 
من هيئة حترير الشام لفرانس برس 

الثالثاء. 
وأف����ادت وك��ال��ة األن��ب��اء السورية 
الرسمية )س��ان��ا( ب��دوره��ا ب���«دخ��ول 
عشرات احلافالت وسيارات اإلسعاف 

إلى بلدتي كفريا والفوعة«.
ومن املفترض أن ينقل سكان البلدتني 
إلى مناطق سيطرة النظام في محافظة 

حلب.
وت��ع��د ال��ف��وع��ة وك��ف��ري��ا البلدتني 
ال��وح��ي��دت��ني احمل��اص��رت��ني ح��ال��ي��ا في 
سورية بحسب األمم املتحدة، بعدما 
استعادت ق��وات النظام خالل عمليات 
عسكرية ومبوجب اتفاقات إجالء العدد 
األكبر من املناطق التي كانت حتاصرها 

في سورية.
وس��ي��ط��رت ال��ف��ص��ائ��ل امل��ع��ارض��ة 

واإلس��الم��ي��ة ف��ي ال��ع��ام 2015 على 
كامل محافظة إدل��ب باستثناء بلدتي 
الفوعة وكفريا الشيعيتني. وشكلت 
البلدتان طوال السنوات املاضية ورقة 
ضغط للفصائل لطرح شروطها خالل 

مفاوضات مع النظام.
ومنذ 2015، مّت على مراحل إجالء 
اآلالف من سكان البلدتني. وفي أبريل 
ال��ع��ام 2017، ومب��وج��ب ات��ف��اق بني 
احلكومة السورية والفصائل املقاتلة 
حصلت أك��ب��ر عملية إج���الء منهما. 
وتعرضت حينها قافلة من املغادرين 
لتفجير كبير أودى ب�150 شخصا بينهم 

72 طفال.
وأعرب بعض سكان البلدتني لفرانس 
برس عن خشيتهم من املغادرة مبوجب 
االت��ف��اق األخ��ي��ر خوفا م��ن استهدافهم 

بتفجير جديد.
وي��ن��ص االت��ف��اق اجل��دي��د أي��ض��ا عن 
إط���الق ال��ن��ظ��ام س���راح 40 أس��ي��را من 
الفصائل، وإف��راج هيئة حترير الشام 
عن مخطوفني علويني لديها منذ العام 

.2015
من جهة أخ��رى، قتل 12 مدنيا على 
االق��ل في قصف ليلي استهدف مدينة 
نوى في ريف درعا الغربي، آخر املناطق 

التي ال ت��زال حت��ت سيطرة الفصائل 
امل��ع��ارض��ة ف��ي احمل��اف��ظ��ة اجلنوبية، 
بحسب ما اعلن املرصد السوري حلقوق 

االنسان.
وت��ع��ذر على امل��رص��د حت��دي��د م��ا اذا 
كان مصدر القصف النظام السوري ام 

القوات الروسية.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن 
لوكالة فرانس برس إن »قصفا جويا 
وص��اروخ��ي��ا عنيفا اس��ت��ه��دف مساء 
ال��ث��الث��اء مدينة ن��وى ف��ي ري��ف درع��ا 

الغربي«.
واث��ر عملية عسكرية بدأتها في 19 

يونيو ثم اتفاق تسوية أبرمته روسيا 
م��ع فصائل م��ع��ارض��ة، متكنت ق��وات 
النظام من استعادة نحو 90 في املئة 
م��ن محافظة درع���ا، وال ت���زال بعض 
الفصائل تتواجد بشكل أس��اس��ي في 

ريفها الغربي.
وتنضم بلدات الريف الغربي تباعا 
إل��ى االت��ف��اق ال���ذي ينص على دخ��ول 
مؤسسات ال��دول��ة وتسليم املقاتلني 
اسلحتهم الثقيلة واملتوسطة. كما خرج 
مبوجبه األحد مئات املقاتلني واملدنيني 
من مدينة درع��ا، مركز احملافظة ومهد 
حركة االحتجاجات ضد النظام في العام 

2011 قبل أن تتحول نزاعا داميا.
وجت��ري مفاوضات حاليا النضمام 
مدينة ن��وى التي يعيش فيها عشرات 
آالف السكان والنازحني الفارين من 

املعارك الى االتفاق، بحسب املرصد.
واوضح عبد الرحمن ان »املفاوضات 
ما زالت مستمرة من اجل ادخال نوى في 

املصاحلة«.
واض�����اف »ه���ن���اك غ�����ارات مكثفة 
على ت��الل ق��رب ن��وى يسيطر عليها 
جهاديون«، مشيرا الى غ��ارات روسية 
وقصف براميل متفجرة من مروحيات 

النظام.

من جهة اخ��رى، ب��دأت ق��وات النظام 
االحد بدعم روسي هجوما ضد الفصائل 
امل��ع��ارض��ة ال��ت��ي تسيطر على اجل��زء 
األكبر من محافظة القنيطرة حيث تقع 
هضبة اجلوالن احملتلة في جنوب غرب 

سورية.
وتعد محافظة درعا مهد االحتجاجات 
الشعبية التي انطلقت في العام 2011 
ضد النظام ال��س��وري، قبل أن تتحول 
نزاعا مدمرا تسبب مبقتل اكثر من 350 
ال��ف شخص وب��دم��ار هائل ف��ي البنى 
التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف 

السكان داخل البالد وخارجها.

قوات النظام السوري ترفع العلم الوطني على مدفن أثري في جنوب مقاطعة درعا

12 مدنيا في قصف ليلي على ريف درعا الغربي  مقتل 

بدء التحضيرات إلجالء سكان بلدتي الفوعة وكفريا في سورية

مقتل ثالثة مدنيني في قصف أصاب سوقا في جنوب غرب اليمن

زعيم احلوثيني يبدي 
استعداده لتسليم مرفأ 

احلديدة لألمم املتحدة 
أعلن زعيم املتمردين احلوثيني في 
اليمن انه مستعد لتسليم السيطرة على 
مرفأ احلديدة الرئيسي الى األمم املتحدة 
إذا ما أوقفت القوات املوالية للحكومة 
وامل��دع��وم��ة م��ن التحالف ال��ذي تقوده 
ال��س��ع��ودي��ة هجومها، وف��ق م��ا أف��ادت 

صحيفة فرنسية.
وقال عبد امللك احلوثي في مقابلة مع 
صحيفة »لوفيغارو« نشرت على موقعها 
االلكتروني الثالثاء »قلنا ملبعوث األمم 
املتحدة مارتن غريفيثس اننا ال نرفض 
دور االش��راف وال��دور اللوجستي الذي 
ترغب األمم املتحدة القيام به في املرفأ، 
لكن بشرط ان يتوقف ال��ع��دوان على 

احلديدة«.
ومير 70 باملئة من املواد الغذائية التي 
يستوردها اليمن عبر مرفأ احلديدة، ما 
عزز مخاوف األمم املتحدة من ان يؤدي 
القتال املستمر للسيطرة على املرفأ الى 
حصول كارثة انسانية في بلد يتأرجح 

على حافة املجاعة.
ويسيطر احلوثيون على ه��ذا املرفأ 
الواقع على البحر األحمر منذ عام 2014 
عندما متكنوا من اخ��راج احلكومة من 

صنعاء ومناطق أخرى في البالد.
وف���رض ال��ت��ح��ال��ف ف��ي وق���ت سابق 
هذا العام حصارا شبه كامل على املرفأ 
بزعم انه يستخدم لتهريب االسلحة الى 

املتمردين من ايران.
وش��ن��ت احل��ك��وم��ة اليمنية الشهر 
امل���اض���ي م���ع حليفتيها ال��س��ع��ودي��ة 
واالم��ارات العربية هجوما على املرفأ، 
وف��ي ح��ال متكنت م��ن السيطرة عليه 
فسيكون أكبر نصر يحرزه التحالف في 

اليمن حتى اآلن.
ويبذل املبعوث األممي جهودا من اجل 
التوصل الى اتفاق ينهي العنف بحيث 
يسلم احلوثيون السيطرة على املرفأ الى 

جلنة تشرف عليها األمم املتحدة.
لكن ترتيبا كهذا يعني ان يحتفظ 
امل��ت��م��ردون بسيطرتهم ع��ل��ى مدينة 

احل���دي���دة، وه���و م��ا ت��رف��ض��ه االم����ارات 
التي تطالب بانسحاب غير مشروط 

للحوثيني.
وفي املقابلة مع لوفيغارو اتهم الزعيم 
احلوثي فرنسا »باملساهمة في العدوان 
الذي يقوده العرب« في اليمن عبر بيع 

االسلحة الى السعودية واالمارات.
وق��ال »العديد من البلدان الغربية 
تنظر ال��ى احل��رب ف��ي ض��وء مصاحلها 
االق���ت���ص���ادي���ة، ع��ل��ى ح��س��اب ح��ق��وق 

االنسان«.
وقتل ما يقرب من 10 آالف شخص 
في احل��رب بني ق��وات احلكومة اليمنية 

واملتمردين احلوثيني بينهم 2200 طفل.
م��ن جهة أخ���رى، قتل ثالثة مدنيني 
واصيب تسعة آخرون في قصف أصاب 
مبنى في س��وق مزدحم في مدينة تعز 
ج��ن��وب غ��رب ال��ي��م��ن، حسب م��ا أف��ادت 
االربعاء منظمة »أطباء بالد حدود« في 

تغريدة على حسابها في تويتر.
ول��م حت��ّدد املنظمة اجلهة املسؤولة 
عن القصف، لكن وكالة األنباء اليمنية 
الرسمية »سبأ«، املتحدثة باسم احلكومة 
املعترف بها دوليا، قالت ان املتمردين 
احلوثيني يقفون خلف عملية القصف 

التي وقعت الثالثاء.
وتسيطر القوات احلكومية على اجلزء 
االكبر من مدينة تعز، في حني يسيطر 
املتمردون احلوثيون على مناطق عدة 

في محيطها.
ودعت »أطباء بال حدود« الى »حماية 
السكان امل��دن��ي��ني« ف��ي مدينة تعز من 
ال��ن��زاع  ومتكينهم من »احل��ص��ول على 

الرعاية الصحية دون عوائق«.
ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بني 
املتمردين احلوثيني والقوات احلكومية 
تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس 
حتالف عسكري في مارس 2015 دعما 
للحكومة  بعدما متكن امل��ت��م��ردون من 
السيطرة على مناطق واسعة من البالد 

بينها العاصمة صنعاء.

العبادي: نخشى عنف املندسني إلساءته للمتظاهرين
 أك��د رئيس ال���وزراء العراقي حيدر العبادي 
الثالثاء ان��ه ال يوجد ل��دى حكومته مخاوف من 
املظاهرات التي تشهدها بالده حاليا بل من اعمال 
العنف التي يقوم بها قلة ممن وصفهم ب� »املندسني 
املنظمني« الذين ي��ري��دون االس���اءة للمتظاهرين 
وللبلد. وق��ال ال��ع��ب��ادي ف��ي مؤمتر صحفي »ان 
احلرية من دون مسؤولية تصبح فوضى ونعتبر 
أن التحريض على العنف واالعتداء على القوات 

االمنية واملمتلكات جرمية«.
وحذر من ان انهيار الدولة سيؤدي الى مشاكل 
كبيرة ألن كل شيء سينهار معها في الوقت الذي 
يعاني ال��ع��راق حتى االن من انهيار ال��دول��ة بعد 

سقوط النظام السابق.
واضاف ان »جزءا كبيرا من االمن حتقق بهزمية 
التنظيمات االره��اب��ي��ة وال اح��د يريد ان يخسر 
الشعب العراقي هذا املكسب الكبير«. ودعا العبادي 

املسؤولني في بالده الى القيام بواحباتهم في خدمة 
املواطنني او االستقالة وافساح املجال لالخرين.

وتشهد البصرة وعدد من احملافظات اجلنوبية 
احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسني اخلدمات 
وت��أم��ني ف��رص العمل ومكافحة ال��ف��س��اد املالي 

واالداري في البالد.
وتسعى احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة لتخفيف حدة 
االحتجاجات عبر تلبية ج��زء من املطالب االنية 

وتقدمي وعود لتلبية اخرى وفق سقوف زمنية.
وك��ان العبادي اجتمع أم��س االث��ن��ني م��ع ق��ادة 
وممثلي الكتل السياسية في العراق وبحث معهم 

االوضاع العامة في البالد وملف املظاهرات.
وقال مكتب العبادي في بيان عقب االجتماع ان 
ق��ادة الكتل السياسية اجمعوا على حق التظاهر 
السلمي والتعبير ع��ن ال���رأي وتفهمهم ملطالب 

املواطنني املشروعة والعمل على تلبيتها.

مئات املستوطنني املتطرفني يقتحمون األقصى

اخلارجية الفلسطينية تدين »الصمت« على دعوات إسرائيلية بقتل أطفال غزة
أدان��ت وزارة اخلارجية واملغتربني 
الفلسطينية امل��واق��ف والتصريحات 
العنصرية التي يتسابق في إطالقها 
املسؤولني االسرائيليني وقيادات اليمني 
املتطرف وحاخاماته، والداعية إلى قتل 

األطفال في قطاع غزة.
وحملت ال��وزارة ، في بيان صحفي 
بثته وكالة أنباء )معا( أمس األربعاء، 
»احل��ك��وم��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة املسؤولية 
الكاملة وامل��ب��اش��رة ع��ن دع���وات القتل 
الوحشية وإستباحة دم أطفالنا«، 
معبرة ع��ن ب��ال��غ صدمتها وغضبها 
م��ن »ص��م��ت ال���دول واملجتمع ال��دول��ي 
وامل��ؤس��س��ات األمم��ي��ة املختصة ازاء 
سياسة إسرائيل العلنية القائمة على 
قتل الفلسطينيني وإعدامهم على مرأى 

ومسمع من العالم«.
ورأت ال�����وزارة أن »ه���ذا الصمت 
يعكس حالة اخلوف واجلنب من االبتزاز 
واإلت���ه���ام اإلس��رائ��ي��ل��ي بالالسامية، 
حيث أصبح املجتمع ال��دول��ي ال مييز 
ب��ني الالسامية وب��ني انتقاد اسرائيل 
كدولة احتالل وجرائمها، خاصة وأنها 
دول��ة دم��رت كل امل��ب��ادئ الدميقراطية 
واإلنسانية واألخالقية لتحافظ على 
اح��ت��الل��ه��ا واستيطانها وسيطرتها 
ع��ل��ى ش��ع��ب آخ���ر وأرض وط��ن��ه، في 
جتسيد واضح للفاشية ونظام الفصل 
العنصري البغيض بأبشع الصور، في 
حتٍد صريح وواضح للقوانني الدولية 

وامل��ب��ادىء السامية حلقوق اإلنسان 
والشرعية الدولية وقراراتها«.

وأك��دت ال��وزارة أن »ه��ذا اخل��وف من 
االبتزاز اإلسرائيلي تدفع الدول ثمنه من 
مبادئها، ويدفع شعبنا ثمنه من حياته 
ودمائه وحريته«، مضيفة أن »الصمت 
على دع��وات قتل األطفال الفلسطينيني 
بالقنابل والصواريخ ُيعتبر جرمية بحد 

ذاتها ُيحاسب عليها القانون الدولي«.
وقال ال��وزارة إن »من العار الصمت 
وال��س��ك��وت أم���ام ه���ذه التصريحات 

ال��ع��ن��ص��ري��ة وال��ف��اش��ي��ة، وال��س��م��اح 
مب��روره��ا دون اق��ت��ي��اد مطلقيها أم��ام 
احملكمة اجلنائية الدولية ف��ورا ودون 

تردد«.
وك���ان وزي���ر التعليم االسرائيلي 
»نفتالي بينت« دعا الى »إسقاط القنابل 
الثقيلة على أطفال غزة«، وكذلك طالب 
احلاخام موشيه هجر بتوجيه »ضربة 
قاصمة ضد غ��زة« مشرعا قتل أطفال 
غ���زة. م��ن جهة أخ���رى اعتقلت ق��وات 
االحتالل اإلسرائيلية أمس األربعاء 12 

فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة 
الغربية احملتلة.

ووفقا لهيئة بث االحتالل فقد مت نقل 
املوقوفني إلى اجلهات األمنية املختصة 

للتحقيق معهم.
ولم تشر الهيئة إلى ما إذا كان ألي من 

املعتقلني انتماءات تنظيمية.
وتعتقل ق���وات االح��ت��الل بصورة 
شبه يومية فلسطينيني تزعم بأنهم 
»مطلوبون ألج��ه��زة األم���ن، لالشتباه 
ف��ي ضلوعهم ف��ي مم��ارس��ة اإلره���اب، 

واإلخالل بالنظام العام والقيام بأعمال 
شغب«.

وش��ه��دت ب��اح��ات املسجد األقصى 
املبارك صباح أمس األربعاء تصعيدا 
ك��ب��ي��ر ف���ي اق��ت��ح��ام��ات امل��س��ت��وط��ن��ني 
امل��ت��ط��رف��ني، ح��ي��ث اق��ت��ح��م ع��ش��رات 
امل��ت��ط��رف��ني ب��اح��ات امل��س��ج��د وق��ام��وا 
بجوالت استفزازية في باحاته حتت 

حراسة مشددة من الشرطة.
وشهدت االقتحامات مشاركة املئات 
من أطفال املستوطنني املتطرفني، حيث 
نظمت جمعيات دينية تلمودية جوالت 
استفزازية لألطفال داخل باحات املسجد 
األقصى املبارك حتت حراسة مشددة من 
عناصر ال��وح��دات اخلاصة في شرطة 

االحتالل.
وق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي دائ���رة األوق��اف 
اإلسالمية ف��ي ال��ق��دس »إن نحو 400 
م��س��ت��وط��ن م��ت��ط��رف ك��ب��ارا وص��غ��ارا 
اقتحموا املسجد األق��ص��ى امل��ب��ارك من 
جهة باب املغاربة اخلاضع للسيطرة 
اإلسرائيلية وقاموا بجوالت استفزازية 

في باحاته بدعم وحماية من الشرطة«.
وكانت جماعات جبل الهيكل ونساء 
من أجل الهيكل أعلنت عن تنفيذ أوسع 
اق��ت��ح��ام للمسجد األق��ص��ى امل��ب��ارك 
مبشاركة أطفال وصغار املستوطنني 
امل��ت��ط��رف��ني م��ن أج���ل م��ش��ارك��ت��ه��م في 
اخل���الص امل��زع��وم، وحصولهم على 

مباركة حاخامات الهيكل.

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات املسجد األقصى


