
أظ��ه��رت ل��ق��ط��ات ب��ث��ه��ا ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ال��س��وري أن ض��رب��ات جوية استهدفت 
منطقة تسيطر عليها امل��ع��ارض��ة قرب 
دمشق امس  األحد في حني تكثف القوات 
احلكومية جهودها لسحق آخ��ر معقل 

للمقاتلني قرب العاصمة.
قال التلفزيون السوري ومسؤول في 
املعارضة املسلحة إن مقاتلي املعارضة 
ب����دأوا ف��ي االن��س��ح��اب م��ن ج��ي��ب يقع 
شمال شرقي دمشق اول ام��س  السبت 
وسيذهبون إلى شمال البالد وذل��ك في 
ات��ف��اق استسالم ميثل انتصارا جديدا 

للرئيس بشار األسد.
وستستعيد دمشق بهذا االنسحاب 
السيطرة على جيب القلمون الشرقي 

الذي يبعد عنها مسافة 40 كيلومترا.
ويسعى األس��د امل��دع��وم م��ن روسيا 
وإيران إلى استعادة السيطرة على آخر 
معاقل امل��ع��ارض��ة القريبة م��ن دمشق 
مستغال هزمية مسلحيها في الغوطة 
الشرقية التي كانت آخر معقل كبير لهم 

قرب العاصمة.
كما قتلت عائلة من ثالثة أشخاص 
في وقت متأخر السبت اثر قصف النظام 
مخيم اليرموك اخلاضع لسيطرة تنظيم 
الدولة اإلسالمية في جنوب دمشق، وفق 
ما أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان 

األحد. 
وتشن القوات السورية حملة قصف 
عنيف على مخيم اليرموك الفلسطيني 
لالجئني الواقع على أطراف دمشق وعلى 

األحياء القريبة التي يسيطر عليها تنظيم 
الدولة اإلسالمية. 

وق��ال مدير املرصد السوري حلقوق 
اإلن��س��ان رام���ي عبد الرحمن إن ام��رأة 
وزوجها وطفلهما قتلوا في القصف على 
اليرموك »ليرتفع إلى تسعة على األقل 
عدد الشهداء الذين قضوا منذ التصعيد 

على املنطقة يوم اخلميس«. 
وأشار عبد الرحمن إلى تواصل القصف 
اجل��وي والصاروخي واالشتباكات في 

احلي.
وك��ان اليرموك حيا مكتظا بالسكان 
في العاصمة لكن العنف مزقه منذ اندالع 

النزاع السوري في 2011. 
وفرضت احلكومة السورية حصارا 
عليه ف��ي 2012 فيما أنهك القتال بني 

الفصائل املعارضة واجلهاديني السكان. 
وف��ي 2015، سيطر تنظيم الدولة 
اإلسالمية على معظم أج��زاء احلي فيما 
وافق مقاتلون من املعارضة وجهاديون 
من خارج تنظيم الدولة اإلسالمية كانوا 
متواجدين بأعداد أقل في اليرموك على 

االنسحاب قبل أسابيع. 
وت��أت��ي العملية ال��ع��س��ك��ري��ة على 
اليرموك في اطار سعي القوات احلكومية 
الستعادة كامل العاصمة وتأمني محيطها 
بعدما سيطرت على الغوطة الشرقية 
التي بقيت لسنوات املعقل األبرز للفصائل 

املعارضة قرب دمشق. 
لكن تصعيد القصف على اليرموك أثار 

قلق املنظمات اإلنسانية. 
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مقتل عائلة بقصف قوات النظام السوري مخيم اليرموك

مقاتلو املعارضة السورية يخرجون من جيب شمال شرقي دمشق

احلزب احلاكم في اجلزائر يكرر دعوة بوتفليقة للترشح لوالية خامسة
جّدد حزب جبهة التحرير الوطني احلاكم في اجلزائر اول امس 
السبت مناشدته الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لوالية 
رئاسية خامسة، على ما أفادت وكالة األنباء الرسمية اجلزائرية، 
وذل��ك على الرغم من احلالة الصحية للرئيس البالغ احلادية 

والثمانني. 

وق��ال جمال ول��د عباس األم��ني ال��ع��ام للحزب ال��ذي يرأسه 
بوتفليقة خالل لقاء السبت في والية اجللفة »هذه املناشدة هي من 
أجل االستمرارية وبغية أن تكون البالد في أمان ولفائدة األجيال 

الصاعدة«.
وف��ي السابع من أبريل، ك��ان ول��د عباس قد وّج��ه خ��الل لقاء 

حضره نواب ووزراء، دعوة لبوتفليقة الى »االستمرار في مهمته« 
التي بدأها في العام 1999.

وق��ال ول��د عباس وق��ت��ذاك إّن »700 ال��ف مناضل من احلزب 
وماليني املتعاطفني واحملبني يترجون الرئيس لالستمرار في 

مهمته، والكلمة االخيرة تعود له«.

خروج مقاتلي املعارضة من دمشق

الداخلية تسقط »طائرة درون ترفيهية« فوق الرياض

السعودية نحو تقنني استخدام الطائرات املسيرة ألغراض الترفيه
أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
امس األحد أن اململكة باتت في املراحل 
األخيرة من تنظيم استخدام الطائرات 
امل��س��ي��رة ألغ����راض ترفيهية بعدما 
استدعى حتليق إحداها فوق حي يضم 
قصورا ملكية في الرياض تدخال أمنيا. 
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء السعودية 
الرسمية )واس( عن املتحدث األمني 
باسم وزارة الداخلية قوله إن »تنظيم 
استخدام الطائرات ذات التحكم عن 

بعد +الدرون+ في مراحله النهائية«.
وأضاف أنه إلى حني صدور القواعد 
التنظيمية اجلديدة، سيتعني على هواة 
استخدام ه��ذه الطائرات »احلصول 
على التصريح ال��الزم ال��ذي يخولهم 
استخدامها لألغراض املخصصة لها 
ف��ي امل��واق��ع املسموح بها، وذل��ك من 

شرطة احلي الذي يقيمون فيه«. 
ويأتي البيان بعد ي��وم من إعالن 
اململكة اسقاط طائرة السلكية ترفيهية 
حلقت ف��وق ح��ي ف��ي ال��ري��اض يضم 
قصورا ملكية.  وانتشرت تسجيالت 
م��ص��ورة ل��م ي��ك��ن م��ن امل��م��ك��ن التأكد 
م��ن صحتها على وس��ائ��ل التواصل 
االجتماعي ُتظهر اطالق رشقات نارية 
في احلي. ونفت احلكومة السعودية 
حدوث أي خرق أمني، مشيرة إلى  ان 

حتقيقا فتح في احلادثة.
وم��ن��ع��ت ه��ي��ئ��ة ال��ط��ي��ران امل��دن��ي 
ال��س��ع��ودي��ة ف���ي 2015 اس��ت��خ��دام 
الطائرات التي يتم التحكم فيها عن 
بعد »من كافة األنواع واألحجام« دون 

احلصول على تصاريح مسبقة. 
وي��ب��دو أن االج����راءات األمنية مت 
تشديدها في االشهر األخيرة في محيط 
القصور امللكية ف��ي السعودية، في 
وقت يشرف ولي العهد األمير محمد 
بن سلمان على اصالحات اجتماعية 
واقتصادية تتواءم ومرحلة ما بعد 
النفط، بالرغم م��ن مخاطر اغضاب 
املتدّينني املتشددين. وأش��رف األمير 
البالغ من العمر 32 عاما كذلك على 
تغييرات في املؤسسات العسكرية 
وعلى حملة تطهير طالت أمراء ورجال 
أعمال نافذين في الوقت الذي كان يوطد 
فيه سلطته بدرجة أعلى من احلكام 
السابقني. وفي اكتوبر املاضي أطلق 
مسّلح النار على حارَسني سعوديني 
وج��رح ثالثة آخرين عند بوابة قصر 
ملكي في مدينة ج��دة، وفق ما أعلنت 
وزارة الداخلية. ومتكن حراس القصر 
من قتل املسلح الذي كشفت الوزارة انه 
سعودي يبلغ من العمر 28 عاما وكان 

مقر وزارة الداخلية السعوديةمسلحا بكالشينكوف وثالث قنابل.

ظريف:منفتحون  على مفاوضات حول تبادل سجناء إذا غيرت أميركا موقفها 

إيران تهدد باستئناف تخصيب اليورانيوم 
بـ»قوة« إذا تخلت واشنطن عن االتفاق النووي

الـــعـــثـــور عـــلـــى عــــشــــرات اجلـــثـــث داخــــل 
مقبرة جماعية في الرقة

حذر وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف اول امس السبت من أّن إيران مستعدة 
الستئناف تخصيب اليورانيوم ب�«قوة« إذا 
تخلت الواليات املتحدة عن االتفاق النووي 
املبرم في 2015، مشيرا إلى أن هناك »إجراءات 
صارمة« اخرى يجري البحث بها إذا ما حصل 
ذلك.  وصرح ظريف لصحافيني في نيويورك 
إّن إيران ال تسعى إلى امتالك قنبلة نووية لكّن 
رد طهران »احملتمل« على تخلي واشنطن عن 
االتفاق هو إعادة إنتاج اليورانيوم املخصب 
الذي يشكل عنصرا اساسيا في صنع قنبلة 
ذري���ة. وق��ال ال��وزي��ر االي��ران��ي امل��وج��ود في 
نيويورك حلضور اجتماع لالمم املتحدة حول 
السالم املستدام ان »اميركا ما كان يجب ان 
تخشى ان تقوم اي��ران بانتاج قنبلة نووية، 

لكننا سنواصل بقوة نشاط التخصيب«.
وكان الرئيس االميركي دونالد ترامب حدد 
الثاني عشر من مايو موعدا نهائيا لالوروبيني 
»لتصحيح« االتفاق املوقع في 2015 الذي 

يحد من البرنامج ال��ن��ووي االي��ران��ي مقابل 
تخفيف العقوبات املالية.

وتشير تصريحات ظ��ري��ف ال��ى تشدد 
في املوقف االي��ران��ي بعد خطاب آخ��ر صدر 
ع��ن الرئيس حسن روح��ان��ي ال��ذي ق��ال ان 
ال��والي��ات املتحدة »س��ت��ن��دم« اذا انسحبت 
من االتفاق، مشيرا إلى أن طهران سترّد في 
»أق��ل من أسبوع« اذا حصل ذل��ك. وسيكون 
مصير االتفاق النووي املوقع مع اي��ران من 
املسائل االساسية التي سيبحثها الرئيس 
الفرنسي اميانويل م��اك��رون خ��الل زيارته 
لواشنطن التي تبدأ االثنني، تليها محادثات 
م��ع املستشارة االملانية انغيال ميركل في 

واشنطن اجلمعة.
وق��ال ظريف انه على القادة االوروبيني 
الضغط على ترامب لالبقاء على االتفاق اذا 
كانت الواليات املتحدة »تريد احملافظة على 
مصداقية االسرة الدولية«، وااللتزام به »بدال 

من طلب املزيد«.

إسرائيل تنفي تلميحات بأنها وراء مقتله

في  العضو  البطش  فادي  جثمان  تشريح 
حركة حماس غداة اغتياله في ماليزيا

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان امس  األحد 
إن عاملا فلسطينيا ُقتل بالرصاص في ماليزيا كان خبيرا في 
الصواريخ ”ولم يكن قديسا“ لكنه نفى تلميحات حلركة املقاومة 
اإلسالمية الفلسطينية )حماس( بأن جهاز املخابرات اإلسرائيلي 

)املوساد( اغتاله.
وبدأ اطباء شرعيون في ماليزيا  امس االحد تشريح جثمان 
فادي البطش العالم في مجال الطاقة والعضو في حركة حماس، 
الذي اغتيل السبت في احدى ضواحي كواالملبور واتهمت عائلته 

جهاز االستخبارات االسرائيلي املوساد بقتله.
وقتل البطش )35 عاما( برصاص اطلقه مسلحان كانا على 
درج��ة نارية وقالت السلطات املاليزية انهما مرتبطان على 

االرجح باجهزة استخبارات اجنبية.
واغتيل البطش بينما كان يغادر منزله للتوجه الى مسجد 

لصالة الفجر في غومباك ضاحية كواالملبور.
وف��ي موقع اجلرمية، ت��دل عالمات الشرطة على وج��ود 14 

رصاصة.
واكد وزير الداخلية املاليزي أحمد زاهد حامدي السبت في 
تصريحات نقلتها وكالة االنباء »برناما« ان البطش كان »مهندسا 

كهربائيا وخبيرا في صنع الصواريخ«. 
واض��اف انه »اصبح على االرج��ح عنصرا مزعجا لبلد معاد 
لفلسطني«، موضحا ان البطش كان يفترض ان يتوجه السبت الى 

تركيا حلضور مؤمتر دولي.
واعلن قائد شرطة العاصمة املاليزية ان حتقيقا معمقا فتح. 
وق��ال »نحقق من جميع ال��زواي��ا. يجب ان جنري حتقيقا دقيقا 

ومعمقا. انها قضية دولية«. 
واوضح انه سيتم تسليم جثمان البطش الى عائلته بعد انتهاء 

التشريح.
وكانت حركة حماس أعلنت السبت اغتيال البطش موضحة 
انه كان من اعضائها لكنها لم حتمل أي جهة مسؤولية االغتيال، 

مع انها غالبا ما تتهم اسرائيل بالوقوف وراء عمليات مماثلة.
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املـــــــعـــــــارضـــــــة املــــــتــــــشــــــددة 
ستشارك في االنتخابات 

املقبلة في موريتانيا
اعلن املنتدى الوطني للدميوقراطية والوحدة 
املعارض الذي قاطع االنتخابات التشريعية والبلدية 
في موريتانيا في 2013، مشاركته في االقتراع املقرر 

اجراؤه في الفصل الثاني من العام اجلاري.
وقال رئيس املنتدى محمد ولد مولود في مؤمتر 
صحافي اول ام��س السبت في نواكشوط »قررنا 
املشاركة في هذه االنتخابات الننا ال نقبل البقاء على 
هامش عملية يفترض ان تؤدي الى تناوب سياسي 

رغم االدارة االحادية لهذه العملية من قبل السلطة«.
وم��ن امل��ق��رر ان جت��رى االنتخابات التشريعية 
والبلدية في اغسطس وسبتمبر املقبلني. وكانت كل 
احزاب املعارضة املتشددة تقريبا قاطعت االنتخابات 
االخيرة ع��ام 2013 وف��ازت فيها السلطة بغالبية 

كبيرة.
وياتي هذا القرار بعدما اعلنت املعارضة والغالبية 
الرئاسية في موريتانيا في 17 ابريل ان حوارا كان 
يفترض ان يبقى سريا بني الطرفني بهدف االع��داد 
االنتخابات التشريعية والبلدية أخفق إثر تسريبات 

صحافية.
وق���ال رئ��ي��س املنتدى الوطني للدميوقراطية 
والوحدة ان حزب االحتاد من أجل اجلمهورية احلاكم 
»ابلغنا رسميا بانتهاء ه��ذا احل��وار السري الذي 
جمع في االيام االخيرة وفودا من الغالبية الرئاسية 

واملنتدى«.
من جهته، قال رئيس احلزب احلاكم سيدي ولد 
محم ان احملادثات سمحت »بتقدم مهم« على طريق 
»ات��ف��اق سياسي ك��ان يفترض توقيعه )...( لكن 
الطرف اآلخر قام بتسريب صيغة قريبة من االتفاق 

لكنها جترده من شكله ومضمونه«.

عثر على عشرات اجلثث العائدة الى جهاديني 
ومدنيني داخ��ل مقبرة جماعية في الرقة املعقل 
السابق لتنظيم ال��دول��ة االسالمية بحسب ما 
اعلن مسؤول محلي السبت. في اكتوبر 2017، 
ط��ردت ق��وات سوريا الدميوقراطية التي تضم 
فصائل عربية وكردية يدعمها التحالف الدولي 
بقيادة واشنطن اجلهاديني من الرقة بعد اشهر 
من املعارك. وقال عبدالله العريان رئيس جلنة 
اعادة االعمار مبجلس الرقة املدني لوكالة فرانس 
ب��رس، ان��ه مت��ت حتى االن ازال���ة م��ا يقرب من 
خمسني جثة من املقبرة اجلماعية التي حتتوي 
على ما بني 150 و200 جثة عائدة الى مدنيني 

وجهاديني. 

وتقع املقبرة اجلماعية حتت ملعب لكرة القدم 
بالقرب من مستشفى كان اجلهاديون قد حتصنوا 

فيه قبل ان يخسروا معركة الرقة.
واوض��ح العريان »حتصن ال��دواع��ش داخل 
املشفى الوطني. وبقي بعض املدنيني. كان هذا 
املكان الوحيد الذي يبدو متاحا للدفن. وهم دفنوا 
على ع��ج��ل«.  واض��اف ان بعض اجلثث حتمل 
االسم احلربي للجهاديني، في حني ال حتمل جثث 

املدنيني سوى االسماء االولى. 
في منتصف شباط/فبراير املنصرم، عثر 
اجليش السوري على مقبرة جماعية في محافظة 
الرقة تضم جثث 34 شخصا قتلهم تنظيم الدولة 

االسالمية.

أكد أن تركيا وحلفاءها فقدوا املئات بالقتال في عفرين

أردوغان ينتقد النمسا بعد تلميحها 
منع احلمالت االنتخابية التركية

وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغ��ان اول امس السبت 
انتقادات الى النمسا بعدما خططت حلظر اي حمالت على اراضيها 
متعلقة باالنتخابات التركية املقررة في يونيو، محّذرا البلدان التي 

حتاول تقويض الدميوقراطية في بالده »بدفع الثمن«.
وقال الرئيس التركي طيب إردوغان اول امس السبت إن تركيا 
وحلفاءها من اجليش السوري احل��ر املعارض فقدوا ”مئات“ 
املقاتلني منذ بدء حملة في شمال غرب سوريا قبل ثالثة أشهر 

مشيرا إلى أن اخلسائر األكبر كانت في صفوف اجليش احلر.
وك���ان اردوغ����ان أع��ل��ن االرب��ع��اء تنظيم انتخابات رئاسية 
وتشريعية مبكرة في 24 حزيران/يونيو، اي قبل عام ونصف عام 

من موعد هذه االنتخابات.
وأعلنت النمسا وهولندا ان حكومتيهما لن تنظرا بعني الرضا الى 

أي مهرجانات انتخابية محتملة لسياسيني اتراك على اراضيهما.
وف��ي مقابلة م��ع قناة »ان ت��ي ف��ي« اخل��اص��ة انتقد اردوغ���ان 
املستشار النمسوي سيباستيان كورتز الذي صّرح اجلمعة ان 
احلمالت االنتخابية »غير مرحب بها« في بالده وانه لن يسمح 

بتنظيمها.
وق��ال اردوغ��ان »ص��راع تركيا من اجل الدميوقراطية ال ميكن 

تقييده بسهولة«.
ويكتسي االق��ت��راع امل��زدوج الرئاسي والتشريعي في تركيا 
اهمية كبيرة النه سيدشن بدء سريان معظم االجراءات التي تعزز 
سلطات رئيس اجلمهورية، والتي كان مت اعتمادها في استفتاء 
دستوري في ابريل 2017 ونصت باخلصوص على التخلي عن 

منصب رئيس احلكومة.
وق��ال كورتز في مقابلة اذاعية اجلمعة ان »القيادة التركية 
في ظل حكم اردوغ��ان حاولت لسنوات استغالل املجتمعات ذات 
االص��ول التركية في أوروب���ا، ه��ذا هو الغرض من وراء حمالت 

اردوغان االنتخابية وحمالت انصاره«.
وأعلن رئيس احلكومة الهولندي مارك روتي ايضا اجلمعة ان 

تنظيم حمالت انتخابية في هولندا »غير مرحب به«.

دم��رت مقاتالت حتالف دع��م الشرعية في 
ساعات الصباح تعزيزات عسكرية للميليشيات 
كانت في طريقها إلى جبهة قانية شرق محافظة 
البيضاء لتعويض خسائر امليليشيات التي 

تكبدتها خالل الساعات املاضية.
وأفاد شهود عيان أن نحو 8 غارات متتالية 
ل��ط��ائ��رات ال��ت��ح��ال��ف اس��ت��ه��دف��ت ت��ع��زي��زات 
للميليشيات قبل وصولها إلى اجلبهة، وأسفرت 
الغارات عن قتل وجرح العشرات من عناصر 
امليليشيات وتدمير عتاد حربي، بينه دبابة و8 
عربات عسكرية كانت تقل عناصر للميليشيات.

يأتي ذلك فيما أعلن محافظ صعدة، هادي 
طرشان الوائلي، أن اجليش الوطني مدعوماً 
بقوات التحالف أح��رز تقدماً ميدانياً كبيراً 
في جبهات محافظة صعدة وأرب��ك حسابات 

ميليشيات احل��وث��ي.  الوائلي تعهد بإعالن 
حترير صعدة بالكامل من املتمردين احلوثيني 
قريباً، ورفع العلم اليمني على أعلى قمة جبال 
مران، أحد معاقل امليليشيات. وقال الوائلي إن 
جبهة املالحيط ضمن 5 جبهات ال تبعد كثيراً عن 
مسقط رأس زعيم االنقالبيني حسني بدر الدين 
احلوثي، موضحاً أن قذائف مدفعية اجليش 
الوطني وصلت إلى منطقة اجلميمة ومرتفعات 

مران ألول مرة منذ احلرب السادسة.
وأض���اف أن تقدماً مهماً حتقق ف��ي جبهة 
كتاف البقع شرق محافظة صعدة، وأن طالئع 
اجليش الوطني تبعد أقل من 10 كيلومترات 
عن مركز مديرية »كتاف«، حيث تدور معارك 
في منطقة وادي الفرع، ومتت السيطرة على 

أجزاء منها.  

»التحالف العربي« يدمر تعزيزات للحوثي 
بالبيضاء.. وتقدم للجيش بصعدة


