
قال ق��ادة كبار في املعارضة السورية إن 
روس��ي��ا أرس��ل��ت ق���وات خ��اص��ة خ��ال األي��ام 
املاضية للقتال إل��ى جانب اجليش السوري 
الذي يسعى جاهدا لتحقيق مكاسب في هجوم 
مستمر منذ أكثر من شهرين بشمال غرب الباد 

للسيطرة على آخر معقل للمعارضة.
وأض��اف��وا أن��ه رغ��م متركز ضباط وجنود 
روس خلف خطوط املواجهة حيث يديرون 
العمليات ويستعينون بقناصة ويطلقون 
صواريخ مضادة للدبابات، فإن هذه هي املرة 
األولى التي ترسل فيها موسكو قوات برية إلى 
ساحة املعركة في الهجوم الذي بدأ في نهاية 

أبريل.
وقال النقيب ناجي مصطفى املتحدث باسم 
حتالف اجلبهة الوطنية للتحرير املدعوم من 
تركيا ”هذه القوات  اخلاصة الروسية اآلن 

متواجدة في امليدان“.
ودخلت القوات البرية الروسية املعركة 
مع القوات احلكومية للسيطرة على منطقة 
احلميمات االستراتيجية بشمال حماة والتي 
سقطت في أي��دي مقاتلي املعارضة األسبوع 

املاضي.
وق��ال مصطفى ”عندما تفشل ق��وات األسد 
تقوم روس��ي��ا بالتدخل بشكل مباشر. اآلن 
تدخلوا بشكل مباشر بعد فشل قوات النظام 
فقامت روسيا بقصف املنطقة بأكثر من 200 

طلعة“.
ولم يتسن على الفور احلصول على تعليق 

من مسؤولني بوزارة الدفاع الروسية.
ولم تسفر العمليات املدعومة من روسيا 

ف��ي محافظة إدل��ب وحولها على م��دى أكثر 
من شهرين عن شيء يذكر لروسيا وحليفها 

الرئيس بشار األسد.
وهذه حالة نادرة حلملة عسكرية لم حتسم 
لصالح روسيا منذ تدخلها في سوريا عام 
2015. وقال مصطفى ”روسيا لم تفشل فقط 

إمنا تعرضت للهزمية“.
وقال قائد جماعة رئيسية ملقاتلي املعارضة 
إن نشر موسكو ألع���داد ل��م يكشف عنها من 
القوات البرية إمنا جاء بعدما لم تتمكن قوات 
خاصة س��وري��ة يطلق عليها )ق���وات النمر( 
وميليشيات متحالفة معها م��ن حتقيق أي 

مكاسب ميدانية كبيرة.
وق��ال جميل الصالح قائد جماعة جيش 
ال��ع��زة ”وجد النظام أن��ه ف��ي م��أزق فاضطر 
أن يطلب من ال��ق��وات الروسية أن تكون في 
امليدان“. وك��رر الصالح ما سبق وأن ذكرته 
املعارضة من أن القوات الروسية والقوات 
املتحالفة معها، والتي حققت النصر في أي 
معركة رئيسية م��ع املعارضة منذ تدخلت 
موسكو في سوريا، أساءت تقدير قوة مقاتلي 

املعارضة وروحها املعنوية.
وق��ال ”بناء على حجم التمهيد املدفعي 
واجلوي كان يتوقع الروس أن يسيطروا على 

مناطق واسعة وكبيرة جدا“.
وق��ال مقاتلون من املعارضة اتصلت بهم 
رويترز إن إم��دادات أسلحة تشمل صواريخ 
موجهة م��ض��ادة للدبابات م��ن تركيا كبدت 
الروس وحلفاءهم خسائر فادحة بل وصدت 

هجمات برية.
وخ��ل��ف ال��ه��ج��وم ب��ق��ي��ادة روس��ي��ا دم���ارا 
بعشرات القرى والبلدات كما أجبر أكثر من 

300 ألف مدني على الفرار ألماكن آمنة أكثر 
قربا من احلدود التركية، وفقا لألمم املتحدة.

وق��ال م��س��ؤول آخ��ر باملعارضة إن ق��وات 
شيعية مدعومة من إيران تدخل املعركة اآلن 

بعدما امتنعت في السابق عن االنضمام إلى 
الهجوم الذي تقوده روسيا.

alwasat.com.kw

املسماري: معركة طرابلس مستمرة
 قال املتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي العقيد 
أحمد املسماري، إن »القوات املسلحة الليبية ال زالت تخوض 
معاركها على مشارف طرابلس وحتقق تقدماً على حساب 

العصابات اإلجرامية«.
وأوض���ح امل��س��اري، خ��ال م��ؤمت��ر صحفي ع��ق��ده أمس 

األربعاء، أن »ساح اجلو يعمل على مساندة القوات البرية 
في التقدم امليداني للعاصمة طرابلس«، مشيراً إلى أن القوات 
اجلوية تشن سلسلة غارات يومية على مواقع املسلحني في 

غريان، وفقاً ملا ذكرته »بوابة إفريقيا« اإلخبارية. 
وأكد املسماري، أن قوات اجليش حققت تقدماً ميدانياً في 

منطقة الزطارنة ووادي الربيع واألحياء البرية وطريق 
املطار، فيما تهاجم القوات اجلوية مواقع امليليشيات في 
شمال غريان والعزيزية، الفتاً إلى أن القوات املسلحة ملتزمة 
بقواعد االشتباك املعتمدة من القائد العام وتعتمد على 

االختراق وتتقدم ببطء مراعاة للمدنيني.
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إح���ب���اط ه��ج��وم ح��وث��ي 
واسع شرق احلديدة

   قالت مصادر عسكرية مينية، أن ق��وات املقاومة 
الشعبية، تصدت لهجوم حوثي واسع أمس  اخلميس، 
استهدف نقاط أمنية للقوات املشتركة ش��رق مدينة 

احلديدة.
وأش��ارت املصادر، وفق موقع »نيوز مي��ن«، إلى أن 
ميليشيات احلوثي حاولت التقدم للسيطرة على مواقع 
القوات املشتركة في منطقة كيلو 16 مبديرية احلالي 
شرق مدينة احلديدة، إال أنها تكبدت خسائر فادحة في 

العتاد واألرواح.
واستهدفت امليليشيا مدينة حيس بقذائف مدفعية 
أس��ف��رت ع��ن تدمير م��ن��ازل امل��واط��ن��ني وس��ق��وط قتلى 

وجرحى.
وكانت عمليات القوات املشتركة رصدت العديد من 
اخلروقات احلوثية لوقف إطاق النار الساعات املاضية 

داخل مدينة احلديدة.

ب���ارزان���ي: م��س��ت��ع��دون حلل 
امل���ش���اك���ل م����ع ب����غ����داد ع��ل��ى 

أساس الدستور
أك���د رئ��ي��س إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان ف��ي ش��م��ال ال��ع��راق، 
نيجيرفان بارزاني، استعداد اإلقليم حلل املشاكل مع 

احلكومة االحتادية في بغداد على أساس الدستور.
جاء ذلك خال اجتماع بارزاني، مع سفير الواليات 
املتحدة األمريكية في العراق، ماثيو تولر، والوفد املرافق 
له. وذكر بيان لرئاسة اإلقليم، تلقت األناضول نسخة 
منه، أن »تولر قدم التهاني إلى السيد رئيس اإلقليم؛ 
مبناسبة تشكيل الكابينة احلكومية اجلديدة لإلقليم، 

ورجا النجاح لها«.
وأوضح البيان »أن تولر عبر عن انزعاجه من إطاق 
النار اإلجرامي الذي وقع في مطعم بأربيل، وعبر أيضا 

عن دعمه لألمان واالستقرار في اإلقليم«.
و أعلنت اخلارجية التركية، في بيان، أن هجوما 
مسلحا غادرا استهدف موظفني في القنصلية التركية، 
أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى 

إلى استشهاد أحد املوظفني.

إي�������������������ران ت������س������ع������ى ل����ف����ت����ح 
ق��ن��ص��ل��ي��ة ش����رق امل���وص���ل.. 

وتستفز املسيحيني
قامت ميليشيات احلشد الشعبي املرتبطة بإيران 
بخطوات متهد الطريق للمرحلة املقبلة في العراق، 
منها افتتاح مدرسة اخلميني في مناطق سهل نينوى، 
شرق مدينة املوصل، ومن ثم االستياء على ممتلكات 
املكون املسيحي في املنطقة، وذلك بهدف إج��راء تغيير 
دميغرافي، فضًا عن محاوالتهم نشر التطرف عبر 

تصدير نهج الثورة اخلمينية.
تهدف ميليشيات احلشد من هذه األفعال إلى االتفاق 
مع السفير في بغداد على افتتاح قنصلية إيرانية تقبع 

على أطال ممتلكات معقل املسيحيني في العراق.
إال أن تلك املساعي قوبلت برفض من العشائر العربية 
في املناطق املتنازع عليها ما بني أربيل وبغداد، أبرزها 

»سهل نينوى«.
من جهته، وصف املكون املسيحي الذي ظهر مغلوبا 
على أم��ره ف��ي مناطق سهل نينوى، مساعي افتتاح 
قنصلية إيرانية شرق املوصل، بأنها مخطط إلنهاء آخر 
مؤطئ قدم للمسيحيني في العراق، مطالبني احلكومة 

العراقية بتوفير احلماية ملناطقهم من املد اإليراني.

قتلى وجرحى بقصف حوثي استهدف شمال الضالع

استهدفت ميليشيا احلوثي االنقابية، بقصف صاروخي 
أحياء سكنية في محافظتي م��أرب ش��رق اليمن والضالع 

جنوب الباد.
وأفاد شهود عيان، أن صاروخ كاتيوشا أطلقته ميليشيات 
احل��وث��ي، وسقط في ش��ارع وس��ط مدينة م��أرب، وتسبب 

بإصابة بليغة للمواطن أحمد عريج.
كما أوضح الشهود أن القصف تسبب بتضرر مركز صحي، 
وعدد من املباني واحملات التجارية في املنطقة، وأحدث حالة 
من الهلع في أوساط املرضى باملركز الصحي اخلاص بعاج 
األطفال. وبحسب مصدر عسكري، فإن مصدر الصاروخ 

مواقع امليليشيا في جبل هيان.

ف��ي ذات ال��س��ي��اق، شنت ميليشيات احل��وث��ي، قصفاً 
صاروخياً، على قرى منطقة مريس شمال محافظة الضالع 

جنوب الباد.
وذك���رت م��ص��ادر محلية أن القصف استهدف قريتي 

»احلنكه«، و«الرحاب«، في منطقة مريس.
وتستهدف ميليشيا احلوثي االنقابية املدعومة من إيران، 
األحياء السكنية في مأرب والضالع بشكل عشوائي ومتكرر 
بالقذائف وص��واري��خ الكاتيوشا، مما يتسبب في سقوط 
ضحايا من املدنيني بينهم نساء وأطفال. يذكر أنه من املقرر 
أن يطلع املبعوث األممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، مجلس 

األمن الدولي، على تطورات األوضاع في اليمن.

اشتباكات في الضالع

جنود روس لدى عودتهم جوا من سورية

مبرتزقة بسورية  قواتها  تستبدل  واشنطن  روسيا: 

مقاتلون سوريون: موسكو تنشر قوات برية ضمن حملة في إدلب

اختطفت مجموعة مسلحة، النائبة مبجلس 
النواب الليبي سهام سرقيوة، بعد اقتحام 
منزلها ف��ي بنغازي، بحسب وس��ائ��ل إع��ام 

محلية.
وأع��رب املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق 
الوطني، املعترف بها دوليا، عن بالغ القلق 
الختطاف »سرقيوة« واالعتداء على زوجها 
واقتيادها إلى جهة مجهولة من قبل املليشيات 
في بنغازي )في إش��ارة إلى القوات التابعة 
للواء املتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود اجليش 

في الشرق الليبي(.
وطالب املجلس في بيان، نشره في ساعة 
متأخرة ، بالكشف الفوري عن مصير النائبة 

وإطاق سراحها.
وأوضح أن »هذه اجلرمية هي نتاج طبيعي 
لغياب القانون، وانعدام احلريات العامة في 

مناطق سيطرة احلاكم العسكري وأعوانه«.
وأشار املجلس أن »اجلرمية تعتبر سياسة 
ممنهجة للتحريض على العنف وزرع الفتنة 
بني الليبيني، وتؤكد تفشي املمارسات القمعية 

لكبت احلريات وتكتيم األفواه«.
واعتبر أن احلادثة تضاف إلى قائمة طويلة 
من انتهاكات حلقوق اإلنسان، وهي مثال آخر 
حملاولة إفشال الدولة املدنية الدميقراطية، 
التي يسعى الليبيون إلى حتقيقها وترسيخها 

مجموعة مسلحة في ليبياعلى أرض الواقع.

ليبيا: مجموعة مسلحة تختطف نائبة 
مبجلس النواب في بنغازي

25 ألف  األمم املتحدة: عودة 
جنوب سوداني لبالدهم

أعلنت األمم امل��ت��ح��دة، ع��ودة 25 ألفا من 
مواطني دول��ة جنوب ال��س��ودان، من اجل��ارة 
الشمالية ال��س��ودان، خ��ال الفترة بني أبريل 

ويونيو املاضيني.
وأش���ارت إل��ى ارت��ف��اع ع��دد امل��واط��ن��ني في 
معسكرات احلماية األممية مبدينتي ملكال 
)ش��م��ال ش���رق(، وبانتيو )غ���رب( ف��ي دول��ة 

جنوب السودان.
جاء ذلك في النشرة الدورية ملكتب تنسيق 
العمليات اإلنسانية التابع لألمم املتحدة بدولة 
جنوب السودان، اخلميس، وصلت األناضول 

نسخة منه.
وعزا املكتب سبب العودة، إلى االضطرابات 
التي شهدها ال��س��ودان م��ؤخ��را، بعد إطاحة 
الرئيس عمر البشير، وتولي املجلس العسكري 
السلطة، في ظل تواصل موجة االحتجاجات 

الشعبية بالباد.
وأضاف: »لقد ارتفع عدد النازحني املقيمني 
داخ��ل معسكر حماية املدنيني التابع لألمم 
املتحدة مبدينة ملكال، حيث وصل إليه أكثر من 
8 آالف مواطن، قادمني من دولة السودان، التي 

شهدت اضطرابات في الفترة األخيرة«.

مظاهرات في السودان

4 دواعش بضربة جوية  مقتل 
جنوب كركوك

  أعلنت مصادر مقتل 4 عناصر من 
تنظيم داعش األرهابي، في ضربة جوية 

نفذها طيران التحالف جنوب كركوك.
وج����اء ف��ي ب��ي��ان ص����ادر ع��ن املقر 
املتقدم للعمليات املشتركة، أنه »بجهد 
أمني مشترك من قبل الفرقة اخلامسة 

للشرطة االحت��ادي��ة وب��إش��راف مقر 
العمليات املشتركة، نفذ طيران التحالف 
ال��دول��ي عقب عملية بحث ومتشيط 
للقوات األمنية، ضربة جوية استندت 
ملعلومات دقيقة«، وفقاً ملا ذكره موقع 

»باسنيوز«.

قال املبعوث األميركي اخلاص بإيران برايان هوك، 
إن 65 دولة ستبحث في البحرين أمن اخلليج البحري.

وك��ان رئيس هيئة األرك���ان املشتركة األميركية 
اجلنرال، جوزيف دانفورد، قال، األسبوع املاضي إن 
الواليات املتحدة أعدت خطة سيتولى مبوجبها حتالف 
عسكري دولي حماية املياه االستراتيجية قبالة كل من 
إيران واليمن، حيث تنحي واشنطن باللوم على إيران 

وميليشيات تدعمها في تنفيذ هجمات.
وق��ال دان��ف��ورد »نتواصل اآلن مع ع��دد من ال��دول 
لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل حتالف يضمن حرية 

املاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب املندب«.

وتابع »ول��ذا فإنني أعتقد أن من احملتمل أن نحدد 
خ��ال األسبوعني املقبلني ال��دول التي لديها اإلرادة 
السياسية لدعم هذه املبادرة وسنعمل بعد ذلك بشكل 
مباشر مع اجليوش لتحديد اإلمكانيات احمل��ددة التي 

ستدعم ذلك«.
وك��ان املبعوث األميركي اخل��اص ب��إي��ران، ق��ال في 
تصريحات لقناتي »العربية« و«احل���دث« األسبوع 
املاضي، إن الرئيس األميركي، دونالد ترمب، راض 
بحملة الضغط القصوي التي متارسها واشنطن على 
إي��ران. وأض��اف هوك »حرمنا النظام اإليراني من 50 

مليار دوالر سنوياً من عائدات النفط فقط«. 

البحري اخلليج  أمن  البحرين  في  ستبحث  دولة   65 هوك: 


