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مجزرة مروعة ترتكبها طائرات العدوان ال�سعودي ذهب �ضحيتها ع�شرات ال�شهداء والجرحى

«�أن�صار اهلل» :الجنوب اليمني مقابل الجنوب ال�سعودي
أكد مصدر مقرب من حركة «أنصار الله» ،أن الجيش
اليمني وبمساعدة اللجان الشعبية ،تمكن من النفوذ الى
داخل األراضي السعودية بعمق  11كلم ،في خطوة أولى
تهدف للسيطرة على مدينة أبها في منطقة عسير.
وبحسب موقع «حصاد اليوم» ،أضاف المصدر :أن
القوات اليمنية المشتركة وضعت نصب عينيها اآلن
الوصول الى عمق مدينة أبها ،التي تعد المقر اإلداري
وعاصمة منطقة عسير جنوب غربي السعودية ،موضحا ً
أن القصف الصاروخي للمنطقة خالل األي��ام الماضية
وتحذير الجيش الیمنی لسكان المنطقة ،يأتي في هذا
اإلطار.
واعتبر المصدر ،أن السيطرة الكاملة للجيش واللجان
الشعبية الیمنیة على مواقع وادي ج��ارة في الخوبة
السعودية ،كانت مقدمة لعملية كبرى ستنفذها القوات
اليمنية للسيطرة على مدينة أبها 110 ،كلم عن الحدود
اليمنية ،واضعا ً العملية في سياق ما اعتبرها الجيش
اليمني واللجان الشعبية «الجنوب السعودي مقابل
الجنوب اليمني».
الى ذلك لفت المصدر الى حالة التخبط والتوتر التي
تسود الجنود السعوديين على الحدود اليمنية ،بعد
التقدم الكبير للجيش واللجان الشعبية ،مستشهدا ً
بتعميم وزارة الحرس الوطني السعودي لقرارها العاجل
الذي حذرت فيه جميع منتسبيها من التخلف والهروب
من الحدود الجنوبية ،مهددة اياهم بإحالتهم الى ديوان
المحاكمات العسكرية.
ميدانياً ،أكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية
العميد شرف لقمان أن العدوان السعودي لم يترك خيارا ً
أمام الشعب اليمني سوى الرد بالمثل.
وأش��ار العميد لقمان في تصريح له الى أن خيانة

البعض وعلى رأسهم الرئيس الفار عبد ربه منصور
هادي ساهمت في تفوق قوات العدوان السعودي على
الجيش اليمني .وأض��اف ان الجيش اليمني كان على
وشك القضاء على الجماعات التكفيرية في اليمن لوال بدء
عدوان السعودية الذي جاء إلنقاذ أزالمها في اليمن.
وك��ان مصدر عسكري يمني بصعدة أك��د أن القوة
الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية في اليمن
قصفت عددا ً من مواقع العدو السعودي بجيزان ونجران
وظهران عسير بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة األنباء اليمنية
«سبأ» أنه تم قصف موقعي الطلعة وثويلة العسكريين
السعوديين في ظهران عسير بصليات من الصواريخ
وكذلك موقع جالح العسكري بجيزان بثماني قذائف
مدفعية إضافة إلى قصف موقع القنبور بنجران بـ 14
صاروخاً.
ولفت المصدر إل��ى أن الجيش واللجان الشعبية
سيواصالن قصف المواقع والمعسكرات السعودية ردا ً
على العدوان السعودي الغاشم ،الذي يقصف ويستهدف
مختلف محافظات الجمهورية ويرتكب أبشع الجرائم
بحق أبناء الشعب اليمني.
وفي السياق ،أفادت مصادر محلية في محافظة حجة
شمال اليمن بسقوط عشرات الشهداء والجرحى صباح
أمس بغارات سعودية .واستهدفت إحدى هذه الغارات
مصنعا ً للمياه في مديرية عبس.
على صعيد آخر ،ما زال عدد من المواقع العسكرية
السعودية في الخوبة ونجران تحت سيطرة القوات
اليمنية التي دمرت دبابة سعودية وغنمت مدرعة خالل
مواجهات في المنطقة.
إلى ذلك ،اغتال مسلحون مجهولون مدير عمليات أمن

�شهيدان و 12جريح ًا جراء تفجير �إرهابي في حم�ص

الزبداني ...بد�أ العد العك�سي

الجي�ش ال�سوري والمقاومة اللبنانية يتقدمان في الزبداني

فاديا مطر
مع ترويج اإلعالم السعودي ـ التركي الحديث عن هدنة في الزبداني
والفوعا وكفريا تستقر الهدنة «الثانية» في  27آب بعد فشل الهدنة
األولى في  14آب الجاري مع وقوع هذه الهدنة الجديدة تحت مجهر
االختبار ،فصحيفة «الشرق األوس��ط» السعودية قالت في  27آب
الجاري أن الخالف في الشروط يقع ما بين نوع السالح وكميته
وهو ما سيقرر مصير الهدنة التي سيبقى فيها كل طرف في مواقعه
مع وقف إطالق النار الذي تحكمه مدة زمنية محددة إلجالء الجرحى
وترك المدنيين في خيار تأمين حاجاتهم أو مغادرة مواقع القتال
والحصار ،فسير الهدنة هو ما سيحدد مصيرها بالنجاح أو الفشل ،أما
ما يتعلق بهدنة «الفوعا وكفريا» اإلدلبيتين فتتضمن إجالء الجرحى
وفك الحصار وترك الحرية للمدنيين بالمغادرة أو البقاء ،فالزبداني
تقع هدنتها على مغادرة المجموعات المسلحة «وهم بالمئات بحسب
صحيفة الشرق األوسط السعودية» ،وما سيحملونه من أنواع سالح
والمغادرة بها الى الشمال السوري بحسب الصحيفة السعودية
أيضاً ،لتبقى المحصلة المنطقية واقعة تحت أن «الصبر من القادر
قدرة» مع اقتراب االخفاق الكبير للمجموعات اإلرهابية في معركة
الزبداني التي بدأت تفتح مصرعي أبوابها على نهايتها في ما تبقى من
مساحة جغرافية ضئيلة جدا ً يتحصن في سراديبها وأزقتها ما تبقى
من مسلحي «النصرة وأعوانها» اإلرهابية ،لتكون الهدنة من المنظور
العسكري هي «استسالم» بحسب المراقبين االستراتيجيين ،والخروج
االرهابي من المدينة هو تكريس لسيطرة الجيش السوري والمقاومة
على الزبداني ،فهذه المجموعات ال تقبل الهدنة اال عند وصولها ألى
آخر النفق وإعالن اإلفالس واالنهيار ،وهو ما يمتد بأوصاله إلى مشغلي
هذه المجموعات اإلرهابية الذين تدخلوا وقايضوا تأمين ما بقي من
مسلحي الزبداني بفك الحصار عن «الفوعا وكفريا» في الريف اإلدلبي،
(التتمة ص)14

انتهت عند السادسة من صباح
ال��س��ب��ت ه��دن��ة وق����ف ال��ع��م��ل��ي��ات
ال��ع��س��ك��ري��ة ف��ي م��دي��ن��ة ال��زب��دان��ي
بريف دمشق واستؤنفت العمليات
ال��ع��س��ك��ري��ة ض���د ال��م��ج��م��وع��ات
المسلحة.
ح��ي��ث اس��ت��ه��دف س��ل�اح ال��ج��و
السوري مواقع للمسلحين في مدن
ال��زب��دان��ي وع��رب��ي��ن وزم��ل��ك��ا وبلدة
مسرابا في ريف دمشق ،فيما قصفت
مدفعية الجيش السوري تجمعات
لهم في مدينة الزبداني وبلدة بيت
جن في ريف دمشق.
وأم�����س ت���واص���ل���ت ال��ع��م��ل��ي��ات
ال��ع��س��ك��ري��ة ل��ل��ج��ي��ش ال���س���وريّ
والمقاومة اللبنانية على محاور عدة
في مدينة الزبداني.
ونقل عن مصدر عسكريّ تأكيده
انّ ال��ج��ي��ش أح��ك��م سيطرته على
عدد من األبنية في الجهة الشرقية
من المدينة ،مشيرا ً إل��ى مقتل عدد
كبير م��ن المسلحين ع��ل��ى محور
وادي ب��ردى ،بينهم اثنان من قادة
المسلحين ،ك��ذل��ك ف ّككت وح��دات
الهندسة في الجيش عبوات ناسفة
زرعها المسلحون في المدينة.
وف��ي ري��ف إدل���ب ش��م��ال سورية
استهدفت طائرات الجيش السوريّ
طرق إم��داد المسلحين ،كذلك شنت

م�صر :الخارجية ت�ستدعي ال�سفير البريطاني
وال�سي�سي يزور ال�صين
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
استدعت وزارة الخارجية المصرية ،أم��س ،السفير
البريطاني بالقاهرة جون كاسن احتجاجا ً على تصريحاته
على الحكم القضائي الصادر ضد صحافيي قناة «الجزيرة»
في القضية المعروفة إعالميا ً بـ»خلية الماريوت».
وكانت محكمة مصرية قد قضت السبت بالسجن المشدد
ثالث سنوات على  6من صحفايي «الجزيرة» القطرية في
إعادة محاكمتهم إلدانتهم بتهم بينها بث مواد على قناة
«الجزيرة» التلفزيونية تضر بالبالد.

ومن بين من صدر ضدهم الحكم محمد فهمي الذي يحمل
الجنسية الكندية ،والذي تنازل عن جنسيته المصرية في
وقت سابق هذا العام ،وباهر محمد وهو مصري واالسترالي
بيتر جريست الذي رحلته مصر إلى بالده في شباط الماضي.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية ،إن استدعاء السفير
تم بهدف «إبداء اعتراضها الشديد» على ما صدر منه من
تصريحات اعتبرتها «تدخالً غير مقبول في أحكام القضاء
المصري ،وتتنافى مع األعراف والممارسات الدبلوماسية
لسفير معتمد في دولة أجنبية».
(التتمة ص)14

�شركة فرن�سية ت�سحب ا�ستثماراتها
من م�شروع «�إ�سرائيلي» في القد�س المحتلة
أبلغت شركة فيوليا الفرنسية «إسرائيل» رسمياً ،أنها
سحبت كامل استثمارتها من مشروع «إسرائيلي» في
مدينة القدس المحتلة.
وقال المنسق العام للحركة ،محمود النواجعة ،أن
الشركة الفرنسية ،التي تعمل في قطاعات اقتصادية
عدة ،سحبت استثماراتها من مشروع القطار الخفيف،
والذي تنوي «إسرائيل» تنفيذه لربط مستوطنات في

الهارب عبدربه منصور هادي في عدن العقيد عبدالحكيم
السنيدي ،وفق مسؤولين في شرطة كبرى مدن جنوب
اليمن.
وقالت المصادر إن مسلحين أطلقوا النار عليه لدى
خروجه من منزله في حي المنصورة ثم هربوا.
وعملية االغتيال جرت بأسلوب شبيه بالعمليات
التي استهدفت ضباط األم��ن والجيش ونسبت الى
تنظيم القاعدة في جنوب اليمن ،حسب مصادر إعالمية
إماراتية.
وال يزال الوضع األمني غير مستقر في عدن بسبب
االحتراب بين مرتزقة السعودية واالمارات الذين تتعدد
مشاربهم إضافة الى جماعات من الحراك الجنوبي،
وتعاني المدينة من نقص اإلمكانات ومن انهيار البنى
التحتية واألمنية.
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر أن��ه ت��م فتح تحقيق لمعرفة
منفذي الهجوم الذي تم بطريقة مشابهة للعمليات التي
استهدفت ضباط األمن والجيش ونسبت الى جماعة
القاعدة جنوب البالد.
من جهته ،قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
إن الحرب مع الحوثيين تهدف إل��ى إيقاف التوسع
اإليراني في المنطقة بحسب تعبيره ،في الوقت الذي
احتدمت فيه المعارك مع الحوثيين جنوب غربي مدينة
مأرب.
وقال هادي أول من أمس في الخرطوم إن قواته تحارب
الحوثيين بهدف «ايقاف التوسع اإليراني في المنطقة».
وأدلى هادي بهذه التصريحات خالل زيارة قصيرة
للسودان البلد الذي كان ينظر إليه باعتباره حليفا ً إليران
وذلك قبل أن ينضم إلى تحالف تقوده السعودية ضد
اليمنيين المدعومين من طهران.

القدس المحتلة.
وأضاف النواجعة «تمكنت حركة مقاطعة «إسرائيل»
( ،)BDSبعد  7س��ن��وات م��ن الضغط على الشركة
الفرنسية لسحب كافة استثماراتها س��واء في مشروع
القطاع الخفيف ،أو مشاريع اقتصادية أخ��رى ،مرتبطة
بمستوطنات الضفة الغربية والقدس والجوالن».
(التتمة ص)14

ر�صيد الموت مفتوح على �أعتاب �أوروبا

بشرى الفروي

الطائرات العسكرية السورية غارات
جوية على مواقع المسلحين في قرية
ق��رق��ور وش��م��ال قرية كنسية نخلة
بريف جسر الشغور.
وأك���د م��ص��د ٌر ع��س��ك��ريّ لوكالة
«سانا» الرسمية أنّ الضربات الجوية
ادّت إلى تدمير مواقع وخطوط إمداد

مسلّحي جبهة ال��ن��ص��رة ف��ي قرى
الكفير وفريكة وجنة القرى واشتبرق
ومدينة جسر الشغور ما أدى إلى
سقوط عدد من القتلى والجرحى في
صفوف المسلحين.
إلى ذلك ،أعلنت «الجبهة الشاميّة»
ال��ت��ي تضم ع���ددا ً م��ن المجموعات

ال�سجن � 3سنوات لكل من يطلق
�أو�صاف ًا طائفية في الكويت
كشفت مصادر اعالمية كويتية ان عددا ً من النواب سيقدمون تعديالً على
قانون الوحدة الوطنية لوضع حد للتراشق الطائفي بين البعض في وسائل
التواصل االلكتروني وستكون عقوبة من يخرقه السجن  3سنوات.
وأفاد موقع «المرصد» أول من أمس ان مصدرا ً برلمانيا ً كشف عن أن التعديل
سيجرم كل من يطلق وصف (وهابي وناصبي أو صفوي ورافضي) ،مشيرا ً
الى ان عددا ً من النواب يعملون اآلن على اقناع الحكومة بضرورة اقرار القانون
وعدم التأخر به ألكثر من شهرين من بداية دور االنعقاد المقبل.
واستثناء الجهات الحكومية مثل القضاء والمحاكم واالح��وال الشخصية
وغيرها المختصة بالتحقيقات والتحريات من ذلك .وفي شأن مختلف ،انتقد
النائب عبدالله التميمي اإلج��راءات التي قام بها برنامج إعادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع
الخاص عبر وقف دعم العمالة الوطنية عنهم لهذا الشهر والضغط عليهم
لتجديد بياناتهم بالجهاز خالل فترة صرف الرواتب.
وقالت المصادر ان المتصدين لالقتراح أعدوا نصوصا ً لتجريم فعل سؤال
االشخاص هل انت «شيعي» أم «سني»؟ وأش��ارت الى انه سيتم استثناء
الجهات الحكومية مثل القضاء والمحاكم واألحوال الشخصية وغيرها المختصة
بالتحقيقات والتحريات من ذلك.

المسلّحة،عددا ً من القرى بريف حلب
الشمالي مناطق عسكرية بسبب
ّ
ال��م��ع��ارك م��ع داع���ش ال��ق��رار شمل
مارع وسبع بلدات محيطة بها كذلك
فرضت الجبهة حظرا ً للتجوال مدته
اثنتا عشرة ساعة ك ّل يوم.
(التتمة ص)14

طريق الموت ال يزال قائما ً امام أعين المجتمع الدولي الذي فشل حتى
اآلن بحل المشكلة الحقيقية في بلدان تعاني من إرهاب أصولي يسلب
حياة البشر،و يسبب بأزمة إنسانية ،أدت الى ازدياد وتيرة الهروب
من جحيم الداخل واللجوء إلى مكان آمن في الخارج في رحالت غير
مأمونة العواقب أو مضمونة النتائج.
خمس سنوات مرت من عمر األزم��ة السورية والحل السياسي ال
يزال يخضع الى معوقات وعدم الجدية من قبل المجتمع الدولي،
وخصوصا ً الواليات المتحدة في محاربة االرهاب والضغط على الدول
الداعمة له ،وهذا بالتالي أدى الى تفاقم االوضاع االمنية والمعيشية
وجعل البعض يذهب الى اجتياز طرق الى الخارج عبر وسائل شتى،
مخاطرين بحياتهم وأموالهم بأمل الوصول الى دولة ما في اوروبا،
حيث يعتمد أغلب المهاجرين غير الشرعيين على مهربين يتاجرون
بأرواح البشر.
تستمر المأساة االنسانية ،وأعلنت الشرطة النمسوية اعتراض
شاحنة صباح يوم الجمعة الماضي تقل  26مهاجرا ً غير شرعي
بينهم  3أطفال يعانون من الجفاف ووصفت حالتهم بأنها سيئة جداً.
الشاحنة كانت تقل مهاجرين بوضع غير قانوني أتوا من سورية
وبنغالدش وأفغانستان وجهتهم ألمانيا ،ويأتي ذلك غداة العثور
على جثث  71شخصا ً في شاحنة متروكة على أحد الطرق النمسوية
السريعة قرب الحدود المجرية .وتذكر بعض المصادر بوجود حاالت
اتجار باألعضاء البشرية من قبل شبكات وعصابات تستغل وضع
المهاجرين وهذا يتضح بعد حاالت اختفاء ألشخاص ال يعرف عنهم
أي شيء غير انهم عبروا على طريق الموت.
ودع��ا وزي��ر الخارجية النمسوي «سبستيان كورتس» إلى عقد
لقاء طارئ لرؤساء حكومات ال��دول األعضاء في االتحاد األوروب��ي
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العبادي يع ّين قادة ع�سكريين جدد ًا في الأنبار
استجوب مجلس النواب العراقي
وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ،على
خلفية تصاعد التظاهرات الشعبية
في مختلف مدن العراق احتجاجا ً
على سوء تجهيز الطاقة الكهربائية.
وف��ي اختتام جلسة االستجواب
أول م��ن أم��س ال��ت��ي استمرت نحو
ثالث ساعات ،أعلن رئيس البرلمان
سليم الجبوري «انتهاء االستجواب
وانتهاء المسألة بناء على تصويت
المجلس بقناعته باألجوبة التي تم
تقديمها أثناء عملية االستجواب».
وط��رح ال��ف��ه��داوي ع��رض �ا ً لواقع
الكهرباء السيئ ،محمالً مسؤولية
ن��ق��ص ال��ت��غ��ذي��ة ال��ح��ال��ي اإلدارات
السابقة وس��وء التخطيط ،مشيرا ً
إل���ى م��ش��اك��ل أخ���رى منها تعرض
بعض خطوط نقل الكهرباء لهجمات
المسلحين ،وضعف المخصصات
المالية ل��ل��وزارة ،وإن��ش��اء محطات
إلنتاج الكهرباء تعمل على الغاز في
حين أن العراق ال ينتج غازاً.
وك��ان رئيس البرلمان الجبوري
هدد الثالثاء الماضي بسحب الثقة
من الفهداوي ،بسبب تغيب األخير
عن جلسة استجواب في اليوم نفسه.
لكن الوزير أوضح في جلسة اليوم
أن��ه تغيب لطلب المزيد من الوقت

لتحضير إجابات عن األسئلة التي
قدمت إليه مكتوبة.
وش��ه��دت م���دن وس���ط وج��ن��وب
العراق على مدى  4أسابيع تظاهرات
ضخمة طالبت بتحسين الخدمات،
وب��خ��اص��ة ال��ك��ه��رب��اء ،ومحاسبة
المسؤولين عن سوء تلك الخدمات،
وال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ف��س��اد ،ع��ل��م�ا ً أن
المتظاهرين حملوا الف��ت��ات تشير
ب��األس��م��اء إل��ى المسؤولين الذين
اعتبروهم فاسدين ،وه��م ينتمون

إلى تيارات وأح��زاب مختلفة داخل
الحكومة والبرلمان.
م��ي��دان��ي �اً ،تمكنت ق���وات األم��ن
العراقية المشتركة من قتل وإصابة
العشرات من ارهابيي «داعش» خالل
سلسلة عمليات عسكرية شمال البالد
وغربها.
وأش���ار مصدر أمني ال��ى ان قوة
من الجيش قتلت  8ارهابين خالل
كمين بناحية الكرمة شمال الفلوجة
(التتمة ص)14

