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َّ
يتقدم في داريا و محيط الطبقة و ي َْث ُبت في دير الزور
«الديمقراطية» تدخل منبج و الجي�ش ال�سوري

اجتماع وزراء دفاع �إيران ورو�سيا و�سورية لر�سم م�سرح عمليات المرحلة المقبلة
أعلن مكتب العالقات العامة في وزارة الدفاع اإليرانية،
أن وزراء دفاع إيران وروسيا وسورية سيجتمعون اليوم في
طهران لمناقشة الوضع السوري ومسألة مكافحة اإلرهاب.
وقال مكتب العالقات العامة ،أمس «يجتمع غدا ً وزراء
دفاع إيران وروسيا وسورية في مبنى ال��وزارة بطهران،
وسيناقش األط���راف التطورات في س��وري��ة ،وموضوع
التهدئة فيها ،وسبل مكافحة اإلره��اب .كما سيتم تقييم
العمليات التي تخاض في سورية لمكافحة اإلره��اب
وضرب المجموعات اإلرهابية».
وأضاف المكتب أن «هذا االجتماع يأتي بدعوة وجهها
وزي��ر ال��دف��اع اإلي��ران��ي العميد حسين دهقان لنظيريه
الروسي الجنرال سيرغي شويغو والسوري العماد فهد
جاسم الفريج ،وسيتخلل االجتماع بحث ف��رص الحل
السياسي تزامنا مع ضرب بؤر اإلرهاب في سورية».
اإلعالن عن االجتماع الروسي – االيراني – السوري ،في
طهران تزامن مع تأكيد مركز المصالحة الروسي في قاعدة
حميميم الجوية في سورية ،عن تسجيل خروقات عديدة
لنظام التهدئة في حلب ،مشيرا ً إلى قيام مسلحي تنظيم
«جبهة النصرة» وجماعة «أح��رار الشام» بقصف حي
الميدان والمحافظة في مدينة حلب بقذائف الهاون.
وبحسب المركز ،ف��إنّ القصف على الحيين استهدف
المباني السكنية واإلداري��ة ،ما أدى إلى مقتل  20شخصا ً
وإصابة  40آخرين وإلحاق أضرار في مركز تجاري ومبان
محيطة به.
كما تحدث المركز ع��ن تعرض ح��ي الشيخ مقصود
ذي األغلبية الكردية في شمال حلب لهجوم جديد من
قبل اإلرهابيين ،سبقه قصف مكثف بالهاون ،فجر أمس،
موضحا ً أنّ عملية القصف المكثف التي يقف وراءه��ا
مسلحو «جبهة النصرة» و»أحرار الشام» جرت وقت صالة

الفجر وبدء الصيام.
المتحدث باسم المركز الروسي أكد أنّ مصادر الهجمات
تقع في حي الرصافة والرحبة العسكرية في منطقة
الشقيف ،مشيرا ً أنّ عمليات القصف على حي الشيخ مقصود
ومنطقة بريج الريح مستمرة ،بالتزامن مع تكثيف القصف
على مخيم حندرات .وأكد المركز أن عمليات القصف تحمل
طابعا ً عشوئياً ،وأغلبية الضحايا مدنيون.
كما أكد مركز حميميم تسجيل تحركات مدرعات تابعة
لإلرهابيين ،في ريف حلب الشمالي الغربي ،من بلدة
حريتان باتجاه تل مصيبين ،بالتزامن مع قصف مواقع
الجيش السوري في بلدة باشكوي.
وح�� ّذر من أنّ تنظيم «جبهة النصرة» استغل نظام
التهدئة المعلن في حلب والقرب الجغرافي بين مواقعه
ومواقع «المعارضة المعتدلة» ،من أجل إعادة نشر قواته
والحصول على مزيد من األسلحة والذخائر ،وبدأ بشن
هجمات مكثفة.
كما أفاد مركز المصالحة الروسي برصد عبور مجموعة
تضم أكثر من  160مسلحا ً من تنظيم «جبهة النصرة»
للحدود التركية السورية ودخولها إلى ريف إدلب ،مضيفا ً
أنّ المسلحين يتوجهون لدعم العصابات اإلرهابية التي
تنشط في ريف حلب.
إلى ذلك ،أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي
باسم الخارجية المصرية ،أمس ،أن المرحلة القادمة سوف
تشهد اتصاالت مع قاعدة أوسع من المعارضة السورية.
وأش��ار أبو زي��د ،إلى وج��ود رغبات من جانب أطراف
سورية معارضة طلبت التواصل مع مصر ،مضيفا ً أنّ ذلك
ما يصب في هدف الوصول إلى موقف موحد للمعارضة
السورية.
(التتمة ص)14

النجيفي ي�شن هجوم ًا على الح�شد ال�شعبي و يحذر من ظهور تنظيم �أ�شد من «داع�ش»

مجدالني :تحركات فل�سطينية لح�شد الدعم الدولي للمبادرة الفرن�سية

قائد عمليات الفلوجة يتوقع تحرير المدينة خالل �أيام

الفروف :نتنياهو يعتبر مبادرة ال�سالم العربية مقبولة للجميع

أع��ل��ن ق��ائ��د ع��م��ل��ي��ات تحرير
الفلوجة عبد الوهاب الساعدي،
أنّ القوات العراقية تتقدم باتجاه
وسط الفلوجة من المحور الجنوبي
متوقعا ً تحرير المدينة في خالل
أيام ،مؤكدا ً أنّ القوات األمنية تتقدم
ب��ح��ذر خشية ت��ع��رض المدنيين
ل��ل�أذى وألنّ ت��ن��ظ��ي��م «داع����ش»
اإلره��اب��ي زرع أع����دادا ً كبيرة من
القنابل والمتفجرات.
الساعدي ّ
كشف عن وجود أنفاق
حفرها عناصر «داعش» ،مشيرا ً أنّ
الجيش العراقي يقوم بتفكيك ما بين
 150إلى  200قنبلة في كل 100
متر يتقدم فيها ،و أ ّكد المعلومات
التي قالت أنّ التنظيم جهز سيارات
مفخخة لمهاجمة القوات العراقية
بها عند دخولها المدينة.
وف��ي السياق ،أك��دت المصادر
المتابعة تمكن وح��دات من جهاز
مكافحة اإلره����اب ال��ع��راق��ي ،من
تحرير حي الشهداء الثاني جنوب
الفلوجة ب��ال��ك��ام��ل ،ورف���ع العلم
العراقي فوق مبانيه أمس.
المصادر أ ّكدت أنّ التقدم مستمر
باتجاه حي الشهداء األول داخل
المدينة في الجزء الجنوبي ،مشيرا ً
أنّ القوات دخلت بعد حي الشهداء

ق��ال وزي���ر الخارجية ال��روس��ي،
سيرغي الف���روف ،إنّ رئيس وزراء
كيان العدو «اإلسرائيلي» بنيامين
نتنياهو ،أبدى ،خالل زيارته األخيرة
إلى موسكو ،استعدادا ً لقبول مبادرة
السالم العربية دون أيّ تعديالت.
وأوض���ح الف���روف ،خ�لال مؤتمر
صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني
رياض المالكي في موسكو ،أمس ،أنّ
نتنياهو أثناء محادثاته مع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،ذكر مبادرة
السالم العربية أكثر من مرة ووصفها
بأ ّنها مقبولة للجميع.
ً
واستطرد الوزير قائال «تعد هذه
المبادرة متكاملة ،وهي تشمل مجمل
ال��ع�لاق��ات ب��ي��ن إس��رائ��ي��ل وال���دول
العربية ،بما فيها فلسطين .وال داع
إلدخال أيّ تعديالت عليها .وإذا اتفقنا
جميعا ً على أنّ هذه الوثيقة مقبولة
للجميع ك��أس��اس ج��ي��د لمواصلة
المفاوضات ،فمن المهم الشروع في
وضع تفاصيلها العملية وتسلسل
الخطوات من أجل إح��راز تقدم نحو
التسوية الفلسطينية-اإلسرائيلية
والعربية-اإلسرائيلية».
الوزيرالروسي أضاف «ما يبعث
على التفاؤل هو أنّ رئيس ال��وزراء
بنيامين نتنياهو خالل محادثاته مع

الثاني ،وه��و أول حي في الطرف
الجنوبي لمدينة الفلوجة ،إلى
الزقاق األول بحي الشهداء األول
وسط معلومات تشير إلى هروب
ع��دد م��ن عناصر «داع����ش» ،أم��ام
تقدم قوات مكافحة اإلرهاب التي ال
يفصلها عن مركز المدينة سوى 3
كيلومترات ونصف تقريباً.

ف��ي غضون ذل��ك ،نقلت وكالة
«رويترز» عن نازحين من الفلوجة،
أنّ «داع����ش» يستخدم الطعام
لتجنيد مقاتلين ج���دد يتضور
أقاربهم جوعاً.
وق��ال��ت ه��ن��اء م��ه��دي ف��ي��اض،
المواطنة العراقية البالغة 23
ع��ام�ا ً م��ن عمرها التي نزحت من

دوجاريك :الريا�ض هددت الأمم المتحدة
ل�سحب ا�سمها عن الالئحة ال�سوداء
ك� ّ
�ش��ف ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم
األمين العام لألمم المتحدة ستيفان
دوج���اري���ك ،أن اإلم����ارات واألردن
تدخال لرفع التحالف السعودي
عن الالئحة ال��س��وداء ،بسبب قتل
أطفال اليمن ،واصفا ً إجراء الرفع من
الالئحة السوداء بـ»غير المعتاد».
من جهتها ّ
كشفت مجلة «فورين
بوليسي» أنّ «السعودية ه��ددت
بقطع عالقاتها مع األم��م المتحدة
ف��ض�لاً ع��ن إي��ق��اف مساهمتها في
البرامج اإلنسانية ومحاربة اإلرهاب
البالغة مئات ماليين ال���دوالرات
ف��ي إط���ار الضغط على المنظمة
الدولية».
وبحسب المجلة فإن دبلوماسيين
سعوديين رفيعو المستوى هددوا
مسؤولين كبار في األم��م المتحدة،
بأنهم سيمارسون نفوذهم من أجل
إقناع الحكومات العربية ومنظمة
التعاون اإلسالمي لقطع عالقاتها مع
األمم المتحدة.
ونقلت ع��ن مسؤولين ف��ي األم��م
المتحدة أنّ التهديدات السعودية
كانت نتاج سلسلة من النقاشات
في صفوف المسؤولين السعوديين
الكبار في الرياض بمن فيهم وزير
الخارجية عادل الجبير.

منظمة «هيومن رايتس ووتش»
دانت من جهتها ،ما وصفته برضوخ
مكتب األمين العام لألمم المتحدة
للضغوط ال��س��ع��ودي��ة .وأض��اف��ت
ف��ي ب��ي��ان «إنّ ال�لائ��ح��ة ال��س��وداء
التي تصدرها األمم المتحدة فقدت
صدقيتها بعدما ب��ات��ت خاضعة
للتوجيه السياسي».
ورأت أ ّنها لطخت موروث األمين
ال��ع��ام ف��ي مجال حقوق اإلن��س��ان.
فيما ق��ال مدير منظمة «أوكسفام»
في اليمن سجاد محمد ساجد إنّ
عودة األمم المتحدة عن قرارها فشل

معنوي ويناقض كل القيم المبادئ
التي من المفترض أن تقوم عليها
المنظمة الدولية.
إل���ى ذل���ك ،ط��ال��ب أع��ض��اء وف��د
ص��ن��ع��اء إل���ى م���ش���اورات ال��س�لام
اليمنية اليمنية في الكويت ،بتحديد
م��وع��د إط�ل�اق ال��دف��ع��ة األول����ى من
األسرى وفق ما كان متفقا ً عليه مع
وفد الرئيس هادي .ودان الوفد في
جلسة مع المبعوث األممي إسماعيل
ول��د الشيخ أحمد تراجع المنظمة
األممية ورفعها التحالف السعودي
عن الئحتها السوداء.

منطقة سجر الواقعة على األطراف
الشمالية الشرقية للفلوجة ،في
مقابلة م��ع وك��ال��ة «روي��ت��رز» ،إنّ
ع��ن��اص��ر «داع�����ش» زاروا األس��ر
بانتظام بعد نفاد الطعام ،وعرضوا
ت��ق��دي��م ال��م��ؤن ل��م��ن ي��ن��ض��م إل��ى
صفوفهم.
(التتمة ص)14

�إنذار كاذب يجبر
طائرة م�صرية على
ً
ا�ضطراريا
الهبوط
اضطرت طائرة تابعة لشركة
مصر للطيران للهبوط في مطار
مدينة أورقنج (جرجانية) في
أوزبكستان بعد تلقي إنذار كاذب
بشأن وج��ود عبوة ناسفة على
متنها.
وأ ّكد المكتب اإلعالمي لشركة
«الخطوط الجوية األوزبكية»،
أمس ،أنّ الجهات المعنية قامت
بتفتيش الطائرة المصرية في
المطار ولم تجد أيّ عبوات ناسفة
على متنها ،مضيفا ً أنّ جميع
رك���اب ال��ط��ائ��رة ال��ب��ال��غ عددهم
 118شخصا ً وأف��راد طاقمها الـ
 17بخير .وقد واصلت الطائرة
رحلتها إلى العاصمة الصينية
بعد هبوطها االض���ط���راري في
أوزبكستان.
وذك��رت تقارير إعالمية نقالً
ع��ن م��ص��ادر ف��ي ش��رك��ة «مصر
للطيران» في وقت سابق أمس ً
أن
طائرة قادمة من القاهرة إلى بكين
اضطرت للهبوط في أوزبكستان
تحسبا ً لخطر وقوع انفجار.
وأشارت التقارير إلى أنّ إدارة
مطار القاهرة تلقت بعد إق�لاع
الطائرة (رقم الرحلة )MS955
اتصاال ً من شخص مجهول أبلغ
اإلدارة بوجود قنبلة على متنها.

الرئيس بوتين ذكر مبادرة السالم
العربية أكثر من مرة كأساس مقبول
للجميع لمواصلة الجهود» .وشدّد
«إن��ن��ي ل��م أتلمس ف��ي تصريحات
بنيامين نتنياهو أيّ مطالب بإدخال
ت��ع��دي�لات ع��ل��ى م���ب���ادرة ال��س�لام
العربية».
وأ ّك��د الف��روف أنّ مبادرة السالم

العربية التي طرحتها في البداية
السعودية ،ومن ثم تبنتها جامعة
ال��دول العربية برمتهاُ ،تعد اليوم
وثيقة يقبلها الجميع وهم مستعدون
لالعتماد عليها كأساس للتسوية.
كما اعتبر الوزير الروسي أ ّنه من
الضروري اتخاذ إج��راءات إضافية
للحيلولة دون تصعيد ال��وض��ع

ف��ي ال��ش��رق األوس����ط .وأوض���ح أنّ
اللقاء مع نظيره الفلسطيني تناول
ت��ردي العالقات بين الفلسطينيين
و»اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» ،م���ش���ددا ً على
ضرورة تجاوز هذه النزعة السلبية
التي تصب في مصلحة المتطرفين
في المنطقة برمتها.
(التتمة ص)14

عبدال�سالم يتهم المع�سكر ال�سعودي بالإفال�س
وادعاء ت�سليم �أطفال كانوا يقاتلون
اتهم رئيس وف��د أنصار الله في
مشاورات الكويت محمد عبدالسالم،
ما سماها قوى العدوان بالسعي إلى
اختالق قضية كاذبة وادع��اء تسليم
أطفال كانوا يقاتلون في الجبهات
العسكرية.
ووف����ق ع��ب��د ال��س�لام ف��إ ّن��ه بعد
الفحص األولي لبعض األسماء ،تبين
أن المذكورين ألقي القبض عليهم في
عمليات تهريب وتسلل عند الحدود
اليمنية السعودية ،ورأى أنّ الزج
بهم في الصراع العسكري ليس سوى
إفالس ما بعده إفالس.
وأوضح أ ّنه «وبعد الفحص األولي
لبعض األسماء تبين أن المذكورين
تم القبض عليهم في عمليات تهريب
وتسلل في الحدود اليمنية السعودية
وهم من مديريات :منبه ،غمر ،شداء»،
مضيفا ً أ ّن��ه «بعيدا ً عن هذا الموقف
وصوابيته من عدمها فإنّ الزج بهم في
الصراع العسكري وليس في سياقهم
الطبيعي كمتسللين أو مهربين أو أيّ
قضية أخرى ليس سوى إفالس».
ميدانيا ً أفادت المعلومات عن شن
ط��ائ��رات ال��ع��دوان السعودي غ��ارة
جوية على جبل المخروق في منطقة
نجران السعودية ،كما ش ّنت غارة
أخ��رى على منطقة هيالن بمديرية

ِ
ص���رواح غ��رب مدينة م��أرب شمال
شرق اليمن أمس.
م���ص���در ع��س��ك��ري أ ّك�����د ان����دالع
مواجهات عنيفة بين ق��وات هادي
م��س��ن��ودة ب��ال��ت��ح��ال��ف ال��س��ع��ودي
م��ن جهة وق���وات الجيش واللجان
الشعبية من جهة أخرى في منطقة

الزنوج ومحيط الدفاع الجوي شمال
غرب مدينة تعز.
هذا وتواصلت المواجهات العنيفة
بين الطرفين لليوم ال��ث��ال��ث على
التوالي بحيي كالبة والزهراء ،حيث
تحدث مصدر محلي عن نزوح جماعي
لعشرات األهالي من المنطقتين التي

احتدمت فيهما المعارك بالسالح
الثقيل والمتوسط والخفيف .وامتدت
االشتباكات حتى َثعْ بَات والجَ ْحمَلية
وشارع األربعين شرق تعز بالتزامن
مع تحليق مكثف لطائرات التحالف
في سماء المدنية.
(التتمة ص)14

