
على أحد خطوط اجلبهة في مدينة درعا، 
ينهمك املقاتل املعارض عطالله قطيفان مع 
رفاقه منذ بضعة أسابيع في تعزيز مواقعهم 
وحتصينها، بناء على تعليمات من قادتهم 
اثر أنباء عن حشد النظام لقواته استعداداً 

لهجوم قريب.
ويقول قطيفان )25 عاماً( لوكالة فرانس 
ب��رس بينما ي��راب��ط على خ��ط اجلبهة في 
سوق وسط درعا “أقضي يومي على جبهات 
القتال في +التدشيم+ والتحصني ومتابعة 
أعمال الرصد”، موضحاً “تبلغنا من القيادة 
االستعداد ألي هجوم من قبل النظام.. ورفعنا 

اجلاهزية التامة”.
وُقتل ستة مدنيني مساء اول امس  الثالثاء 
في قصف جوي لقوات النظام السوري على 
مخيم اليرموك اخل��اض��ع لسيطرة تنظيم 
الدولة اإلسالمية في جنوب دمشق، حسب 
م��ا أف��اد امل��رص��د ال��س��وري حلقوق االنسان 

األربعاء.
وق��ال مدير امل��رص��د رام��ي عبد الرحمن 
لوكالة ف��ران��س ب��رس إن الضحايا الذين 
سقطوا جراء قصف على منطقة قرب حديقة 
فلسطني ف��ي مخيم ال��ي��رم��وك، “هم رج��الن 
وزوجتاهما باإلضافة إل��ى مواطنة ورجل 

آخرين”.
وبعد حسم قوات النظام معركة الغوطة 
الشرقية، التي كانت تعد آخر معقل للفصائل 
املعارضة قرب دمشق، وانهماكها في تأمني 
العاصمة، رجح محللون أن تشكل محافظة 
درعا الوجهة املقبلة للجيش وحلفائه ألسباب 

عسكرية واقتصادية في آن معاً.
على جبهة حي املنشية في جنوب غرب 
درعا، يوضح املقاتل فهد أبو حامت )29 عاماً( 
لفرانس برس “بعد سقوط الغوطة صّعد 
النظام الضرب علينا، بصواريخ أرض أرض 
والراجمات والهاون والدبابات واملدفعية 

الثقيلة”.
وت��رد الفصائل بتحصني مواقعها على 
ط��ول خطوط اجلبهة عبر “حفر اخلنادق 
ووض��ع متاريس جديدة” وف��ق أب��و حامت.

وتسيطر فصائل معارضة تعمل حتت مظلة 
النفوذ األردن��ي واألميركي، على سبعني في 
املئة من محافظة درعا وعلى أجزاء من املدينة 
م��رك��ز احملافظة بحسب امل��رص��د ال��س��وري 

حلقوق االنسان. 
وتتواجد الفصائل املعارضة عملياً في 
املدينة القدمية الواقعة في القسم اجلنوبي 
من درعا فيما حتتفظ قوات النظام بسيطرتها 
على اجل���زء االك��ب��ر ش��م��االً، حيث األح��ي��اء 

احلديثة ومقرات مؤسسات الدولة. 
ووف��رت السيطرة على الغوطة الشرقية 
ق���وات ال يستهان بها ك��ان��ت ت��راب��ض على 
اجلبهات منذ العام 2012. واستقدم النظام 
ف��ي األس��اب��ي��ع األخ��ي��رة دف��ع��ات ج��دي��دة من 
التعزيزات العسكرية الى درعا، وفق املرصد.

- “رفع مستوى التنسيق” -
دفعت هذه التعزيزات الفصائل الى حالة 
من االستنفار خشية من هجوم قريب لقوات 

النظام.
ويقول القيادي امليداني في غرفة عمليات 
“البنيان املرصوص”، تضم عدداً من الفصائل 
في مدينة درعا، إبراهيم مساملة )27 عاماً( 
“هناك استعداد ملواجهة وصد أي محاولة 

تقدم يقوم بها نظام األسد”.
ويشير الى “رفع مستوى التنسيق بني 
الفصائل م��ن القنيطرة غ��رب��اً حتى ح��دود 
ال���س���وي���داء ش���رق���اً ب���ني ف��ص��ائ��ل اجلبهة 

اجلنوبية”.
ويوضح “تلقينا نصائح من حلفاء )خارج 
سوريا( فصائل اجلبهة اجلنوبية باحلفاظ 
على خفض التصعيد ما لم يتم خرقه من قبل 
نظام األسد واملليشيات املوالية له” في اشارة 
الى األردن وال��والي��ات املتحدة أب��رز داعمي 

هذه الفصائل.
وت��ش��ك��ل أج����زاء م��ن م��ح��اف��ظ��ات درع��ا 
والقنيطرة وال��س��وي��داء في جنوب سوريا 
اح��دى مناطق خفض التوتر التي نتجت 
عن محادثات استانا. واتفقت روسيا مع 
ال��والي��ات املتحدة واألردن في يوليو على 

وقف اطالق النار فيها. 
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االحتاد األوروبي يدعو روسيا إلى إقناع سورية مبحادثات السالم 

املعارضة في درعا تستنفر جبهاتها خشية هجوم قوات النظام السوري

الواليات املتحدة ترجئ تصويتا حول الصحراء الغربية
أرجأت الواليات املتحدة تصويتا كان مقررا  امس االربعاء 
في مجلس االمن الدولي حول مشروع قرار للتحضير حملادثات 
بشأن الصحراء الغربية، وذلك من اجل اعطاء مزيد من الوقت 

للمفاوضات، بحسب ما اعلن دبلوماسيون.

ويهدف مشروع قرار تقدمت به واشنطن االسبوع املاضي 
ال��ى الضغط على املغرب وجبهة حترير الساقية احلمراء 
ووادي الذهب “بوليساريو”، املدعومة من اجلزائر، من اجل 
العودة الى طاولة املفاوضات للتوصل الى تسوية لنزاع عمره 

عشرات السنوات.
وقال دبلوماسيون ان روسيا واثيوبيا اقترحتا تعديالت 
على النص بعد ان اشتكتا من انه يفتقر الى التوازن ويعطي 

موقف املغرب مكانة أكبر.

أحد مقاتلي املعارضة

إيران تدعو دول اخلليج الى احلوار 

روحاني  يشكك في شرعية السعي ألتفاق نووي جديد مع بالده

شكك ال��رئ��ي��س االي��ران��ي حسن 
روحاني  امس االربعاء في شرعية 
املطالب للتوصل ال��ى اتفاق جديد 
حول امللف النووي االيراني ردا على 
تصريحات في هذا الصدد ادلى بها 
الرئيسان االميركي والفرنسي في 

واشنطن.
وق���ال روح��ان��ي ف��ي خ��ط��اب في 
تبريز )شمال اي���ران( “معا برفقة 
رئيس دولة اوروبية يقولون: +نريد 
ان نقرر ح��ول ات��ف��اق تتوصل اليه 
االط��راف السبعة+،  للقيام مب��اذا؟ 
وبأي حق؟” في اش��ارة ضمنية الى 
خ��ط��اب الرئيسني دون��ال��د ترامب 

واميانويل ماكرون.
واعتبرت وزيرة خارجية االحتاد 
االوروبي فيديريكا موغيريني امس  
االربعاء ان االتفاق النووي املوقع 
مع ايران “يعمل جيدا ويجب احلفاظ 
عليه” بعدما دعا الرئيسان االميركي 
دونالد ترامب والفرنسي اميانويل 

ماكرون الى اتفاق جديد مع طهران.
وقال روحاني خالل حفل العالن 
مدينة تبريز عاصمة سياحية للعالم 
االسالمي لعام 2018 “هل تريدون 
ان ت��ق��رروا مستقبل االت��ف��اق؟ اذن 
عليكم اوال ان تشرحوا لنا ما قمتم 

به” حتى االن لتطبيقه.
واضاف “عليكم ان توضحوا كيف 
سيسير االتفاق في السنوات املقبلة. 
قولوا لنا من فضلكم اوال ماذا فعلتهم 
في السنتني املاضيتني” فيما تتهم 
ايران الغربيني بانتظام بعدم الوفاء 

بتعهداتهم.
واش���ار روح��ان��ي اي��ض��ا ال��ى ان 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد 
بانتظام ان ايران تفي بتعهداتها التي 
قطعتها في فيينا ح��ول برنامجها 
النووي بهدف تقدمي ضمانات بانها 

ال تسعى الى امتالك السالح الذري.
وأك��دت روسيا  امس االربعاء أن 
االتفاق النووي االي��ران��ي “ال بديل 
له”، ردا على دعوة الرئيس الفرنسي 
اميانويل ماكرون ونظيره األميركي 
دونالد ترامب للعمل على اتفاق جديد 

مع طهران.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م الكرملني 
الروسية دميتري بيسكوف “نؤيد 
االبقاء على االتفاق بوضعه احلالي 
ونرى انه في الوقت الراهن ال بديل 

له”.
ودع��ت إي��ران اول ام��س  الثالثاء 
ال���دول اخلليجية ال��ى ح���وار حول 
االم���ن االقليمي معلنة ام���ام االمم 
املتحدة ان��ه ح��ان ال��وق��ت للتخلص 
عن “اوهام الهيمنة” التي ادت الى 

حروب مدمرة.
يخشى م��ح��ل��ل��ون م��ن ان حربا 
واسعة في الشرق االوسط قد تندلع 
ب��ني اي���ران وخصومها ف��ي املنطقة 
وخصوصا السعودية واسرائيل، 
وح��ذروا من ان اخفاق الطرفني في 
فهم ن��واي��ا بعضهما ي��ه��دد بتدمير 

املنطقة. 
واقترح وزير اخلارجية االيراني 
محمد ج��واد ظريف خ��الل اجتماع 
ل��المم املتحدة ح��ول س��الم مستدام 
انشاء “منتدى للحوار االقليمي”.
وتابع ظريف “ندعو من هنا جيراننا 
في هذا املمر املائي املتقلب الذي شهد 
حروبا كثيرة لالنضمام الينا في هذا 

املسعى”.

جواد ظريف

محكمة أميركية حتكم لصالح البنك 
العربي في قضية »هجمات إسرائيل«

قضت احملكمة العليا في الواليات املتحدة اول 
امس الثالثاء بعدم السماح لضحايا هجمات في 
اسرائيل باستخدام قانون يعود ال��ى القرن 
الثامن عشر من اج��ل رف��ع دع��اوى ضد البنك 
العربي املؤسسة املالية املتعددة اجلنسيات، في 
سابقة قضائية قد تستفيد منها مؤسسات مالية 

أجنبية اخرى.
وعبر البنك العربي في بيان تلقت وكالة 
ف��ران��س ب��رس نسخة عنه ع��ن ارتياحه لهذا 
القرار، معتبرا انه “نصر تاريخي” و”اجناز 
قانونيا يضاف الى رصيد البنك العربي على 

هذا الصعيد”.
وخوفا من اث��ارة توتر دبلوماسي، رفض 
القضاة متديد العمل بالقانون ال��ذي استند 
اليه املدعون ويعود الى 1789 ويسمح لغير 
االميركيني برفع دع��اوى قضائية في احملاكم 

الفدرالية االميركية.
 وصوت خمسة قضاة  لصالح القرار مقابل 
أربعة عارضوه. وقال القاضي أنطوني كينيدي 
نيابة ع��ن الغالبية ان “احملكمة تعتبر ان 
ال��ش��رك��ات األجنبية ال ميكن ان ت��الح��ق في 
القضاء استنادا الى قانون +ايه تي اس+”، اي 

“اليني تورت ستاتيوت”.
واضاف انه يعود الى الكونغرس مراجعة 
هذا القانون اذا كان االمر ضروريا، مشددا على 
ان “السلطات السياسية في موقع افضل لتحديد 

ووضع مبادىء القانون الدولي والوطني”.
يتهم املدعون البنك العربي الذي يتخذ من 
االردن مقرا رئيسيا ل��ه بتسهيل نقل أم��وال 
ال��ى حماس، احلركة االسالمية التي تسيطر 
على قطاع غزة وتعتبرها اسرائيل والواليات 

املتحدة ارهابية.
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قذيفة حوثية تقتل طفلة في حيس

اجليش اليمني يقترب من مسقط رأس احلوثي
قتلت طفلة في السابعة من عمرها، مساء اول 
امس  الثالثاء، بقذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيات 
احلوثي على حي سكني في مدينة حيس جنوب 
احل��دي��دة غ��رب ال��ي��م��ن.وأف��اد م��ص��در محلي بأن 
االنقالبيني واصلوا قصفهم العشوائي اليومي على 
األحياء السكنية في حيس منذ طردهم منها مطلع 
فبراير امل��اض��ي.وأوض��ح امل��ص��در أن امليليشيات 
قصفت بقذائف مدفعية وصاروخية عشوائية حي 
العسالي السكني في حيس، ما أدى إلى مقتل طفلة 
في السابعة من عمرها، بقذيفة فصلت جسدها عن 

رأسها، وأصابت والدتها بجروح خطيرة.
كما تضرر ع��دد م��ن امل��ن��ازل ف��ي أح��ي��اء مختلفة 

نتيجة اس��ت��م��رار القصف ال��وح��ش��ي للحوثيني.
ورصدت مصادر حقوقية مقتل 26 مدنياً في مدينة 
حيس بقذائف وألغام احلوثيني.وفي ذات السياق، 
أصيب طالب، ج��راء قصف االنقالبيني على القرى 

مبديرية مريس في محافظة الضالع جنوب اليمن.
وأع��ل��ن اجليش اليمني، السيطرة على مواقع 
ج��دي��دة ف��ي معقل احل��وث��ي��ني مب��ح��اف��ظ��ة صعدة 
احلدودية أقصى شمال البالد، بعد معارك عنيفة مع 
االنقالبيني.وقال قائد اللواء 102 في محور صعدة، 
العميد ياسر احل��ارث��ي، إن “قوات اجليش نفذت 
عمليات عسكرية نوعية خ��الل اليومني املاضيني 
متكنت خاللها م��ن حترير 8 كيلومترات باجتاه 

محافظة صعدة احلدودية”، وفق ما نقله عنه املوقع 
الرسمي للجيش اليمني.وذكر احلارثي أن قوات 
اجليش قامت بعملية متشيط للجبال والهضاب 
والتباب الواقعة ما بني “سلسلة جبال الوعواع” 

وحتى “قمم رأس الطير”.
كما متكن اجليش من حترير “جبال الضراوي” 
و”تاج الهرم” وسلسلة “جبال رأس الطير” وسبعة 
علب وضبعة”، بعد معارك عنيفة مع امليليشيات، 
بحسب القائد العسكري، ال��ذي أك��د أن “املعركة 
مستمرة حتى حترير احملافظة بشكل كامل من قبضة 

املسلحني احلوثيني”.
وأشار موقع اجليش اليمني إلى سقوط عدد كبير 

من القتلى واجلرحى “لم يحدد عددهم” في صفوف 
ميليشيات احلوثي.  

ويحقق اجليش، بإسناد من التحالف، تقدماً 
ميدانياً مستمراً في معقل احلوثيني، من 5 محاور، 
وباتت منطقة مران، مسقط رأس زعيم االنقالبيني، 

على بعد أقل من 10 كم.
إلى ذلك، شنت مقاتالت التحالف، خمس غارات 
جوية على معسكر الفريجة في جبل الصمع مبديرية 
أرحب شرق صنعاء، واخلاضع لسيطرة امليليشيات، 
أس��ف��رت ع��ن سقوط قتلى وج��رح��ى م��ن احلوثيني 
في املعسكر، باإلضافة إلى تدمير عدد من اآلليات 

قذيفة حوثية تقتل طفلةالقتالية التابعة لهم، وفق مصادر ميدانية.

جنود  ثالثة  مقتل  يعلن  املصري  اجليش 
و30 إرهابيًا بسيناء

أعلن اجليش املصري امس  األربعاء مقتل 
ثالثة من جنوده و30 جهاديا خالل األسبوع 
الفائت في سيناء حيث يقوم بحملة عسكرية 
موسعة للقضاء على “العناصر االرهابية” 

في شمال ووسط شبه اجلزيرة املضطربة. 
وقتل نحو 200 جهادي و33 جنديا على 
األق��ل منذ بدء عملية “سيناء 2018” في 9 
شباط/فبراير، استنادا إلى االرقام الرسمية 

التي يعلنها اجليش املصري.
وتتضمن حصيلة قتلى اجلهاديني “أمير 
التنظيم اإلره��اب��ي ب��وس��ط سيناء ناصر 
أبوزقول”، الذي أعلن اجليش مقتله األسبوع 

الفائت.
كما أك��د اجل��ي��ش ف��ي ب��ي��ان على صفحة 
املتحدث باسمه على فيسبوك “القبض على 

173 فردا آخرين بشمال ووسط سيناء”.
ومنذ اط��اح اجليش بالرئيس االسالمي 
محمد م��رس��ي ف��ي 2013 بعد احتجاجات 
ش��ع��ب��ي��ة ض��خ��م��ة، ت��خ��وض ق����وات االم���ن 
وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة 
ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها الفرع 
املصري لتنظيم ال��دول��ة االسالمية )والي��ة 
س��ي��ن��اء( امل��س��ؤول ع��ن ش��ن ع���دد كبير من 

االعتداءات الدامية في البالد. 
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