
 امل��وت ه��و القاعدة وم��ا عدا ذلك ا�س��تثناء، 
هكذا ي�سف مدير امل�سفى الوحيد يف "ال�سيخ 
مق�سود" ذات الغالبية الكردية �سمايل مركز 
مدينة حلب الو�س��ع يف احل��ي، الذي تعر�ض 

للق�سف طيلة الفرتة املا�سية.
املنطق��ة الت��ي عرف��ت �س��ابقًا با�س��م "جب��ل 
ال�س��يدة"، ترتب��ع عل��ى ه�س��بة عالي��ة مطلة 
عل��ى اأحي��اء واقع��ة حت��ت �س��يطرة احلكومة 
ال�س��ورية من اجلهة ال�سمالية من مدينة حلب 
وتقوم وحدات حماية ال�سعب الكردية باإدارة 
�س��وؤونها املدنية اإ�س��افة حلماي��ة جبهاتها 
املواجهة ملناطق تواجد الف�س��ائل امل�سلحة 

املتطرفة.
 ومن داخل املدر�س��ة احلكومي��ة التي حولت 
املدي��ر  اأحم��د  يخربن��ا  مي��داين  م�س��فى  اإىل 
الإداري امللق��ب ب��� "اأب��و جوان" ع��ن احلياة 
يف احل��ي قائاًل "العام احل��ايل الأكرث دموية 
يف تاري��خ املنطق��ة الت��ي تعي�ض حت��ت وابل 
القذائ��ف اليومي��ة من اله��اون واأ�س��طوانات 
فرباي��ر  من��ذ  الكاتيو�س��ا  و�س��واريخ  الغ��از 
الأ�س��حى  عي��د  قب��ل  م��ا  املا�س��ي وحت��ى 

م�ستهدفة اأغلب الأحياء ال�سكنية".
وي�ستطرد الرجل الأربعيني يف العمر بالقول 
"اإ�سافة اإىل خطورة القذائف يتعر�ض �سكان 
املناط��ق املحاذي��ة لأحياء ب�س��تان البا�س��ا 
والهل��ك اإىل القن�ض، وخا�س��ة الأطفال منهم 
الذي��ن ل يدرك��ون خط��ر التعر���ض ملناط��ق 

مك�سوفة".
 وح�س��ب اإح�س��اءات امل�س��فى فاإن "ع��ام ال� 
2016 �س��هد مقت��ل نحو 200 م��دين واأكرث 
من 600 جريح يف احلي الذي يح�س��ي عدد 
�س��كانه اإ�س��افة اإىل جزء من ح��ي الأ�رشفية 
املجاور نحو 40000 ن�س��مة من اأ�س��ل اأكرث 
م��ن 90000 كان��وا يقطن��ون املنطق��ة قبل 

الأزمة".
 على ج��دران اأبنية يف احلي واأ�س��وار حدائق 

في��ه، ترتفع �س��ور واأ�س��ماء "�س��هداء وحدات 
حماي��ة ال�س��عب الكردي��ة" جتان��ب بع�س��ها 
الكرد�س��تاين  العم��ال  ح��زب  زعي��م  �س��ورة 

امل�سجون يف تركيا عبد اهلل اأوجالن.
 ل يخف��ى على زائر احلي الدور الكبري للمراأة 
الكردي��ة داخ��ل احل��ي فه��ي املرابط��ة عل��ى 
احلواجز جنبًا اإىل جنب مع الرجل وامل�سوؤولة 
ع��ن النق��اط الطبي��ة واحلرا�س��ة اإ�س��افة اإىل 

ت�سيري الأمور احلياتية ل�سكان احلي.

 اأم��ام اأح��د الأبني��ة املهدم��ة، الت��ي يعلوها 
علم وح��دات حماية ال�س��عب الكردية، ت�رشح 
لن��ا احدى املقاتالت اأن "احلي �س��هد تراجعًا 
يف �س��قوط القذائ��ف بع��د دح��ر املجموعات 
امل�سلحة من اأحياء بني زيد وال�سكن ال�سبابي 
لكن الق�س��ف ل يزال ي�س��تهدفنا م��ن منطقة 
حل��ب  ري��ف  يف  بالكاتيو�س��ا  حم��رة  كف��ر 
ال�س��مايل وجرر الغاز والهاونات من الأحياء 
ال�رشقي��ة الت��ي تف�س��لنا عنه��ا �س��كة القطار 

وجمرى نهر قويق".
 اح��دى هذه ال�س��واريخ اأودت بحياة الطبيب 
يف  الوحي��د  اجلراح��ة  اخت�سا�س��ي  �س��اهد، 
م�سفى احلي الوحيد اأي�س��ًا، ما اعتربه معظم 
من قابلناهم "خ�س��ارة ل ميكن تعوي�سه يف 
ظل نق���ض الأطباء الخت�سا�س��يني وفقدان 
الأجه��زة الطبية الخت�سا�س��ية للت�س��خي�ض 

واجراء العمليات".
 يق��ول اأب��و ج��وان "هدفن��ا يف هذا امل�س��فى 

اإ�س��افة للمعاينات العادية تقدمي الإ�س��عاف 
الأويل ليتثن��ى لنا اإي�س��ال احل��الت اخلطرة 
اإىل م�س��ايف املدين��ة احلكومي��ة" عرب املعرب 
الوحي��د ال��ذي يعترب بواب��ة الت��زود بالوقود 
واملواد التموينية وال�س��تهالكية ال�رشورية 

ل�ستمرار احلياة يف احلي.
 حري��ة التنق��ل للقاطن��ني م��ن واإىل ال�س��يخ 
احل��ي،  له��ذا  خ�سو�س��ية  ت�س��في  مق�س��ود 
الذي "تتبدل حالت��ه الأمنية بتاأثري الظروف 
الدولي��ة والأط��راف اخلارجية الآم��ر الناهي 
للمجموعات امل�س��لحة التابعة لها" ح�سب ما 

يقوله اأحد م�سوؤويل احلي املدنيني.
 م�س��يفًا اأن "ه��دف امل�س��لحني �س��ابقًا كان 
ال�س��يطرة عل��ى احل��ي ل�س��تهداف مواطن��ي 
الأحياء الأخرى نظراً ملوقع ال�س��يخ مق�سود 
الع��ايل، اأما الآن فاملو�س��وع اأكرب من جمرد 
ا�س��رتاتيجي  �س��يطرة ميداني��ة عل��ى موق��ع 

الهدف اليوم �سيا�سي اأكرث من امليداين".
 ي���رش اجلمي��ع هنا على اأن "احل��ي الكردي" 
ي�س��م �س��كانًا من جمي��ع الأثنيات ال�س��ورية 
وطوائفها، �س��من منظومة اجتماعية ت�سمى 
بالكومين��ات، امل�س��وؤولة عن ع��دد من الأ�رش 
بدءا من تاأمني احتياجاتها و�س��وًل اإىل حل 
اخلالفات فيما بينه��ا واأحيانًا داخل الأ�رشة 

الواحدة.
نغادر ال�س��يخ مق�س��ود مع �س��اعات امل�س��اء 
الأوىل عل��ى وق��ع هدي��ر مول��دات الكهرب��اء 
الت��ي تغذي احلي ب� "الأمبريات" �س��اأن كافة 
مناط��ق املدينة املق�س��مة بني اأحي��اء غربية 

واأخرى �رشقية وال�سيخ مق�سود.
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موسكو تحمل واشنطن مسؤولية إلغاء اجتماع أممي حول سوريا
 اتهم��ت رو�س��يا الوليات املتحدة برف�ض تقا�س��م 
وثائ��ق متعلقة بالتفاق الأمريكي الرو�س��ي حول 
وقف الأعمال القتالية يف �سوريا مع جمل�ض الأمن 
ال��دويل، ال��ذي الغ��ى اجتماع��ا مغلق��ا كان مقررا 

ب�ساأن هذا الن�ض.
 وكان يفرت�ض ان يناق�ض �س��فراء الدول الأع�س��اء 
يف جمل���ض الأمن يف جل�س��ة مغلقة يوم اول ام�ض، 
اإمكاني��ة دعم التف��اق الرو�س��ي الأمريكي، واألغي 

الجتماع بطلب من رو�سيا والوليات املتحدة.
اأن   و���رشح �س��فري رو�س��يا، فيت��ايل ت�س��وركني، 
املجل�ض ل ي�س��تطيع دعم التفاق باإ�سدار قرار ما 
مل يتلق املعلومات الالزمة حول م�سمون التفاق.

 وقال ت�س��وركني لل�سحافيني لن يكون هناك على 
الأرج��ح قرار ملجل�ض الأم��ن الدويل، لأن الوليات 
املتح��دة ل تريد تقا�س��م هذه الوثائق مع اأع�س��اء 
جمل���ض الأم��ن، م�س��يفا: نعتق��د اأن��ه ل ميكننا اأن 

نطلب منهم دعم وثيقة مل يطلعوا عليها.
 وكان يفرت�ض اأن يعر�ض �سفريا الوليات املتحدة 
ورو�سيا ل�رشكائهما تفا�سيل الن�ض التي مل تن�رش 
بع��د، وين�ض هذا التف��اق على وقف لإطالق النار 
ي�س��مح باإي�س��ال م�س��اعدات اإىل البلدات ال�س��ورية 
املحا���رشة، ب��دءاً بالأحي��اء الت��ي ت�س��يطر عليها 
ف�س��ائل املعار�س��ة امل�س��لحة يف حل��ب، جبه��ة 

القتال الرئي�سية.
 واأو�س��ح ناطق با�س��م البعث��ة الأمريكية يف الأمم 
املتح��دة ان �س��بب اإلغ��اء الجتماع عدم التو�س��ل 
اىل اتف��اق على طريق اطالع جمل�ض المن بطريقة 
ل ت���رش بالأم��ن العمليات��ي، قائ��ال "نح��ن نركز 
الآن عل��ى تنفي��ذ التفاق )الرو�س��ي - الأمريكي(، 
وبخا�س��ة فيما يتعلق باحلاجة املا�س��ة لإي�س��ال 
امل�س��اعدات الإن�س��انية، ومب��ا اأنن��ا مل نتمك��ن من 
التف��اق عل��ى نهج لإع��الم جمل���ض الأم��ن، الأمر 
ال��ذي م��ن �س��اأنه اأن ينته��ك الإج��راءات الأمني��ة 
للتح�س��ريات، فق��د مت اإلغ��اء الجتم��اع، ونتوق��ع 

م�ساركة كبرية يف قمة بخ�سو�ض �سوريا الأ�سبوع 
املقبل، عندما يجتمع قادة العامل يف نيويورك".

  
 و�رشح ت�س��وركني اأن��ه قدم م�رشوعي ق��رار لدعم 
التفاق الأمريكي الرو�س��ي لك��ن اجلانب الأمريكي 

حاول اإدخال تعديالت عليه.
بطريقته��م  اإن��ه:  الرو�س��ي  الدبلوما�س��ي  وق��ال   
املعهودة، تو�سلوا )الأمريكيون( اإىل �سيء خمتلف 
متام��ا، وه��م يحاول��ون تف�س��ري واإع��ادة تف�س��ري 

اأنه��م ل يت�رشف��ون بطريق��ة  التف��اق، مو�س��حا 
�سائبة.

ويهدف التفاق الذي مت التو�س��ل اإليه يف التا�س��ع 
م��ن اأيلول اإىل ت�س��جيع ت�س��وية للنزاع الذي اأ�س��فر 
عن �س��قوط اأك��رث من ثالثمئ��ة األف قتي��ل يف اأكرث 
من خم�ض �س��نوات، ح�س��ب اأرقام امل�س��در ال�سوري 

حلقوق الإن�سان.
 لكن الهدنة خرق��ت مرات عديدة منذ دخولها حيز 
التنفي��ذ، ومل يب��داأ ت�س��ليم امل�س��اعدات الإن�س��انية 

ب�سبب التوتر بني مو�سكو ووا�سنطن.
 وتتحف��ظ الولي��ات املتح��دة عل��ى اإط��الع الأمم 
املتح��دة عل��ى تفا�س��يل التف��اق م�س��ددة عل��ى 
حر�س��ها على �س��المة بع�ض الف�س��ائل امل�س��لحة 

التي يدعمها الأمريكيون يف �سوريا.
وم��ن املق��رر اأن ي�س��ارك وزي��را خارجية رو�س��يا 
والوليات املتحدة �س��ريغي لفروف وجون كريي 
يف مناق�س��ات جمل�ض الأمن، الأربعاء القادم، على 

هام�ض اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

 اتهم الق�س��اء الفرن�س��ي فت��ى يف اخلام�س��ة ع�رشة من 
العم��ر، وقرر توقيف��ه، يف باري�ض، لال�س��تباه باأنه كان 
يريد اأن ي�سن هجومًا اإرهابيًا، بينما ت�سود خماوف من 
تهديدات بوقوع اعتداءات يف فرن�س��ا، توؤججها دعوات 
اإىل القتل اأطلقت عرب الإنرتنت.  وقال م�سدر ق�سائي اإن 
هذا الفتى، وهو طالب يف مدر�س��ة، اتهم بال�س��رتاك يف 

ع�سابة اأ�رشار مرتبطة ب�سبكة اإرهابية اإجرامية.
 وكان فتي��ان اآخ��ران عل��ى الأق��ل يف اخلام�س��ة ع�رشة 
م��ن العم��ر اأوقف��ا يف الأيام الأخ��رية ب�س��بب تهديدات 
مماثلة م�س��توحاة من دع��وات اإىل القتل اأطلقها ر�س��يد 
قا�سم م�س��وؤول الدعاية الفرن�سي يف تنظيم داع�ض، على 

�سبكات التوا�سل الجتماعي.
وتفيد التحقيقات اأن هذا الفتى مل يكن معروفًا من قبل 

اأجهزة الأمن.
وق��ال اأحد رفاق��ه، اإنه اأحد اأف�س��ل الطالب يف ال�س��ف 

وكان يريد حتقيق نتائج باهرة لري�سي والديه.
 لك��ن الفت��ى املول��ود يف م�رش ك�س��ف اأم��ام املحققني 
وجه��ًا اآخ��ر له، واع��رتف باأنه على ات�س��ال مع ر�س��يد 
قا�س��م عرب ر�س��ائل تطبيق "تلغرام" امل�س��فرة، كما ذكر 

م�سدر قريب من التحقيق.
 واأ�ساف امل�س��در اأن فح�ض هاتفه ك�سف عنا�رش تدل 

على اأنه كان م�ستعداً للتحرك.
 وذكر املحققون اأن ر�س��يد قا�س��م اأوحى ب�سكل مبا�رش، 
اإىل ح��د م��ا، بعدد م��ن الهجمات التي �س��قط فيها قتلى 

يف فرن�سا اأخرياً.

جندي إيراني يقتل ثالثة من زمالئه وينتحر

القبض على 54 متهما باإلرهاب من جنسيات مختلفة في الحج

وسط مخاوف من تهديدات في 
البالد.. فرنسا تتهم مراهق باإلرهاب

مقتل وإصابة 9 أشخاص منهم اقارب لمسؤول سابق في أفغانستان

طه��ران/ متابع��ة:   قالت و�س��ائل اإعالم اإيراني��ة، ام�ض ال�س��بت، اإن جنديا قتل 
ثالث��ة من رفاقه يف اجلي�ض الإيراين جنوبي البالد باإطالق الر�س��ا�ض عليهم، 

قبل اأن يقدم على النتحار.
 ونقل��ت وكال��ة "اإيلنا" عن نائب حمافظ مدينة يا�س��وج، فت��اح حممدي، قوله 
اإن احلادث اأ�س��فر اأي�س��ا عن اإ�س��ابة جنديني اآخرين بجروح، وو�س��ف حالتهم 

باحلرجة.
 واأطلق اجلندي الر�س��ا�ض على زمالئه قبل اأن ينتحر يف من�س��اأة ع�س��كرية يف 

يا�سوج الواقعة على بعد 700 كم اإىل اجلنوب من طهران، وفق حممدي.
 واأ�س��اف امل�س��وؤول املحلي اأن ال�سلطات �رشعت يف التحقيق، علما باأن و�سائل 

اإعالم اإيرانية داأبت على ن�رش تقارير عن حوادث عمليات اإطالق نار مماثلة.

الريا�ض / متابعة:  �سبطت الأجهزة الأمنية ال�سعودية  54 متهما بالإرهاب 
من بداية �س��هر ذي احلجة وحتى يوم وقفة عرفات، منهم 30 �س��عوديًا، و13 
بحرينيًا، فيما توزع باقي املتهمني على 7 جن�س��يات خمتلفة، منها بروناي، 
الت��ي يدخ��ل مواطنوه��ا قوائ��م الإره��اب للم��رة الأوىل، رغم تكثي��ف اجلهود 
الأمني��ة خلدم��ة حجاج بي��ت اهلل احلرام، والعم��ل على راحته��م وتوفري الأمن 

وال�سالمة لهم، اأي خالل ت�سعة اأيام.
 و�س��جل اأول اأيام ذي احلجة اجلاري، العدد الأكرب من ح�س��يلة امل�س��بوطني، 
بع��د اإلق��اء القب�ض على17 متهم��ًا، منه��م 9 بحرينيني و3 باك�س��تانيني و2 

�سعوديني، ومتهم ميني واآخر �سوداين.
ومل ي�سهد اليوم الثاين اأي عملية �سبط، بينما األقت اأجهزة الأمن يف يوم الثالث 

ذي احلجة ب�5 متهمني منهم 2 بحرينيني و2 �سعوديني ومتهم ميني.
 وح��ل الي��وم الرابع من ال�س��هر اجلاري، ثانيًا من حيث عدد امل�س��بوطني بعد 
اإيقاف 12 متهمًا، ن�سفهم �سعوديون و2 بحرينيني و2 مينيني ومتهم �سوري 
واآخ��ر عراق��ي، ويف اليوم اخلام�ض،  مت اإلقاء القب�ض على متهمني �س��عوديني، 

واآخر �سوري، وانتهى اليوم ال�ساد�ض، ب�سبط �سعودي واحد.
 وح�س��يلة اليومني ال�سابع والثامن، �سبط 5 �س��عوديني، فيما �سهد يوم عرفة 

القب�ض على 10 �سعوديني، ومتهم واحد من بروناي.

كاب��ل/ متابع��ة:  قال م�س��وؤول، ي��وم ام�ض ال�س��بت، اإن ما ل يق��ل عن اأربعة 
اأ�س��خا�ض قتلوا، واأ�سيب خم�س��ة اآخرون يف تفجري قنبلة زرعت بجانب اأحد 
الطرق، ا�ستهدف �سيارة مفت�ض عام �سابق يف اإقليم كابي�سا و�سط اأفغان�ستان.
 و�رشح رئي�ض املجل�ض الإقليمي، ح�س��ني �ساجناين، لوكالة باجوك لالأنباء 

الأفغانية اأن النفجار وقع يف منطقة نيجراب بعد ظهر اجلمعة املا�سية.
 واأ�س��اف اأن اأربع��ة من اأقارب املفت�ض العام ال�س��ابق ل��وزارة الداخلية عبد 

احليكم نيجرابي قتلوا، واأ�سيب خم�سة اآخرون يف النفجار.
 وتاب��ع �س��اجناين اأن املفت���ض الع��ام ال�س��ابق جن��ا م��ن الهجوم ب��دون اأية 

اإ�سابات.
غري اأن املتحدث با�س��م ال�رشطة جنيب اهلل اأميني، قال اإن ثالثة عنا�رش من 
القوات اخلا�سة قتلوا، واأ�سيب رابع يف انفجار القنبلة قرب منقطة نيجراب.

 ومل تعلن اأية جهة امل�سوؤولية عن التفجري.
 يذكر اأن حركة طالبان ت�سن هجمات �سد قوات الأمن الأفغانية با�ستخدام 

القنابل التي تزرع على جوانب الطرق.

 

بغداد/ خاص

باريس - متابعة

حلب - متابعة

 ي�س��عى ال�س��ندوق العامل��ي ملكافح��ة الإيدز وال�س��ل 
لتموي��ل  دولر  ملي��ار   13 ح�س��د  اإىل  واملالري��ا، 
العالجات التي من �س��اأنها اأن ت�س��مح بالق�س��اء على 

هذه الأوبئة بحلول العام 2030.
 وق��ال رئي���ض ال��وزراء الكن��دي جا�س��ن ت��رودو عند 
افتتاح املوؤمتر اخلام�ض لتجديد موارد ال�سندوق، وهو 
اجتم��اع يعقد كل ث��الث �س��نوات، اإن "الكفاح مل ينته 
بعد".  ويجمع هذا ال�س��ندوق الذي اأ�س���ض �سنة 2002 
حت��ت رايته حكوم��ات وجه��ات من املجتم��ع املدين 
والقط��اع اخلا���ض وممثلني عن املر�س��ى. ويعزى له 
الف�سل يف اإنقاذ 22 مليون �سخ�ض، وتفادي اأكرث من 
300 مليون اإ�س��ابة منذ العام 2005، وذلك بف�سل 
الإنف��اق يف ه��ذا املجال الذي تخط��ى الثالثني مليار 

دولر. واأ�س��اف ت��رودو "ل �س��ك يف اأن التقدم املنجز 
كب��ري، لكن الطري��ق ل يزال طوياًل، م�س��رياً اإىل اأنه من 
املمكن الق�س��اء على هذه الأوبئة" بف�س��ل ال�سندوق 

العاملي و"و�سائله البتكارية".
 و���رشح خ��الل اجلمعي��ة العام��ة الت��ي �س��ارك فيها 
روؤ�ساء دول وحكومات "دعونا نتجنب الأخطاء، فهي 

حلظة م�سريية لنا جميعًا".
 وتاب��ع قائاًل �س��يحاكم ه��ذا اجليل م��ن الزعماء على 
التداب��ري التي اتخذه��ا اأو مل يتخذها يف مكافحة هذه 
الأوبئ��ة التي ت��ودي بحياة اأكرث من 8 اآلف �س��خ�ض 

كل يوم.
ويق�س��ي اله��دف من ه��ذا املوؤمت��ر بجم��ع 13 مليار 
دولر للعمليات املزمع تنفيذها بني 2017 و2019 
للق�س��اء على فريو�ض نق�ض املناع��ة الب�رشية )اإيدز( 
بحلول 2030، مبوج��ب التعهدات التي قطعتها الأمم 

املتحدة.
 وبالإ�س��افة اإىل ممثلني عن احلكومات، ت�س��ارك عدة 
منظم��ات غ��ري حكومي��ة يف ه��ذا احل��دث املنعقد يف 
مونرتي��ال اإىل جانب امللياردير الأمريكي بيل غيت�ض 
الذي قدمت موؤ�س�س��ته لل�سندوق 1،6 مليار دولر منذ 

اإن�ساء هذا الأخري.
 وم��ن املتوق��ع جمع املبلغ املرج��و للفرتة 2017 - 
2019 اليوم، عند الإعالن عن احل�سيلة النهائية بعد 

ا�ستعرا�ض امل�ساهمات جميعها.
 وحتتل الوليات املتحدة �س��دارة قائمة امل�س��اهمني 
م��ع مبلغ بقيم��ة 4،3 ملي��ارات دولر تعهدت تقدميه 
خالل ال�س��نوات الثالث املقبلة وتليها فرن�س��ا )1،08 
مليار ي��ورو( فاأملانيا )800 ملي��ون يورو( واليابان 

)800 مليون دولر( ثم كندا )600 مليون دولر(. 
ومل تك�سف بريطانيا بعد عن قيمة م�ساهمتها.

العرب��ي  للتحال��ف  تابع��ة  مقات��الت  ا�س��تهدفت   
مواق��ع للحوثيني وق��وات موالية للرئي�ض ال�س��ابق 
علي عبد اهلل �س��الح يف �سعدة و�س��نعاء، ح�سبما 
اأف��ادت م�س��ادر مينية حملي��ة وميداني��ة.  ونقلت 
امل�س��ادر  ع��ن  ال�س��عودية  "الريا���ض"  �س��حيفة 
قوله��م اإن الغ��ارات ا�س��تهدفت مواق��ع للحوثي��ني 
يف مديري��ة منب��ه يف �س��عدة والوت��دة يف خولن 
مبحافظ��ة �س��نعاء و���رشواح مبحافظ��ة م��اأرب.  

واأكدت امل�س��ادر اأن قوات التحالف ا�ستهدفت عدة 
مديري��ات حدودي��ة مع ال�س��عودية باأك��رث من 15 
غ��ارة، كما ق�س��فت مواق��ع للحوثي��ني يف ذوباب 
ومع�س��كر العم��ري غرب��ي تع��ز.  ومن جانب��ه، اأكد 
املرك��ز الإعالم��ي للمنطق��ة الع�س��كرية اخلام�س��ة 
يف حج��ة، اأن الط��ريان ا�س��تهدف موقعا ع�س��كريا 
مبديري��ة مي��دي وجتمع��ا لقي��ادات احلوثي��ني يف 
مديري��ة حر�ض احلدودية بخم���ض غارات.  واأكدت 
م�س��ادر حملي��ة يف مديرية �س��حار و�س��ط �س��عدة 
مقتل م�س��وؤول التوجيه املعن��وي يف قوات موالية 

ل�س��الح وهو عبد اهلل يحيى ال�س��نعاين ومعه عدد 
من مرافقيه.  وعلى �س��عيد اآخر، اأكد حتقيق ن�رشته 
�س��حيفة الغاردي��ان الربيطانية اجلمع��ة، اأن اأكرث 
م��ن ثل��ث الغ��ارات اجلوي��ة للتحال��ف العربي منذ 
مار���ض/اآذار 2015 يف اليم��ن، اأ�س��ابت مواق��ع 
مدنية بينها م�ست�س��فيات ومدار�ض، ح�سبما اأفادت 

وكالة "فران�ض بر�ض".
 وت�س��ري الوكالة اإىل اأن ال�س��حيفة اعتمدت اأرقاما 
وفرته��ا منظم��ة "مين داتا بروجك��ت" التي جتمع 

املعلومات املرتبطة بالنزاع يف اليمن.

مؤتمر دولي في كندا يحاول تأمين 14 مليار دوالر لمكافحة اإليدز

التحالف العربي يقصف مواقع للحوثيين في صنعاء
صنعاء/ متابعة

الشيخ مقصود في حلب.. حياة على خط النار

الجورنال- متابعة


