
وقالت �سارة ليا ويت�سن، مديرة ق�سم ال�رشق الأو�سط 
يف املنظمة املدافعة عن حقوق الإن�سان: "على قوات 
ل�سكان  الأ�سا�سية  ال�سعودية توفري اخلدمات  الأمن 
العوامية املحا�رشين، والتاأكد من اأنهم ي�ستطيعون 
وعلى  باأمان.  وخارجها  املدينة  داخل  النتقال 
وب�سكل  فورا  قق  تحُ اأن  اأي�سا  ال�سعودية  ال�سلطات 
القوة  ا�ستخدمت  قواتها  كانت  اإذا  ما  يف  موثوق 
�سلطات  واأ�سافت:"على  العوامية".  يف  املفرطة 
لل�سكان  لل�سماح  فورية  خطوات  اتخاذ  اململكة 
بالعودة اإىل منازلهم ب�سالم، وال�سماح باإعادة فتح 
ال�سكان  وتعوي�ض  والعيادات،  التجارية  املحالت 
�سببته  الذي  والدمار  املمتلكات  يف  الأ�ضضرشار  عن 
قوات  اأن  ،الأحضضد،  املنظمة  واأكضضدت  الأمن".  قضضوات 
ال�سيعية  العوامية  بلدة  اأغلقت  ال�سعودية  الأمضضن 
مواجهات  اندلع  من  اأ�سابيع  بعد  اململكة،  �رشق 
ال�سعودية  ال�سلطات  وكانت  ال�رشطة.  مع  م�سلحة 
اأعلنت الأ�سبوع املا�سي اأنها �سيطرت على حي يف 
ت�ساعدت  حيث  القطيف  مبحافظة  الواقعة  البلدة 
الأمن  قوات  مع  ا�ستباكات  ووقعت  الحتجاجات 
املنظمة  وقضضالضضت  املا�سية.  القليلة  الأ�سهر  يف 
مبقارنة  اإنضضه  لها،  مقرا  نيويورك  من  تتخذ  التي 
فرباير  يف  ال�سطناعية  بالأقمار  التقطت  �سور 
تعر�ض  يظهر  املا�سيني،  اأغ�سط�ض  يف  واأخضضضرى 
طال  هائل  لدمار  العوامية  بلدة  من  كبرية  اأجزاء 
ال�سلطات  وت�سف  املدنية.  التحتية  بنيتها  اأي�سا 
اأحد  داخضضل  واجهتهم  الذين  امل�سلحني  ال�سعودية 
"اإرهابيون  باأنهم  البلدة  هذه  يف  القدمية  الأحياء 
يف  عليهم  ق�ست  اأنها  وتقول  خمدرات"،  ومهربو 
املواجهات الأخرية، بعد ت�سليم ق�سم منهم اأنف�سهم 
العوامية  ال�ستباكات يف  واأدت  الأمنية.  لل�سلطات 

بني متظاهرين غا�سبني وقوات الأمن منذ مايو/
اأيار وحتى الأ�سبوع  املا�سي اإىل مقتل العديد من 
املدنيني ورجال ال�رشطة، ولكن دون معرفة اأرقام 
على  املطبق  الإعالمي  التعتيم  ب�سبب  ال�سحايا، 

هذه الق�سية. و�سهدت العوامية الواقعة يف ال�رشق 
اندلعت  احتجاج  حركة  بالنفط،  الغني  ال�سعودي 
عام 2011 تطورت اإىل دعوة للم�ساواة بني ال�سنة 
وال�سيعة. واعدم رجل الدين ال�سيعي منر النمر، اأحد 

بعد   2016 الثاين  يناير/كانون  يف  احلركة  قادة 
اإدانته بض"الإرهاب". ويعي�ض معظم �سيعة ال�سعودية 
من  ي�ستكون  ما  وكثريا  بالنفط،  الغني  ال�رشق  يف 

التهمي�ض. 

هيومن رايتس تطالب الرياض بالتحقيق في أحداث العوامية وتقديم الخدمات ألهلها
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إحباط مخطط إرهابي ضد مسلمي بريطانيا

 

أول تعليق روسي على قرار إيران زيادة تمويل 
برامجها العسكرية

قضضال ق�سطنطني كو�سات�سضضوف رئي�ض جلنة ال�سوؤون الدوليضضة يف جمل�ض التاد 
الرو�سضضي ، اإن قضضرار طهضضران ب�ساأن زيضضادة متويل براجمهضضا ال�ساروخية، يعتربا 
ردا طبيعيضضا علضضى ت�سديد وا�سنطضضن عقوباتها عليهضضا. واأكد ال�سيناتضضور الرو�سي 
اأن "العضضامل ل ميكضضن اأن يكضضون م�ستقرا، اإل اإذا بنضضي على اأ�سا�ض مبضضداأ امل�ساواة 
يف احلقضضوق بضضني الدول"، م�سضضريا اإىل اأن ذلك الأمضضر ل يعفي البلضضدان من تنفيذ 

التزاماتها اأمام املجتمع الدويل.
يذكضضر اأن الربملضضان الإيضضراين كان قضضد �سضضادق يف وقضضت �سابضضق مضضن الأحد 13 
اأغ�سط�ضضض/اآب علضضى م�رشوع قانضضون من �ساأنضضه تخ�سي�ضضض 520 مليون دولر 

اإ�سافية، لتمويل عمليات تطوير الربامج ال�ساروخية، ودعم احلر�ض الثوري.
وجضضاء القرار ردا علضضى ت�سديد الوليضضات املتحدة العقوبات �سضضد طهران، حيث 
اأدرجضضت يف ال�سهضضر املا�سضضي 18 موؤ�س�سضضة، و�سخ�سيضضة موؤيدة لربنامضضج اإيران 

ال�ساروخي، على القائمة ال�سوداء.    

 تقضضق ال�رشطضضة الربيطانية يف تخطيط 40 �سخ�سا مضضن النازيني اجلدد، ل�سّن 
�سل�سلضضة من الهجمضضات �سد امل�سلمني على الأرا�سضضي الربيطانية، ح�سبما نقلت 

�سحيفة �سنداي تاميز الأحد عن م�سدر قريب من التحقيق.
ووفقا لل�سحيفة، فاإن غالبية امل�ستبه بهم املنتمني لليمني املتطرف، يعي�سون 
يف يورك�ساير، وقد كثفوا ن�ساطهم منذ يونيو/حزيران من العام املا�سي، بعد 
اغتيضضال النائضضب يف جمل�ض العموم جو كوك�ض املوؤيضضدة حلقوق الالجئني، وهو 

ما ا�سطر جهاز ال�ستخبارات MI5 لالن�سمام للتحقيقات.
وي�سضضدد التقريضضر على اأن هوؤلء خمتلفون عن اأولئضضك الذين يقومون باعتداءات 
مدفوعضضة بكراهية امل�سلمني، رداً على الهجمات التي ينفذها م�سلحون ينتمون 

جلماعات م�سلحة.
وتفيضضد التقاريضضر، اأن خمططات هجمات النازيني اجلضضدد، تعتمد على تعارفهم 
مضضع ممثلي اجلاليات امل�سلمة، ودرا�سة عمل املنظمات واجلمعيات الإ�سالمية، 

وكذلك اختيار الأهداف الأكرث �سعفا بعناية.
ونقلضضت ال�سحيفضضة عن م�سدر يف الأجهزة الأمنيضضة الربيطانية قوله، اإن "خطر 
املتطرفضضني اليمينيضضني علضضى الأمضضن القومضضي، ل يقضضل عضضن خطضضر الإرهابيضضني 

الإ�سالميني"، م�سريا اإىل اأن ر�سد اأن�سطة النازيني اجلدد اأكرث �سعوبة.
وتوقضضع هذا امل�سضضدر، ازدياد عدد الهجمضضات الإرهابية املنظمضضة، التي ي�سنها 

املتطرفون اليمينيون.
واأ�سافضضت ال�سحيفضضة اأن اإح�سضضاءات وزارة الداخليضضة الربيطانيضضة تك�سضضف عن 
اعتقضضال 48 �سخ�سضضًا بتهضضم اإرهابية، تتعلضضق باليمني املتطضضرف يف هذا العام 
حتضضى �سهضضر مار�ضضض/اآذار املا�سي، واأن هضضذا الرقم ميثل نحضضو خم�سة اأ�سعاف 
الأ�سخا�ضضض الع�ضضرشة الذين اعتقلوا بتهضضم م�سابهة خالل الضضض 12 �سهراً ال�سابقة 

لتلك الفرتة.
وفر�سضضت وزيضضرة الداخلية الربيطانيضضة، اأمرب رود، يف دي�سمضضرب/ كانون الول 
املا�سضضي، حظرا علضضى ن�سضضاط النازيضضني اجلضضدد )National Action( اأي 

"العمل الوطني"، بعد ترحيبهم باغتيال النائب كوك�ض.
واغتيلضضت النائب كوك�ضضض املعروفة مبواقفهضضا الليربالية ودفاعهضضا عن حقوق 
الالجئضضني بالر�سا�ض والطعن بال�سكاكضضني، بعد ظهر يوم 16 يونيو/حزيران 
مضضن العضضام املا�سي، يف بلضضدة  Berstoll بالقرب من مدينضضة ليدز يف وي�ست 
يورك�سايضضر. وحكم، يف نوفمرب/ ت�رشين الثاين املا�سضضي، على قاتلها توما�ض 
مايضضر، الضضذي اعرتف بجرميته بال�سجن مدى احلياة مضضع حرمانه من تقدمي اأي 
التما�ضضض عفضضو، وخل�سضضت املحكمضضة اإىل اأن وفاتها نتجت عن طعنضضات متعددة 

واأعرية نارية.

 اأكضضدت وزارة الدفضضاع الرو�سيضضة اأن اجلي�ضضض ال�سوري 
ا�ستكمضضل ،الأحد ،عملية ا�ستعضضادة مدينة ال�سخنة من 
قب�سضضة تنظيضضم "داع�ضضض"، ما يفتضضح اأمامضضه الطريق 
للتقضضدم بغيضضة رفع احل�سضضار عن دير الضضزور. واأعلنت 
الضضوزارة يف بيضضان لها اأن وحضضدات اجلي�ضضض ال�سوري 
مدعومضضة من القضضوات الرديفضضة وباإ�سنضضاد من �سالح 
اجلضضو الرو�سي، طردت م�سلحضضي التنظيم من الأحياء 
ال�رشقيضضة والغربيضضة مضضن املدينة، ووا�سلضضت تقدمها 
لتحريضضر و�سضضط وجنضضوب ال�سخنضضة واإحضضكام ال�سيطرة 
الكاملضضة عليهضضا بحلضضول ال�ساعضضة ال�سابعضضة �سباحا. 
وك�سفضضت الوزارة اأن املرحلة احلا�سمة لعملية ترير 

املدينضضة جضضرت عضضرب مراحل عضضدة، اإذ متكضضن اجلي�ض 
اخلمي�ضضض املا�سي مضضن اإحكام ال�سيطضضرة على جميع 
املرتفعات احلاكمة يف حميط ال�سخنة وحما�رشتها 
بالكامل. جتدر الإ�سارة اإىل اأن اجلي�ض ال�سوري اأحرز 
تقدما ملمو�سا يف ريضضف حم�ض ال�رشقي منذ ترير 
مدينة تدمر يف اأوائل مار�ض/اآذار املا�سي، واأعلنت 
وكالضضة "�سانضضا" الر�سميضضة اأم�ضضض ال�سبضضت اأن وحدات 
اجلي�ضضض ا�ستعضضادت ال�سيطضضرة علضضى مدينضضة ال�سخنة، 
اآخر معاقل تنظيم "داع�ض" يف املحافظة. ووا�سلت 
القضضوات ال�سوريضضة تقدمها يف ريف حم�ضضض ال�رشقي 
بالأ�سهضضر الأخرية بغيضضة اللتقاء بالأخضضرى القادمة 

من حمافظة الرقة، مما �سيتيح لها حما�رشة اأرا�ض 
وا�سعضضة ي�سيطضضر عليهضضا "داع�ض" يف اأريضضاف حم�ض 
والرقضضة وحمضضاة. يف الوقضضت نف�سضضه، اأفضضادت و�سائل 
الإعالم ال�سورية منذ اأ�سهر باأن قيادة اجلي�ض �سوبت 
اأن�سارهضضا نحو مدينة دير الضضزور املحا�رشة وتتهياأ 
لإطالق حملة لرفع احل�سار عنها. واأكد وزير الدفاع 
الرو�سي �سريغي �سويغو هذه املعلومات، اإذ اأ�سار اإىل 
الأهميضضة ال�سرتاتيجية ال�ستثنائية التي تظى بها 
دير الزور كاإحدى النقاط الرئي�سية عند نهر الفرات، 
م�سريا اإىل اأن تريضضر املدينة �سيظهر مدى جناحات 

اجلي�ض ال�سوري يف احلرب على "داع�ض".

ك�سضضف جنضضل م�سطفي ال�سيد، م�ست�سضضار وزير النقل امل�رشي، الضضذي تويف عقب حادث 
ت�سضضادم قطارين يف الإ�سكندرية، تفا�سيل وفاة والضضده اجلمعة املا�سية اإثر معاينته 

احلادث.
 وقضضال عمرو م�سطفى ال�سيد، جنل م�ست�سار وزير النقل، يف مداخلة هاتفية على قناة 
"احلدث اليوم"، اإن والده الراحل اأ�رش على التوجه ملوقع احلادث بعد اإبالغه بوقوع 

الت�سادم، اإح�سا�سا منه بامل�سوؤولية.
واأو�سح املتحدث، اأنه فور و�سول والده موقع احلادث وروؤيته ال�سحايا اأمامه، �سعر 

بالذنب ومل يتحمل املنظر، ولفظ اأنفا�سه الأخرية يف احلال، بعد اأن اأحُغمي عليه.
هذا و بلغت ح�سيلة �سحايا حادث ا�سطدام القطارين، نحو 50 قتيال.

وقضضد اأكضضد وزيضضر  ال�سحضضة امل�ضضرشي اأحمضضد عمضضاد الديضضن را�سي،الأحد، خضضروج اأغلب 
امل�سابني، فيما ل يزال 53 م�سابا بامل�ست�سفيات يوا�سلون العالج.

�سلطضضت �سحيفة "الندبندنت" ال�سوء على اخر تقارير 
للوليضضات املتحضضدة، وتن�ضضض  خضضرباء جمل�ضضض المضضن 
التقاريضضر علضضى ان داع�ضضض قضضادر علضضى جتديد مضضوارده 
الع�سكريضضة بالرغضضم مضضن اخل�سائضضر الكبضضرية يف كل من 
تقريرهضضا  يف  ال�سحيفضضة  وافضضادت  و�سوريضضا.  العضضراق 
الضضذي ترجمتضضه »اجلورنال « ان بع�ضضض عنا�رش داع�ض 
النائمضضة ل زالت مقاومة رغما عن ترير املو�سل من 
قبضضل قوات اجلي�ضضض العراقي واحل�سضضد ال�سعبي يف متوز 
يوليو املا�سي. حيث ان هيكل تنظيم داع�ض مل يتحطم 

بالكامل. وبينت ال�سحيفة ان جماميع عنا�رش داع�ض 
احرتفضضت �سنع املقرات، املتفجضضرات، ادوات الت�سال، 
وادوات التج�س�ضضض. علمضضا ان عمليضضات ا�ستضضالم داع�ضضض 
للتمويضضالت املادية ا�سبحت حمفوفضضة باملخاطر بعد 
ت�سييضضق اخلنضضاق علضضى التن�سيضضم. بال�سافضضة اىل قلة 
املوارد الب�رشية بعد مقتل اعداد كبرية ورجوع اخرين 
اىل بلدانهضضم خوفا من املطبات التي يواجهها التنظيم 
بعد عمليات ترير العراق و�سوريا. وا�سارت ال�سحيفة 
اىل ان اندحضضار داع�ضضض يف ارا�سضضي نهر الفضضرات، �سبب 
اجتضضاه التنظيم نحضضو دول �رشق ا�سيضضا كالفلبني، حيث 
�سهضضدت الفلبضضني يف ال�سهضضر املا�سية زيضضادة عنا�رش 

وهجمات داع�ض، م�سببضضة الهجمات الرهابية الواقعة 
يف مدينضضة "مضضراوي" موت اكرث مضضن 700 مواطن مع 
ا�سابضضة املئضضات. وا�سافضضت "الندبندنضضت" ح�سب قول 
احضضد اع�ساء جمل�ض المضضن الضضدويل، ان "داع�ض ا�ستمر 
بار�سضضال املال اىل �ضضرشكات تابعة للنظضضام الرهابي 
مضضن اجضضل ت�سليح مضضا مت تطيمضضه يف معضضارك العراق 
واملو�سل"، هضضل الدول غافلة عضضن التحويالت املالية 
لهذه ال�ضضرشكات؟ وانهت ال�سحيفضضة تقريرها بالتنويه 
ان �سبكضضة ات�سالت القاعضضدة )داع�ض( ل تضضزال وا�سعة 
النطاق، ولزالت دول العضضامل غري متاأكدة من م�سادر 

التن�سيم اللكرتونية.

 جتمضضع عضضدد كبري من �سضضكان جزيضضرة غوام 
الهضضادئ،  املحيضضط  يف  الواقعضضة  الأمريكيضضة 
الأحد، لل�سالة من اأجل ال�سالم، والدعاء باأن 
"يهضضدي الضضرب" زعيم كوريضضا ال�سمالية كيم 

جونغ اأون ليرتاجع عن �رشب اجلزيرة.
وقضضد قطضضع البع�ضضض ع�ضضرشات الكيلومضضرتات، 
للم�ساركضضة يف ال�سضضالة اجلماعيضضة، داعضضني 
اأن يهضضدي اهلل قلب الزعيضضم الكوري ال�سمايل، 
وثنيضضه عن خمططاتضضه، التي هضضدد بتنفيذها 
واملتمثلضضة يف ق�سضضف اجلزيضضرة ب�سواريضضخ 

بالي�ستية قد تكون حاملة لروؤو�ض نووية.
ونقلضضت وكالضضة "فران�ضضض بر�ضضض" عضضن �سيدة 
كاثوليكيضضة، من بني امل�ساركني يف ال�سالة، 
قولها: "نحن اأبريضضاء"، داعية اإىل اأن يتحقق 

ال�سالم وتتجنب اجلزيرة اأي خطر.
وقد برزت جزيضضرة غوام الأمريكيضضة الواقعة 
غضضرب املحيضضط الهضضادئ، يف ظضضل التهديدات 
املتبادلضضة بضضني كل مضضن وا�سنطضضن وبيونضضغ 
يانغ، برزت اإىل الواجهة بعد اأن هدد الزعيم 
الكضضوري ال�سمايل ب�سن هجمضضات �ساروخية 
عليها ، اإذا ما قامت وا�سنطن بالعتداء على 

بالده.

اأفضضادت قيادة البعثضضة الع�سكريضضة الأمريكية يف 
اأفغان�ستضضان، الأحضضد، بت�سفيضضة اأربعضضة قياديني 
بارزيضضن يف تنظيم "داع�ض" جضضراء غارة جوية 

يف ولية كرن �رشق البالد.
ونقلضضت وكالضضة "رويضضرتز" عضضن قائضضد القضضوات 
جضضون  اجلضضرنال  اأفغان�ستضضان  يف  الأمريكيضضة 
نيكل�سضضون اإعالنه عن الق�ساء اخلمي�ض املا�سي 
على "اأمري كضضرن" املدعو عبضضد الرحمن، م�سيفا 
اأن ت�سفيضضة هذا الإرهابضضي ت�سكل �رشبة جديدة 
اإىل ال�سضضف الأول لقياديضضي تنظيضضم "داع�ضضض - 

ولية خرا�سان".
واأكضضد نيكل�سضضون يف بيان لضضه اأن الغضضارة اأودت 
اأي�سا باأرواح ثالثة قياديني بارزين اآخرين يف 
التنظيم، متعهدا بدحر "داع�ض" يف اأفغان�ستان 

حتى نهاية العام اجلاري.
وجاءت هذه الت�رشيحات على خلفية معلومات 
تداولتها و�سائل الإعالم الأمريكية ت�سري اإىل اأن 
الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب اأعرب غري مرة 
عضضن عضضدم ر�ساه مضضن عمضضل نيكل�سضضون وطالب، 
اأثناء اجتماع مع كبضضار امل�سوؤولني الع�سكريني 
والأمنيضضني يف البيضضت الأبي�ض، بعضضزل اجلرنال 
عن من�سبضضه، وذلك يف وقت عجزت فيه الإدارة 
الأمريكيضضة عضضن طضضرح اأي ا�سرتاتيجيضضة جديضضدة 

لتحقيق النفراج يف اأفغان�ستان.

الكشف عن تفاصيل وفاة مستشار وزير النقل المصري  السخنة محررة بإسناد جوي روسي والطريق مفتوح إلى دير الزور

سكان جزيرة غوام داعش يتأقلم مع خسارة موارده العسكرية
يصلون لكي يهدي الرب 

زعيم كوريا الشمالية

تصفية 4 قياديين 
لـ"داعش" بغارة 

أميركية في أفغانستان

كابل - وكاالت

ترجمة ـ الجورنال 

الجيش السوري يستعيد السيطرة الكاملة على حمص و"الحر" تحت مسمى جديد

تدثضضت �سحيفضضة "وا�سنطضضن بو�سضضت" المريكية، حضضول مو�سوع 
�سيطضضرة قضضوات اجلي�ض ال�سوري على اخر معقضضل لداع�ض يف مدينة 
حم�ضضض، معلنضضة بذلضضك اكتمال تريضضر املدينة بالكامضضل. وافادت 
ال�سحيفضضة يف تقريرهضضا الضضذي ترجمتضضه »اجلورنضضال « ان القوات 
ال�سوريضضة اعلنت قتضضل جميع عنا�رش داع�ضضض يف مدينة "ال�سخنة" 
مضضع تدمري جميضضع ا�سلحتهضضم، حيث تبعضضد "ال�سخنضضه" م�سافة 50 
كيلومرت عن �سمال مدينضضة "تدمر" التاريخية، و 50 كيلومرت من 
مدينضضة "دير الضضزور"، وتعترب مدينة دير الضضزور اكرب معقل لداع�ض 
يف الرا�سضضي ال�سورية واهضضم هدف للقوات ال�سوريضضة، من ثم ذلك 
تليهضضا مدينة "الرقضضة". وا�سضضارت ال�سحيفضضة اىل ان تنظيم داع�ض 
خ�رش مقراتضضه الواحد تلو الخر على يد اجلي�ضضض ال�سوري مب�ساندة 
امريكا، رو�سيا، وايران. وختمضضت ال�سحيفة تقريرها بالتذكري ان 
قضضوات اجلي�ضضض ال�سضضوري جنحت بالعبضضور اىل مدينة "ديضضر الزور" 
عضضن طريق جنوب مدينضضة "الرقة"، علما بضضاأن تنظيم داع�ض لزال 
م�سيطرا على جميع ارا�سي مدينة "دير الزور"، القريبة من حدود 
العضضراق ال�رشقيضضة. قال م�سدر يف مضضا يعرف بض" اجلي�ضضض ال�سوري 
احلضضر" اإن هذا الت�سكيل امل�سلح املعار�ض للحكومة ال�سورية با�رش 
يف اإعضضادة ترتيب �سفوفه تت م�سمى جديد هو "اجلي�ض ال�سوري 
املوحضضد". وقال اأمني �رش اجلي�ضضض ال�سوري احلر، عمار الواوي، يف 
حوار مضضع موقع "اإرم نيوز"، الأحضضد 13 اأغ�سط�ض/اآب، اإن املكتب 
ال�سيا�سضضي للجي�ضضض احلر يتوا�سل مضضع الئتالف الوطنضضي والهيئة 
العليضضا للمفاو�سضضات والضضدول الداعمضضة، كمضضا اأن غرفضضة العمليات 
الع�سكريضضة املركزية بضضداأت مهامها يف كافة املناطضضق. ولفت اإىل 
اأن عضضددا كبريا مضضن الف�سائل يف �سوريا اأ�سضضدرت بيانات ر�سمية 
بقبولهضضا العمل مع "اجلي�ض ال�سضضوري املوحد"، م�سريا اإىل "اأنه ما 
زال يقاتل علضضى كل اجلبهات، يف درعا وحماة ودم�سق وريفها". 
واأو�سح اأن "اجلي�ض ال�سوري املوحد" ي�سم جميع ال�سباط و�سف 
ال�سبضضاط والع�ساكر املن�سقني، معتربا اأنضضه �سيكون "جي�ض �سوريا 
امل�ستقبلضضي" الضضذي "يعمل على توحيضضد جميع الف�سائضضل، والعمل 
تضضت قيضضادة ع�سكرية مركزيضضة وغرفة عمليات واحضضدة، تتبع يف 
اأ�سلوبها الت�سل�سضضل الع�سكري، والرتاتيبة، والقضضدم، وتنفيذ الأوامر 
الع�سكريضضة، والعمليات القتالية، علضضى كامل مناطق �سوريا، حيث 
ي�سضضل عددهم اإىل اآلف ال�سباط تضضرتاوح رتبهم من رتبة لواء اإىل 
رتبضضة مضضالزم اإىل جمنديضضن". وذكر الضضواوي اأن العمل علضضى اإن�ساء 

اأ�سهر.  10 اأكرث من  "اجلي�ض ال�سوري املوحد" بداأ منذ 

ترجمة ـ دانيا رافد 

طالبت منظمة هيومن 
رايت�ش ووت�ش، 

ال�سعودية ،بتوفري 
اخلدمات ل�سكان بلدة 

العوامية املحا�سرة منذ 
اأ�سهر، والتحقيق فورا 

وب�سكل موثوق يف ما اإذا 
كانت قواتها قد ا�ستخدمت 

القوة املفرطة �سّد 
�سكانها.

الرياض - وكاالت
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