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قوات االحتالل تصيب عشرات الفلسطينيين في مسيرة بالضفة

الجيش يحبط محاوالت تسلل إرهابيين إلى نقاط عسكرية

الرئيس السوري يهنئ مختطفي
السويداء بالتحرير

�أ�صيب ع�رشات الطلبة الفل�سطينيني بحاالت
اختناق �صباح ام�س جراء �إطالق قوات االحتالل
الإ�رسائيلي قنابل الغاز ال�سام خالل اقتحامها
مدر�سة باخلليل وقمعها م�سرية طالبية يف بيت
حلم بال�ضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا الفل�سطينية للأنباء �أن قوات
االحتالل اقتحمت مدر�سة طارق بن زياد الثانوية
للبنني جنوب مدينة اخلليل و�أطلقت قنابل ال�صوت
والغاز ال�سام نحو الطلبة الفل�سطينيني ما �أدى

• قوات االحتالل تطلق قنابل الغاز على الفلسطينيني

�إلى �إ�صابة الع�رشات بحاالت اختناق.
كما �أغلقت ق��وات االحتالل مداخل بلدة تقوع
يف بيت حلم و�أطلقت قنابل الغاز والر�صا�ص
املطاطي باجتاه م�سرية طالبية �إحياء للذكرى
الـ 14لرحيل الرئي�س الفل�سطيني يا�رس عرفات
يف حميط مدر�سة ذكور تقوع الثانوية ما �أدى �إلى
�إ�صابة الع�رشات بحاالت اختناق.
و�أغلقت قوات االحتالل �صباح ام�س مدخل قرية دير
�أبو م�شعل �شمال غرب رام الله بال�ضفة الغربية

ومنعت الفل�سطينيني من الدخول �أو اخلروج
من جهته ،قال ال�سيد ح�سن ن�رص الله الأمني
العام جلماعة حزب الله اللبنانية املدعومة من
�إيران �إن اجلماعة �سرتد على �أي هجوم �إ�رسائيلي
على لبنان .و�أ�ضاف ن�رص الله يف كلمة تلفزيونية
«�أي اعتداء على لبنان و�أي غارة جوية على لبنان
و�أي ق�صف على لبنان �سرند عليه حتما حتما حتما
ولن يكون مقبوال �أن يعود العدو ي�ستبيح لبنان
كما كان يفعل يف العقود املا�ضية».

هن�أ الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
خمتطفي ال�سويداء بتحريرهم
من «داع�����ش» ،كما ق��دم خال�ص
التعازي لذوي ال�ضحايا الذين
�سقطوا على يد التنظيم.
ون��ق��ل وزي���ر ����ش����ؤون «رئا�سة
اجلمهورية» من�صور عزام التهاين
با�سم الرئي�س الأ���س��د لعائالت
املختطفني املحررين ،كما قدم
التعازي ل��ذوي ال�ضحايا خالل
جمل�س ت�شييع وت�أبني جرى يف
قريتهم ال�شبكي بريف ال�سويداء
ال�رشقي مب�شاركة ر�سمية و�أهلية.
ي��ذك��ر �أن اجل��ي�����ش ال�����س��وري
ومب�ساندة من القوات الرو�سية
نفذ عملية يف منطقة حميمة �شمال
�رشق تدمر يوم اخلمي�س املا�ضي
ا�ستطاع خاللها حترير جميع
املختطفني وت�صفية خاطفيهم.
وتعر�ضت قرى بريفي املحافظة
ال�رشقي وال�شمايل يف الـ 25من
يوليو املا�ضي لهجمات �إرهابية
بالتزامن مع عمليات انتحارية
يف مدينة ال�سويداء انتهت مبقتل

• الرئيس بشار األسد

وخطف عدد من املدنيني جلهم من
الن�ساء والأطفال.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى وا���ص��ل��ت
التنظيمات الإرهابية انتهاكاتها
التفاق منطقة تخفيف التوتر يف
�إدل��ب عرب حم��اوالت �إرهابييها
االعتداء والت�سلل باجتاه نقاط
اجلي�ش ال�سوري املتمركزة يف
ريف حماة ال�شمايل.

و�أف����اد م��را���س��ل �سانا يف حماة
ب��أن وح��دات من اجلي�ش ر�صدت
حت��رك��ات ملجموعات �إرهابية
يتبع �أغلبها لتنظيم جبهة الن�رصة
و «احلزب الرتك�ستاين» حاولت
الت�سلل من حماور حميط مدينة
م���ورك وت��ل ال�صخر اللطامنة
ومعركبة �إلى النقاط الع�سكرية
املتمركزة على هذا االجتاه.
وا�شار املرا�سل �إل��ى �أن وحدات
اجلي�ش تعاملت م��ع حم��اوالت
الت�سلل ب��ال��و���س��ائ��ط النارية
املنا�سبة و�أف�شلتها بعد �أن �أوقعت
ال��ع��دي��د م��ن الإره��اب��ي�ين قتلى
وم�صابني و�أج�برت الباقني على
الفرار ودمرت �أ�سلحة وعتادا كان
بحوزتهم.
وت�����ص��دت وح����دات م��ن اجلي�ش
�أم�س العتداءات وحماوالت ت�سلل
جم��م��وع��ات �إره��اب��ي��ة باجتاه
نقاط ع�سكرية يف حميط قرية
ت��ل ملح وع��ل��ى حم��ور حاجزي
زل�ين وال��زالق��ي��ات بريف حماة
ال�شمايل.

تطهير مسار خط قطارات بغداد-الفلوجة من ألغام «داعش»

العراق :الجيش التركي يصفي  14إرهابي ًا شمالي البالد
�أعلنت رئا�سة الأركان الرتكية ام�س
عن «ت�صفية � 14إرهابي ًا من تنظيم
«بي كا كا» ،بغارات جوية ا�ستهدفت
معاقلهم ال�سبت �شمايل العراق.
و�أ���ش��ارت الأرك����ان ال�ترك��ي��ة �إل��ى
�أن ال��غ��ارات ا�ستهدفت «جمموعة
م��ن الإره��اب��ي�ين» ك��ان عنا�رصها
ي�ستعدون لهجوم على وح��دات
للجي�ش ال�ترك��ي على احل���دود،
و�رضبت م�ستودعات ذخرية ومواقع
لهم .ود�أب��ت قوات الأم��ن واجلي�ش
الرتكي على ا�ستهداف مواقع هذه
املنظمة ومالحقة عنا�رصها داخل
البالد و�شمايل العراق.
م��ن ناحية �أخ���رى ق��ال املر�صد

ال��ع��راق��ي حل��ق��وق الإن�����س��ان� ،إن
احلكومة العراقية الت��زال تتعامل
ب�إهمال مفرط مع ق�ضايا املفقودين
�أثناء العمليات الع�سكرية التي
ب���د�أت يف �أك��ت��وب��ر  2016مبدينة
املو�صل.
وذكر املر�صد وهو منظمة م�ستقلة
يف تقرير �أ���ص��دره ام�س بعنوان
«عوائل مفقودو املو�صل� :أبنا�ؤنا
يف �سجون احلكومة»� ،أنه «وثق 15
حالة لعوائل قالت �إن �أبناءها الذين
فقدتهم �أثناء �سيطرة تنظيم «داع�ش»
على مدينة املو�صل وكذلك عند
دخول القوات الأمنية العراقية �إلى
املو�صل ،يتواجدون يف معتقالت

حكومية بع�ضها يف بغداد».
فيما دبت احلياة يف قطار وحيد
يف حمطة ال��ق��ط��ارات الرئي�سية
يف ب��غ��داد حيث ح��رك��ة الركاب
حم���دودة ،فقد ع���ادت م��ن جديد
اخلدمة اليومية �إلى مدينة الفلوجة
ذات ال�شوارع املرتبة التي تقع
يف اجتاه الغرب وا�شتهرت لأنها
كانت يف وقت من الأوق��ات معقال
ملت�شددين من ال�سنة .و�أكد �سائق
القطار واملح�صل �أن ق�ضبان اخلط
احلديدي الذي ميتد �إلى حمافظة
الأن��ب��ار خالية الآن من الألغام
ال��ت��ي زرع��ه��ا تنظيم «داع�����ش»
الإرهابي ومن اجل�سور املنهارة

التي ن�سفها التنظيم عندما اجتاح
غرب العراق و�شماله عام .2014
و�أدى تقدم مقاتلي التنظيم ب�رسعة
�إلى �إغالق اخلط قبل �أن تطردهم
ال��ق��وات العراقية املدعومة من
الواليات املتحدة من الفلوجة يف
 2016وتلحق بهم الهزمية على
م�ستوى البالد يف �أواخر .2017
وبعد التوقف ال��ذي ا�ستمر �أربع
�سنوات� ،أ�صبح مئات امل�سافرين
يركبون القطار ليقطعوا م�سافة 50
كيلومرتا من بغداد �إل��ى الفلوجة
فيما يزيد قلي ً
ال على ال�ساعة.
ومن املمكن �أن ت�ستغرق الرحلة
بال�سيارة وقتا �أطول.

عشرات القتلى في اشتباكات باليمن

للمرة األولى ...حرب اليمن تدخل شوارع الحديدة
اندلعت حرب �شوارع بحي �سكني يف
�رشق احلديدة اليمنية للمرة الأولى
بعدما متكنت ال��ق��وات املوالية
للحكومة من دخوله ،يف املدينة
التي ت�ضم ميناء يعترب �رشيان حياة
ملاليني ال�سكان.
وقال م�س�ؤولون ع�سكريون يف القوات
املوالية للحكومة املعرتف بها
دوليا ،ام�س الأحد� ،إن هذه القوات
املدعومة من حتالف ع�سكري بقيادة
ال�سعودية ،تعمل على «تطهري»
املناطق ال�سكنية التي دخلتها يف
�رشق املدينة ،من احلوثيني الذين
ي�سيطرون على احلديدة منذ .2014
ويقع احلي ال�سكني جنوب م�ست�شفى
 22مايو ،الأكرب يف املدينة والذي
�سيطرت عليه ال��ق��وات املوالية
للحكومة يوم ال�سبت ،و�شمال طريق
�رسيع رئي�سي يربط و�سط املدينة
ال�ساحلية بالعا�صمة �صنعاء.
وت�ضم املدينة ميناء مت��ر عربه
غالبية امل�ساعدات واملواد الغذائية
التي يعتمد عليها ماليني ال�سكان
للبقاء على قيد احل��ي��اة يف بلد
يواجه نحو ن�صف �سكانه « 27مليون
ن�سمة» خطر املجاعة ،ووفقا لالمم
املتحدة.
من جهة �أخرى �أفادت وكالة فران�س
بر�س مبقتل  43م�سلحا على الأقل

• املدفعية السورية تدك أوكار اإلرهابيني

األردن :الكشف عن تفاصيل اختطاف
أمين منظمة «مؤمنون بال حدود»
روى يون�س قنديل �أم�ي�ن عام
منظمة «م ��ؤم��ن��ون ب�لا ح��دود»
للدرا�سات والأبحاث ،تفا�صيل
تعر�ضه لالختطاف والتعذيب،
قبل �إنقاذه على �أيدي رجال الأمن
يوم اجلمعة املا�ضي.
وروى ق��ن��دي��ل امل��ت��واج��د يف
امل�ست�شفى ل��ل��ع�لاج م��ا جرى
معه منذ حلظة اختفائه م�ساء
اجلمعة ،وحتى عثور الأجهزة
الأمنية عليه يف منطقة حرجية
يف عني غزال فجر �أم�س الأول ،
م�شريا �إل��ى �أن خطفه ج��اء بعد
التهديد الذي تعر�ض له ب�سبب
امل�ؤمتر الذي كانت تعد املنظمة
عمان.
لعقده يف ّ
وقال قنديل �إنه عندما كان عائدا

�إلى منزله يف منطقة �أبو عليا يف
طرببور ،ا�ستوقفه �شخ�ص ملثم
و�أ�شهر يف وجهه ال�سالح ،واقتاده
�إلى منطقة حرجية يف منطقة عني
غزال.
و�أ�ضاف �أن اخلاطف �أجربه على
خلع مالب�سه كاملة ،ثم قيد رجليه
ويديه ،كما و�ضع ال�صقا على فمه
ليمنعه من اال�ستغاثة وبد�أ �أعوان
اخل��اط��ف بالكتابة على ظهره
وحرق ما يكتبونه ،الأمر الذي
ا�ستمر ل�ساعات ثم قاموا بك�رس
�إ�صبعه وحرق ل�سانه.
و�أ�شار قنديل �إلى �أنه بعد �أن قرر
اخلاطف ومن معه تركه و�ش�أنه،
و�ضعوا على ر�أ�سه ال�صقا وثبتوا
به ج�سما جمهوال و�أبلغوه «�أن

هذا متفجر ،يف حال حاول فكه
�سينفجر بر�أ�سه».
وعند �إن��ق��اذه على �أي��دي رجال
الأم����ن ،اك��ت�����ش��ف��وا �أن اجل�سم
امل��ج��ه��ول املل�صق على ر�أ���س
ال�ضحية ك���ان م�صحفا ،ومت
�إ�سعافه يف احلال �إلى امل�شفى ملا
يعانيه من حروق.
وقال م�صدر م�س�ؤول يف البحث
اجلنائي� ،إنه عندما مت الو�صول
�إلى قنديل «تبني لنا �أن و�ضعه
ال�صحي �سيئ وت�سيطر عليه
حالة من الهلع ،لهذا مت �إر�ساله
�إلى امل�ست�شفى لتلقي العالج،
فيما ال يزال البحث جاريا عن
املجهولني ال��ذي��ن اختطفوه
واعتدوا عليه».

تونس :القيادي منجي الحرباوي
• األسلحة ارتفعت في شوارع اليمن

من جماعة «�أن�صار الله» احلوثية،
و 9من القوات اليمنية با�شتباكات
وقعت خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية
يف حمافظة احلديدة غربي اليمن.
ونقلت الوكالة عن م�صدر طبي يف
امل�ست�شفى الع�سكري باحلديدة �أن
ع�رشات اجلرحى من الطرفني نقلوا
�إلى م�ست�شفيات خارج املدينة.
ووف��ق��ا للوكالة ،ف���إن ع��دد قتلى

اجلانبني يف احل��دي��دة منذ مطلع
نوفمرب احلايل ،قد ارتفع �إلى 400
�شخ�ص.
وي�شهد ج��ن��وب غ��رب��ي احل��دي��دة
ا�شتباكات متقطعة بني الطرفني،
حيث توا�صل ال��ق��وات احلكومية
املدعومة من ال�سعودية والإمارات
حم��اوالت��ه��ا للتوغل �شماال على
الطريق ال�ساحلي باجتاه ميناء

احلديدة اال�سرتاتيجي.
وا�شتدت املواجهات يف احلديدة
ّ
يف الأول م��ن ن��وف��م�بر ،و�أعلنت
ال���ق���وات امل���وال���ي���ة للحكومة
اخلمي�س امل��ا���ض��ي جن��اح��ه��ا يف
اخ�تراق دفاعات احلوثيني الذين
ي�سيطرون على املدينة منذ ،2014
والتوغل يف �رشق وجنوب املدينة
ال�ساحلية.

ينسحب من حزبه القوي
�أعلن القيادي البارز يف حزب «حركة نداء
تون�س» ،منجي احل��رب��اوي ،ان�سحابه من
احلركة.
وك��ت��ب احل���رب���اوي ع�بر �صفحته يف موقع
«في�سبوك»« :احللم انتهى ..ومل يعد النداء
نداء� ،أ�صبح �ضجيجا و�رصاخا ون�شازا».

ي�شار �إلى �أن احلرباوي كان مكلفا برئا�سة جلنة
الإعالم حلزب «نداء تون�س».
وقبل يومني ،دعت «حركة نداء تون�س» الوزراء
املنتمني لها �إل��ى االن�سحاب من احلكومة
التون�سية �أو اال�ستقالة من احلزب بحجة �أن
احلركة ال تعرتف بهذه احلكومة.

مصر وإيطاليا تبحثان سبل التوصل
إلى حل ينهي األزمة الليبية
بحث الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي مع
رئي�س الوزراء الإيطايل جوزبي كونتي ،العالقات
الثنائية بني البلدين ،وتطرق الزعيمان �إلى
امللفات الإقليمية ،وعلى ر�أ�سها الو�ضع يف
ليبيا.
وقال املتحدث با�سم الرئا�سة امل�رصية ال�سفري
ب�سام را�ضي« :ح�صل ات�صال هاتفي بني الرئي�س
امل�رصي ورئي�س ال��وزراء الإيطايل بحثا خالله
ع��ددا م��ن املوا�ضيع ذات ال�صلة بالعالقات
الثنائية» .و�أ�ضاف �أن «الطرفني تبادال وجهات

النظر ب�ش�أن عدد من امللفات الإقليمية و�سبل
التو�صل �إلى حل ينهي الأزمة يف ليبيا».
و�أ���ش��ار را�ضي �إل��ى �أن ال�سي�سي �أك��د دع��م م�رص
ملختلف اجلهود الرامية �إلى التو�صل �إلى ت�سوية
�سيا�سية للأزمة الليبية ،ووفقا ملبادئ املوقف
امل�رصي املتم�سك بوحدة �أرا�ضي البالد ودعم
م�ؤ�س�ساتها الوطنية واحرتام �إرادة �شعبها».
و�أ�شار �إل��ى �أن اجلانبني رك��زا خالل االت�صال،
على ما ي�ساهم يف عودة اال�ستقرار والأم��ن �إلى
املنطقة.

و�ستنطلق �أعمال م�ؤمتر دويل حول ليبيا يف مدينة
بالريمو الإيطالية اليوم ،بح�ضور �أهم �أطراف
النزاع املحليني ،يف حماولة �أخرى لإطالق عملية
انتخابية و�سيا�سية من املفرت�ض �أن تخرج البالد
من حالة الفو�ضى.
وي�شارك يف امل�ؤمتر ممثلون من دول �أوروبية
بينها فرن�سا والواليات املتحدة ،ف�ض ً
ال عن دول
عربية ،و�سي�ستمر ليومني يف بالريمو ب�صقلية يف
حني ال تزال ليبيا تعاين من انعدام الأمن والأزمة
االقت�صادية.

• الرئيس املصري عبذالفتاح السيسي

• رئيس الوزراء اإليطالي جوزبي كونتي

