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قصف اإلرهابيين لحلب يتطلب إدانة من المجتمع الدولي

سورية :ذيول اإلرهاب تنشر  50صاروخ ًا كيميائي ًا بإدلب بعد ساعات من استهداف األحياء السكنية بحلب
بعد �ساعات من ا�ستهداف �إرهابييه
الأحياء ال�سكنية بحلب بقذائف
حتوي غ��ازات �سامة قام تنظيم
جبهة الن�رصة الإره��اب��ي بن�رش
نحو � 50صاروخ ًا مزود ًا باملواد
الكيميائية ال�سامة وزعها على
تنظيمات �إرهابية عدة يف مواقع
متفرقة يف �إدلب وريفها.
وك�شفت وكالة �سبوتنيك الرو�سية
يف تقرير لها ن�رشته ام�س نقال عن
م�صادر حملية �أن �إرهابيي تنظيم
جبهة الن�رصة قاموا بنقل نحو 50
�صاروخ ًا فجر ام�س جرى تعديلها
من قبل خرباء فرن�سيني يف �أحد
مقرات التنظيم الإره��اب��ي قرب
�سجن �إدلب املركزي حيث باتت
ه��ذه ال�صواريخ حتمل ر�ؤو�س ًا
مزودة مبادة الكلور.
ونقلت ال��وك��ال��ة الرو�سية عن
م�صادرها �أن عملية النقل متت
على خم�س دفعات وتوزعت يف
ريف �إدلب اجلنوبي ال�رشقي حيث
مت ت�سليم تنظيم ما ي�سمى «�أجناد
القوقاز» الإرهابي � 10صواريخ
يف منطقة تل ال�سلطان وما ي�سمى
«جي�ش ال��ع��زة» الإره��اب��ي عددا
من ال�صواريخ املماثلة يف بلدة
كفرزيتا �شمال غرب مدينة حماة
بنحو  38كم وتنظيم ما ي�سمى
«حرا�س الدين» املبايع لتنظيم
«ال��ق��اع��دة» الإره��اب��ي ع��ددا من
ال�صواريخ مت نقلها �إل��ى مدينة
م��ورك �شمال مدينة حماة بنحو
 30كم ،فيما تولى تنظيم جبهة
الن�رصة نقل وت�سليم جمموعتني
من ال�صواريخ لإرهابيي ما ي�سمى

سورية تحضر اجتماعات

لجنة «اإلسكوا» في بيروت
�شاركت دم�شق �أم�����س االث��ن�ين يف
اج��ت��م��اع��ات اللجنة االقت�صادية
واالجتماعية لغربي �آ�سيا «الإ�سكوا»
يف ب�يروت بوفد ر�سمي عن وزارة
النقل وهيئة التخطيط والتعاون
الدويل.
ونقلت م�����ص��ادر يف وزارة النقل
ال�سورية ان املو�ضوع الأهم الذي مت
بحثه يف بريوت هو معايري ال�سالمة
امل��روري��ة على ال��ط��رق ،وخا�صة
بعد اجراءات التقليل من احلوادث
امل��روي��ة ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا وزارة
النقل من تركيب �إ�شارات مرورية
و�شاخ�صات داللة.

• ال�صواريخ الكيميائية

«احل���زب الرتك�ستاين» وجهات
�أخرى ال تزال جمهولة.
وكانت وزارة الدفاع الرو�سية
�أكدت يف وقت �سابق ام�س وجود
دالئ��ل على حت�ضري الإرهابيني
لتنفيذ هجوم كيميائي جديد يف
�سورية انطالقا من �إدل��ب حيث
�أو�ضح املتحدث با�سم ال��وزارة
اللواء ايغور كونا�شينكوف �أن
اال�ستخبارات التابعة للقوات

الرو�سية املوجودة يف �سورية
ر���ص��دت يف املنطقة منزوعة
ال�سالح يف حمافظة �إدل��ب دالئل
على حت�ضري الإرهابيني لتكرار
هجوم كيميائي انطالقا من �إدلب.
وك�شفت امل�صادر �أي�ضا �أن عنا�رص
م��ا ي�سمى «اخل����وذ البي�ضاء»
قاموا �صباح الأرب��ع��اء املا�ضي
بنقل خم�س ع��ب��وات م��ن امل��واد
الكيميائية ال�سامة م��ن �أح��د

فلسطين :قوات االحتالل تقتحم قرية
«دير أبو مشعل» في الضفة الغربية

• قوات االحتالل الإ�رسائيلي

�أ���ص��ي��ب ع���دد م���ن امل��واط��ن�ين
الفل�سطينيني ب��ح��االت اختناق
عقب �إلقاء القوات الإ�رسائيلية
القنابل امل�سيلة للدموع �صوب
منازلهم يف قرية «دير �أبو م�شعل»
�شمال غربي رام الله يف ال�ضفة
الغربية.
وان��دل��ع��ت م��واج��ه��ات عنيفة
ب�ين ���ش��ب��ان ال��ق��ري��ة وال��ق��وات
الإ�رسائيلية ،عقب اقتحام قوات
كبرية م��ن اجلي�ش الإ�رسائيلي
املنطقة و�سط �إطالق قنابل الغاز

و�أ�ضاف �أنه من املقرر خالل امل�ؤمتر
مناق�شة �أمن���اط النقل وال�رصاع
الدويل على �شبكات النقل وخ�صو�ص ًا
ال�سكك احلديدية والنقل البحري.
و«الإ���س��ك��وا» جلنة �إقليمية تابعة
للأمم املتحدة ،تعمل حتت �إ�رشاف
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
وت�أ�س�ست يف �أغ�سط�س  1973يف
بريوت.
وت���ه���دف �إل����ى حت��ف��ي��ز التنمية
االقت�صادية واالجتماعية يف البلدان
الأع�ضاء ،وحتقيق التكامل الإقليمي
بني املنطقة العربية واملناطق
الأخرى.

ال�سام والر�صا�ص املعدين املغلف
ب��امل��ط��اط جت���اه امل��واط��ن�ين،
وت�صدى �شباب القرية للجنود،
و�ألقوا عليهم احلجارة بغزارة.
وتدعي القوات الإ�رسائيلية� ،أن
�شباب القرية �ألقوا احلجارة على
�سيارات امل�ستوطنني يف ال�شارع
املحاذي للقرية.
م��ن جهته� ،أف���اد ن��ائ��ب رئي�س
املجل�س ال��ق��روي الفل�سطيني
ف��واز الربغوثي ،ب ��أن «القوات
الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة اقتحمت القرية

بعد �أن �أغلقت مداخلها ومنعت
املواطنني من الدخول �إليها �أو
اخلروج منها ،ما �أدى �إلى اندالع
مواجهات �أطلق خاللها اجلنود
الإ�رسائيليون الأع�يرة النارية،
وقنابل ال�صوت والغاز امل�سيل
للدموع بكثافة �صوب الأه��ايل
ومنازلهم».
و�أ����ش���ار ال�برغ��وث��ي �إل����ى �أن
الأم���ر ت�سبب بحالة ذع��ر لدى
املواطنني ،خا�صة الأطفال وكبار
ال�سن.

لبنان :قائد صهيوني يحرض

على اغتيال حسن نصر اهلل
دعا قائد وحدة ع�سكرية �إ�رسائيلية متمركزة على
احلدود مع لبنان� ،إلى بحث �إمكانية اغتيال الأمني
العام حلزب الله ح�سن ن�رص الله.
و�سوق العقيد الإ�رسائيلي لفكرته بالقول� ،إن
ّ
حولته
�شخ�صية وجتربة ح�سن ن�رص الله الع�سكرية ّ
�إلى مركز ثقل ،وبالتايل ف�إن ا�ستهدافه مي�س كامل
تنظيمه من كبار القادة �إلى �أ�صغر جندي «وبالتايل
ف�إن الروح القتالية للعدو» �ستت�رضر.
عالوة على ذلك �أو�صى ليفي يف مقالته التي ن�رشت
على ال�صفحة الرئي�سية ملجلة «معرخوت» ،وهي
ن�رشة ر�سمية �شهرية ت�صدر عن اجلي�ش الإ�رسائيلي،
بالقتال يف عمق العدو على الرغم «من املخاطر
املرتبطة بهذا� ،إال �أنه توجد فوائد كثرية لهذا
القتال».
ودعا القائد الع�سكري الإ�رسائيلي �أي�ضا �إلى العمل
على «متو�ضع �سليم لوحدات الكومندوز القتالية
بهدف �إخ�ضاع العدو».
وب�ش�أن فكرة اغتيال ح�سن ن�رص الله ،ت�ساءل ليفي
قائال« :هل يجب علينا �أن نتخذ قرار ًا م�شابه ًا و�أن
نقتل ر�ؤ�ساء تنظيمات العدو ،على �سبيل املثال
ن�رص الله؟ اجلواب لي�س �سهال».
وتابع« :لكن فكرة امل�س بالروح القتالية للعدو عن
طريق امل�سا�س مبمتلكاته يجب فح�صها ،يجب �أن

نتبنى مقولة لي�س بالقوة ولكن عن طريق املكر..
بن�شاط الكوماندوز بالعمق ،ب�شكل يفاجئ العدو
وي�رضب عتاده� ،ستكون و�سيلة مهمة لإحلاق ال�رضر
بروحه القتالية التي �ست�ؤدي �إلى �إخ�ضاعه».
هذا وعلّق موقع �إخباري �إ�رسائيلي على الدعوة
ال�صادرة عن العقيد وع��ي ليفي قائد الوحدة
« 300برعام» يف مقالة ن�رشت يف جملة للجي�ش
الإ�رسائيلي ،بالقول �إن مثل هذا الأمر ا�ستثنائي يف
فرتة ي�سود فيها الهدوء بني �إ�رسائيل وحزب الله
منذ عام .2006
و�أ�شار موقع «واال» الإ�رسائيلي �إلى �أن «فكرة �إحلاق
ال�رضر املحتمل بقادة العدو وبينهم ن�رص الله خالل
القتال لي�ست جديدة ،و�أنه جرت حماولة اغتياله
يف �صيف  2006يف بريوت ،لكن مثل هذه املطالبة
يف فرتة الهدوء املتبادل بني حزب الله واجلي�ش
الإ�رسائيلي تعترب نادرة وا�ستثنائية من �سيا�سة
االمتناع عن التهديدات الإ�رسائيلية».
وتابع امل��وق��ع�« :إ��سرائ��ي��ل ندمت على اغتيال
القائد ال�سابق حلزب الله عبا�س املو�سوي عام
 ،1992حني ات�ضح �أن ن�رص الله ي�شكل خطورة
�أكرث منه .ومل تعرتف �إ�رسائيل بدورها يف اغتيال
القيادي البارز يف حزب الله عماد مغنية بدم�شق
عام .»2008

م�ستودعات تنظيم جبهة الن�رصة
الإرهابي �إلى م�ستودع يف مدينة
�إدل���ب مت �إن�����ش��ا�ؤه حديثا حتت
الأر���ض بالقرب من �سجن �إدلب
املركزي بوا�سطة �آليات وحفارات
خا�صة بحفر الأنفاق.
و�أ�ضافت امل�صادر �أنه مت ت�سليم
العبوات اخلم�س امل��ذك��ورة يف
مقر حتت الأر�ض خلرباء فرن�سيني
و�صلوا حديثا لإج��راء تعديالت

على �صواريخ جمهولة الطراز
ك��ان��ت ق��د و�صلت م���ؤخ��را عرب
احلدود الرتكية مع قواعد �إطالقها
بهدف تزويد ر�ؤو�سها باملواد
الكيميائية ال�سامة.
وا�ستهدفت التنظيمات الإرهابية
املنت�رشة يف ري��ف حلب �أم�س
ب��ق��ذائ��ف حت���وي غ����ازات �سامة
�أحياء اخلالدية و�شارع النيل
وجمعية الزهراء يف مدينة حلب

ما �أدى الى حدوث حاالت اختناق
بني املدنيني مت �إ�سعافهم �إلى
م�شفيي الرازي واجلامعة لتقدمي
العالج الالزم لهم نتيجة للمادة
املخر�شة التي ا�ستن�شقوها جراء
تلك القذائف.
و�أك�������دت وزارة اخل��ارج��ي��ة
واملغرتبني يف وق��ت �سابق يف
ر�سائل وجهتها �إل��ى �أم�ين عام
الأم���م املتحدة ورئي�س جمل�س

الأم���ن وامل��دي��ر ال��ع��ام ملنظمة
حظر انت�شار الأ�سلحة الكيميائية
�أن اعتداء التنظيمات الإرهابية
على الأحياء ال�سكنية يف مدينة
حلب جاء نتيجة ت�سهيل بع�ض
الدول و�صول املواد الكيميائية
ل�ل�إره��اب��ي�ين مطالبة باتخاذ
�إج���راءات رادع��ة وعقابية بحق
الدول والأنظمة الداعمة واملمولة
للإرهاب.

استشهاد فلسطيني برصاص الغدر اإلسرائيلي
�أف��ادت و�سائل �إع�لام فل�سطينية،
ام�س االث��ن�ين ،مبقتل فل�سطيني
و�إ�صابة  3جنود �إ�رسائيليني ،بعد
تنفيذه عملية ده�س قرب بيت حلم
يف ال�ضفة الغربية.
وذك���ر ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م اجلي�ش
الإ�رسائيلي يف بيان �أن «الفل�سطيني
القتيل قاد �سيارة م�رسعة وده�س
اجل��ن��ود �أث��ن��اء قيامهم ب�أعمال
هند�سية على الطريق بني بيت �أمر
والعروب».
و�أ�صيب �أحدهم بجروح متو�سطة
فيما �أ���ص��ي��ب الآخ����ران بجروح
طفيفة ،و�أطلق �أحد اجلنود النار
على الفل�سطيني ف�أرداه قتيال.
فيما ذكرت و�سائل �إعالم فل�سطينية
�أن القتيل الفل�سطيني هو رمزي
عدنان �أب��و ياب�س « 32عاما»،
ويعمل م�س�ؤو ًال يف ق�سم التمري�ض
يف اجلمعية العربية للت�أهيل يف
بيت حلم.
وقال الهالل الأحمر الفل�سطيني:
�إن امل��م��ر���ض �أب���و ياب�س تويف
م��ت ��أث��را ب��ج��روح��ه ج���راء �إط�لاق
جنود اجلي�ش الإ�رسائيلي النار
عليه ،بدعوى تنفيذه عملية ده�س
بالقرب من مدخل بلدة بيت �أمر
�شمال اخلليل.

• جنود �إ�رسائيليون ي�ستهدفون الأبرياء

و�أ�شار الهالل الأحمر �إلى �أن اجلي�ش
الإ�رسائيلي احتجز �سيارة الإ�سعاف
وبداخلها جثمان �أبو ياب�س قرب
ب��ل��دة بيت �أم���ر ،ون��ق��ل اجلي�ش
الإ�رسائيلي جثمان ال�شاب رمزي
عدنان من داخل �سيارة الإ�سعاف
ب�سيارة ع�سكرية.
من جانبه ،بارك املتحدث با�سم

حركة حما�س عبد اللطيف عملية
الده�س ،وو�صفها بـ «البطولية»،
واع��ت�بره��ا ردا ع��ل��ى «ج��رائ��م
�إ�رسائيل».
وقال عبد اللطيف« :حتيي حركة
حما�س �أه��ايل ال�ضفة الغربية
خمزون الثورة والن�ضال وتبارك
عملية الده�س البطولية �شمال

اخلليل وتعتربها ردا على جرائم
االح��ت�لال ،وحلقة م��ن حلقات
مواجهته وت�أكيد ًا لكل املطبعني
مع العدو على عدم �رشعيته على
�أر���ض فل�سطني ور�سالة لتم�سك
�شعبنا بحقوقه وا�ستمراره يف
انتفا�ضته ون�ضاله حتى دحر
االحتالل».

السيول تضرب قرى وبلدات بالعراق  ...والمواطنون يخلون منازلهم
وا�صلت ال�سيول� ،رضب العديد من القرى
والبلدات ،ما دفع املواطنون �إلى �إخراج
كل الأثاث للخارج و�إخالء منازلهم بعد �أن
غمرتها املياه.
وارتفع عدد �ضحايا ال�سيول التي �رضبت
العراق �إلى  21قتيال ،بينهم ن�ساء و�أطفال،

وفقا لوزارة ال�صحة العراقية.
ي��أت��ي ه��ذا بينما قالت مفو�ضية حقوق
الإن�سان العراقية �إن العراق مير بكارثة
�إن�سانية ب�سبب ال�سيول،ووجهت املفو�ضية
نداء عاج ً
ال للأمم املتحدة والدول العربية
والإق��ل��ي��م��ي��ة امل��ج��اورة ل��ل��ع��راق لتقدمي

امل�ساعدات الإن�سانية.
ووفق تقرير ن�رشته و�سائل �إعالم عرب �سكان
القرى التي �رضبتها ال�سيول عن حزنهم
ال�شديد جتاه اخل�سائر الب�رشية واملادية
التي تعر�ضوا لها ف�ض ً
ال عن تدمري اجل�سور
الرابطة بني القرى واملدن.

الرئيس السيسي يفتتح المؤتمر العربي للثروة المعدنية
افتتح الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي
�صباح �أم�����س االث��ن�ين ،امل�ؤمتر
ال��ع��رب��ي ال����دويل الـ 15للرثوة
املعدنية.
�رصح بذلك ال�سفري ب�سام را�ضي،
املتحدث الر�سمي با�سم رئا�سة
اجلمهورية امل�رصية ،الفتا �إلى �أن
فعاليات امل�ؤمتر تعقد بالقاهرة
على مدار ثالثة �أيام مت�صلة وير�أ�س
�أعماله وزي��ر ال��ب�ترول وال�ثروة
املعدنية املهند�س ط��ارق املال
حتت �شعار «اال�ستثمار التعديني
والتنمية االقت�صادية يف الوطن
العربي».
وي�شارك يف افتتاح امل�ؤمتر الذي
يعقد كل عامني يف �إح��دى الدول
العربية ع��دد ًا من وزراء الرثوة
املعدنية العرب وكبار امل�س�ؤولني
باملنظمات وامل�ؤ�س�سات العربية
يف مقدمتهم املهند�س خالد الفالح
وزي��ر الطاقة وال�صناعة والرثوة
امل��ع��دن��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة العربية
ال�سعودية واملهند�سة هالة زواتي
وزي��رة الطاقة وال�ثروة املعدنية
باململكة الأردن���ي���ة الها�شمية

• الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي

والدكتور �صالح عبدالله اجلبوري
وزير ال�صناعة واملعادن العراقي
وعبدالر�شيد حممد �أح��م��د وزير
البرتول واملعادن بدولة ال�صومال
وال�سفري �أحمد �أبو الغيط �أمني عام
جامعة الدول العربية واملهند�س
ع��ادل ال�صقر مدير ع��ام املنظمة
ال��ع��رب��ي��ة للتنمية ال�صناعية
والتعدين.
وم��ن جانبه ق��ال املهند�س طارق

امل�ل�ا وزي����ر ال���ب�ت�رول وال��ث�روة
املعدنية ورئي�س امل ��ؤمت��ر� ،إن
رعاية م�ؤ�س�سة الرئا�سة لهذا احلدث
الإقليمي املهم ل�صناعة التعدين
على ار�ض م�رص يعك�س دعم الدولة
واهتمامها بقطاع الرثوة املعدنية
يف �إطار تقدمي الدعم الكامل لهذا
القطاع احليوي الذي تعمل الدولة
على تطويره وف��ق خارطة طريق
ور�ؤية وا�ضحة � ً
إدراكا منها لأهمية
ه��ذا القطاع وتطلعها لأن ي�سهم
بدور كبري يف تعزيز اقت�صاد م�رص
و�أن ي�صبح �أحد م�صادر العائدات
للخزانة العامة الدولة يف ظل توافر
الرثوات التعدينية التي تزخر بها
العديد من املناطق يف م�رص.
و�أ�ضاف املال� ،أن هذا احلدث املهم
يعقد للمرة الثانية على �أر�ض م�رص
بعد ا�ست�ضافته يف القاهرة عام
 1999ويعد نافذة مهمة للرتويج
لال�ستثمار يف الأن�شطة التعدينية
يف م�رص والدول العربية خ�صو�ص ًا
و�أن م�رص تعمل حال ًيا على تهيئة
املناخ اال�ستثماري يف قطاع الرثوة
املعدنية لي�صبح �أك�ثر جاذبية

لال�ستثمارات املحلية والعربية
والأجنبية.
الفتًا �إل��ى �أن امل�ؤمتر يعد فر�صة
للت�شاور بني امل�س�ؤولني بقطاعات
التعدين يف ال��دول العربية حول
�سبل تعزيز التعاون يف هذا القطاع
وت��ب��ادل اخل�برات واال�ستفادة من
ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة ل��ك��ل دول��ة
يف النهو�ض بهذا القطاع و�إقامة
�صناعات تعدينية لزيادة القيمة
امل�ضافة من م��وارده��ا الطبيعية
م�شري ًا �إلى �أنه �سيعقد على هام�ش
ت�شاوريا لوزراء
اجتماعا
امل�ؤمتر
ً
ً
الرثوة املعدنية العرب امل�شاركني
بامل�ؤمتر.
و�أ���ش��ار وزي��ر ال��ب�ترول� ،إل��ى �أن
املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر يت�ضمن
�أحدث امل�ستجدات العلمية والعملية
يف �أن�شطة �صناعة التعدين والتي
تو�صلت اليها الهيئات وال�رشكات
العربية والأجنبية العاملة يف هذه
املجاالت ،كما يعد فر�صة للحوار
املبا�رش بني امل�ستثمرين واخلرباء
واملتخ�ص�صني العاملني يف هذا
القطاع.

