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فيما يبدأ عملياته نحو بلدة «حر بنفسه» جنوب حماة

الجيش السوري يسيطر على مجموعة من التالل في محيط جبل القطار

y y

دمشق ــــ وكاالت :قال وزير اخلارجية الروسي
سريغي الف��روف ،أم��س األرب�ع��اء ،إن��ه لوحظ يف
الفرتة األخرية وقوع حماوالت استفزاز يف سوريا،
مثل استخدام أسلحة كيميائية يف إدلب.
وأض ��اف الف� ��روف ،خ�لال م��ؤمت��ر صحفي يف
العاصمة األخبازية أن موسكو تشعر مبحاوالت
االس�ت�ف��زاز مثل تلك ال�تي ج��رت يف  4أبريل/
نيسان اجلاري واستخدام األسلحة الكيميائية
يف إدل��ب وما تبع ذلك من ضربة غري قانونية
من الواليات املتحدة األمريكية للمطار السوري،
ومن ثم ارتفعت األصوات بضرورة االنتقال من

استشهاد واصابة  38شخصا في انفجار عبوة ناسفة بمدينة حلب
الفروف :ثمة محاوالت استفزاز كحادثة األسلحة الكيميائية في إدلب

املفاوضات إىل قلب نظام احلكم .وردا على سؤال
حول حبث اخلارجية الروسية مع واشنطن خطة
أمريكية ل�س��وري��ا ،ق��ال الف� ��روف ،خ�لال مؤمتر
صحفي يف أخبازيا ،إن خطة التسوية السورية
موجودة بالفعل ،لكن واشنطن هي من ال توافق
عليها بعد وهي قرار جملس األمن الدولي رقم
 .2254وتابع وزير اخلارجية الروسي :بالنسبة

البحرين ..تعرض معتقلني في سجن«الحوض الجاف» للتسمم
املنامة ـــ وك��االت :يتع ّرض املعتقلون يف السجون البحرينية لشتى أن��واع التعذيب
اجل�س��دي والنفسي م��ن قبل النظام اخلليفي ،وانتهاك أبسط حقوقهم كمعتقلني
نصت املواثيق الدولية على احرتامها ،مع ان�ع��دام البيئة املالئمة للحياة،
سياسينيّ ،
خصوصاً يف سجن احلوض اجلاف املعروف بسجله احلافل يف تعذيب املعتقلني ،وجديده
ً
معتقل للتسمم بعد تقديم طعام فاسد هلم.
تعرض أكثر من 20
ً
ونقلت جلنة معتقلي النعيم عن أحد املعتقلني يف عنرب رقم  6تعرض  20معتقال يف
العنرب ،وعنابر أخرى للتسمم بعد تناوهلم طعاماً قدمته هلم إدارة السجن ،واليت رفضت
نقلهم لتلقي العالج الالزم.
ّ
وأكدت اللجنة ّ
أن» هذه احلادثة ال تعترب األوىل من نوعها» ،موضح ًة تعرض سجناء
آخرين يف وقت سابق يف عنابر أخرى للتسمم بسبب الطعام الفاسد.
واستنكرت جلنة معتقلي النعيم ه��ذا اإلهمال املتعمد ال��ذي أدى إىل تدهور صحة
املعتقلني ،حممل ًة وزارة الداخلية املسؤولية الكاملة لسالمتهم ،كما طالبت بنقلهم
للعالج الفوري وحماسبة املسؤولني عن هذا اإلهمال.

الجزائر وروسيا تعلنان «توافقا كبيرا» في الرؤى حول
نزاعات وأزمات املنطقة
اجل��زائ��ر ـــ وك ��االت :أعلنت اجل��زائ��ر وروس�ي��ا ،الثالثاء ،باجلزائر العاصمة «توافقا
كبريا» يف مواقفهما حول النزاعات و األزم��ات املنتشرة يف املنطقة وخاصة التطورات
األخرية اليت تشهدها ليبيا وسوريا ومالي ومنطقة الساحل.
وذكرت وزارة الشؤون اخلارجية اجلزائرية  -يف بيان هلا مساء الثالثاء ،انه «مت اإلعالن
عن هذا املوقف مبناسبة ال��دورة الثانية للمشاورات الثنائية اجلزائرية الروسية حول
مسائل األمن و مكافحة اإلرهاب».
وت��رأس وزير الشؤون املغاربية واالحت��اد اإلفريقي وجامعة ال��دول العربية عبد القادر
مساهل الوفد اجلزائري املشارك يف هذه األعمال يف حني ت��رأس الوفد الروسي ممثل
اجمللس الوطين لألمن الروسي فينيديكتوف اليكساندر.
وأوضح البيان أن الطرفني تباحثا حول النزاعات واألزمات يف املنطقة وخاصة التطورات
األخرية اليت تشهدها ليبيا وسوريا ومالي ومنطقة الساحل.
وأعربت اجلزائر و روسيا ع��ن» توافق كبري» يف مواقفهما ح��ول ه��ذه املسائل و عن
«متسكهما حبل األزمات و النزاعات عن طريق احلوار و املفاوضات و املصاحلة الوطنية
دون تدخل خارجي».

ليبيا ..داعش يتراجع في بنغازي ويلجأ لتفجير الجسور

اليمن ..مقتل وجرح عدد من املرتزقة في عمليات بتعز والجوف
y

تواصل معركة التنكيل بالجيش السعودي ومرتزقته في
جيزان وعسير

y

«داعش» يعلن مسؤوليته
عن الهجوم األخير

صنعاء ـــ وك��االت :أكد مصدر عسكري
ميين إسقاط طائرة سعودية من طراز «بالك
هوك» ومصرع عدد من الضباط السعوديني
ك��ان��وا على متنها ،بينهم ق �ي��ادات رفيعة،
مشريا إىل أنه مت إسقاطها على بعد مخسة
كيلو مرتات من مهبطها يف معسكر تداوين.
إىل ذل ��ك اع�ترف��ت ال �س �ع��ودي��ة بسقوط
طائرة عمودية من نوع «بالك هوك» ومصرع
 12ضابطاً سعودياً ك��ان��وا على متنها يف

م � ��أرب وأن � ��ه جي� ��ري حت�ق�ي�ق��ا يف م�لاب�س��ات
احلادث.
ونقل موقع «سبتمرب نت» التابع لقوات
الرئيس ال�ف��ار عبد رب��ه منصور ه��ادي وقت
سابق عن مصدر رفيع يف هيئة األركان زعمه
أن « الطائرة اليت كانت تقل عسكريني مت
إسقاطها على بعد مخسة كم من مهبطها،
وأن سقوطها ك ��ان نتيجة ق� ��راءة خاطئة
ملنظومة ال��دف��اع اجل ��وي( تابعة للتحالف

السعودي) ما أدى إىل تدمري الطائرة قبل
ه �ب��وط �ه��ا .ك �م��ا ل �ق��ي اث��ن ��ان م ��ن م��رت��زق��ة
العدوان السعودي األمريكي مصارعهم ،أمس
األربعاء ،يف حمافظة شبوة ،كما مت تدمري
آلية للهم يف حمافظة تعز.
وأفاد مصدر عسكري لـ «املسرية نت» بأن
وح ��دات اجليش وال�ل�ج��ان الشعبية متكنت
من قتل اثنني من مرتزقة العدوان السعودي
األم ��ري �ك ��ي يف م ��واج �ه ��ات م�ع�ه��م مب��دي��ري��ة
عسيالن مبحافظة شبوة جنوب البالد.
وأضاف املصدر أنه مت تدمري آلية ملرتزقة
العدوان حتمل معدل  23شرق مديرية املخاء
مبحافظة تعز.
وكان قد لقي اثنان من مرتزقة العدوان
مصارعهم ،يف وق��ت سابق األرب �ع��اء ،بنريان
اجليش واللجان يف منطقة املكلكل مبحافظة
تعز.
وكانت وحدات اجليش واللجان الشعبية
تصدت ،الثالثاء ،حملاولة زحف جديدة لقوى
الغزو واالحتالل استمرت من صباح الثالثاء
وحتى املساء باجتاه سلسلة جبل النار شرقي
م��دي��ري��ة امل �خ��اء ،حت��ت غ�ط��اء ج ��وي مكثف
وقصف بارجات العدوان.
ه� ��ذا ول �ق��ي ع� ��دد م ��ن م��رت��زق��ة ال��ع ��دوان
ال�س�ع��ودي األم��ري�ك��ي ،ال�ث�لاث��اء ،مصارعهم
وج��رح آخ��رون يف عمليات عسكرية للجيش
واللجان الشعبية يف حمافظيت تعز واجلوف.
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انضمام األسرى املرضى واألسيرات إلى اإلضراب في السجون الصهيونية

اقتحامات متواصلة لألقصى ..واندالع مواجهات مع االحتالل بنابلس
y

ال �ق��اه��ره ـ�ـ�ـ�ـ وك � ��االت :ت ��واص ��ل دول ��ة
قطر التحريض على مصر باستغالل
مجاعة اإلخ��وان اإلرهابية ،حيث أكدت
م� �ص ��ادر إع�لام �ي��ة أن أم �ي�ر ق �ط��ر متيم
ب��ن مح��د اس�ت��دع��ى ع ��ددا م��ن ال�ق�ي��ادات
اإلخ��وان�ي��ة املقيمة يف العاصمة ،للقاء
ع��اج��ل ب ��ه يف دي ��وان ��ه ،وحب��ض ��ور رئ�ي��س
جهاز االس�ت�خ�ب��ارات ،ومستشاره املكلف
باالتصال مع اجلماعة اإلخوانية.
وذك � ��رت امل� �ص ��ادر ن �ق�لا ع ��ن م �س��ؤول
بالدولة ،أن القيادات اإلخوانية تعرضت
لسيل من الشتائم ،واالنتقادات من جانب
حاكم املشيخة ،واصفا إياها بالعاجزة
والفاشلة والضعيفة ،مهددا إياها بقطع
ما يقدمه من دعم للجماعة يف مصر ،يف
حال مل يصعدوا من أعماهلم اإلرهابية
يف ال�س��اح��ة امل�ص��ري��ة ،وي�ن�ف��ذوا عمليات
إج��رام�ي��ة تفجريية و «بشكل عشوائي»
على حد قول املصادر.
وك �ش �ف��ت امل � �ص� ��ادر ع ��ن دع� ��م م��ال��ي
قطري خلاليا إرهابية يف مصر ،غالبية
عناصرها من مجاعة اإلخوان ،وأن األمري
راض عن تنفيذها للمهام
القطري غري ٍ
امل��وك�ل��ة ال�ي�ه��ا ،م �ه��ددا بقطع متويلها
اذا «مل ت �ن �ش��ط» يف االي� � ��ام ال �ق��ادم��ة،
واش��ارت املصادر إىل أن الطواقم املزروعة
يف ليبيا وال��س ��ودان ،مل تعد ق ��ادرة على
تكثيف عمليات ض��خ ال�س�لاح واملرتزقة
اىل األراض ��ي املصرية ،بفعل اإلج ��راءات
املشددة اليت يتخذه اجليش املصري على
احلدود مع البلدين.
من جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية
امل �ص��ري��ة أن مسلحني أط �ل �ق��وا ال �ن�يران
جت��اه ق��وات متركز أم�ني بطريق سانت
كاترين جبنوب سيناء ،مساء الثالثاء،
مما أسفر عن مقتل أمني شرطة وإصابة
ثالثة أفراد آخرين من قوات الشرطة.
وأض� � � ��اف ب� �ي ��ان ال ��داخ� �ل� �ي ��ة أن ق ��وة
التمركز األمين بادلت املهامجني إطالق
النار وأصابت بعضهم وأجربت اآلخرين
على الفرار ومت ضبط سالح آلي وعدد من
الطلقات ختص املسلحني.
كما أعلن العقيد أركان حرب تامر
ال��رف��اع��ي ،امل �ت �ح��دث ال�ع�س�ك��ري للقوات
املسلحة ،أن قوات إنفاذ القانون بشمال
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اخبار قصيرة

إسقاط طائرة "بالك هوك" سعودية تقل قيادات رفيعة في مأرب

قتيل في إطالق نار قرب دير سانت
كاترين بجنوب سيناء

قطر تطالب قيادات
اإلخوان بتصعيد
العمليات اإلرهابية
في مصر

لنا هناك خطة ،لكن الواليات املتحدة مل توافق
عليها ب�ع��د ،وه�ن��اك يف ن�ي��وي��ورك ق ��رار جملس
األمن الدولي  2254القرار يرسم مجيع جوانب
التسوية السلمية على أس��اس مبدأ أن الشعب
السوري هو من حيدد مصري بالده.
وأش� � ��ار الف� � ��روف إىل أن� ��ه ن ��اق ��ش م ��ع وزي ��ر
اخل��ارج�ي��ة األم��ري�ك��ي ري�ك��س تيلرسون الوضع

ال�س��وري ،مؤكدا أن��ه ال بديل عن تنفيذ قرار
جملس األمن .2254
ميدانياً أعلن مصدر عسكري صباح أمس
االرب �ع��اء ،إح�ك��ام السيطرة على جمموعة من
التالل يف حميط جبل القطار بريف تدمر بعد
ال�ق�ض��اء على آخ��ر جتمعات تنظيم “داع ��ش”
املدرج على الئحة اإلرهاب الدولية فيها.
وأف��اد املصدر يف تصريح لـ سانا بأن وحدات
من اجليش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة
نفذت عمليات مكثفة ضد فلول تنظيم “داعش”
اإلرهابي يف حميط مدينة تدمر “فرضت خالهلا
السيطرة على جمموعة من التالل يف حميط
جبل القطار مشال شرق املدينة بنحو  25كم”.
وأش� � ��ار امل� �ص ��در إىل أن ع�م�ل�ي��ة ال�س�ي�ط��رة
أسفرت عن “القضاء على العديد من إرهابيي
التنظيم وتدمري أسلحتهم وعتادهم احلربي”
مبينا أن وح��دات اهلندسة يف اجليش السوري
ق��ام��ت بتفكيك ال �ع �ب��وات ال�ن��اس�ف��ة واألل �غ��ام
ال �ت��ي زرع ��ه���ا إره ��اب� �ي ��و ت �ن �ظ �ي��م “داع� � � ��ش” يف
هذه التالل.
كما أحبطت وح��دات من اجليش السوري
هجوم إرهابيني من تنظيم جبهة النصرة على
مساكن العاملني يف حمطة ال ��زارة احلرارية
لتوليد الطاقة الكهربائية بريف محاة اجلنوبي.
وأف��اد مراسل سانا يف مح��اة ب��أن وح��دات من
اجليش اشتبكت صباح االربعاء مع جمموعات
إره��اب �ي��ة تسللت م ��ن اجل �ه��ة ال�ش��رق�ي��ة لبلدة
ح��ر بنفسه جنوب غ��رب حمطة ال ��زارة لتوليد
ال�ك�ه��رب��اء على امل�س��اك��ن العمالية وع ��دد من
النقاط العسكرية قرب احملطة.
ول�ف��ت امل��راس��ل إىل أن االش�ت�ب��اك��ات انتهت
ب ��إح �ب ��اط اهل� �ج ��وم وال� �ق� �ض ��اء ع �ل��ى ع� ��دد من
اإلرهابيني وتدمري أسلحتهم وف ��رار من تبقى
منهم باجتاه البلدة.
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فلسطين :المصادقة على إنشاء وحدات استيطانية جديدة تحد للمجتمع الدولي

ال �ق ��دس احمل �ت �ل��ة ـــــ وك � ��االت :اقتحمت
جمموعات من املستوطنني الصهاينة ،أمس
األرب �ع��اء ،ب��اح��ات املسجد األق�ص��ى يف مدينة
ال�ق��دس احملتلة .وأف� ��ادت وك��ال��ة «فلسطني
االن» ،بأن شرطة االحتالل فتحت باب املغاربة
للمسجد األقصى ومسحت ألعداد كبرية من
املستوطنني باقتحام باحات األقصى.
ويف سياق منفصل واصلت قوات االحتالل،
إغ�لاق مدخل قرية ِت��ل ،جنوب غ��رب نابلس،
لليوم الثالث على التوالي.
وأش � ��ارت م �ص��ادر أم �ن �ي��ة ،إىل أن ج��راف��ات
االح �ت�لال أغلقت امل��دخ��ل اجل�ن��وب��ي للقرية
بالسواتر الرتابية ،بذريعة إلقاء احلجارة.
واقتحمت دوريات االحتالل ،فجر االربعاء،
مدينة نابلس ،مشال الضفة الغربية احملتلة،
وان��دل �ع��ت م��واج �ه��ات اس �ت �م��رت ألك �ث��ر من
ساعتني ،خاصة يف حي رفيديا غرب املدينة.
وأفادت مصادر حملية ،بأن أكثر من سبع
دوري��ات اقتحمت أحياء رفيديا وجنيد وبيت
وزن ،ومتركزت يف حميط مقر نقابة األسنان
برفيديا ،حيث اندلعت أغلب املواجهات.
ك�م��ا إقتحمت ق���وات االح� �ت�ل�ال ،مدينة

قلقيلية واشتبكت مع الشبان وأطلقت األعرية
النارية والقنابل الغازية والصوتية.
وق ��ال م��واط �ن��ون :إن ال �ع �ش��رات م��ن جنود
االحتالل داهموا املدينة واقتحموا حي غياظة
وان �ت �ش��روا يف أزق �ت��ه بكثافة م��ا أدى الن ��دالع
مواجهات واسعة يف احلي املذكور.

ويف غ �ض��ون ذل ��ك اق�ت�ح�م��ت ق ��وة كبرية
م��ن جيش االح �ت�لال الصهيوني فجر أمس
األربعاء ،بلدة بيت أمر مشال مدينة اخلليل،
جنوب الضفة الغربية احملتلة ،وقامت باعتقال
شابني بعد مداهمة منازهلما وتفتيشها.
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طرابلس ــ وكاالت :كشفت مصادر يف اجليش اللييب عن تفجري تنظيم «داعش»
اإلرهابي للجسر البحري الرابط ملنطقة الصابري مع مشال شرق مدينة بنغازي خشية
تقدم اجليش الوطين اللييب عملياً لتحرير املنطقة الواقعة مشالي مدينة بنغازي،
وتعترب ه��ذه امل��رة الثانية ال�تي يقدم فيها التنظيم املتطرف على تفجري جسر بذات
املنطقة خالل أبريل اجلاري.
وكان قد مسع دوي انفجار عنيف هز مدينة بنغازي مل يعرف مصدره قبل أن يتضح
أنه عملية لنسف جسر الصابري بواسطة متفجرات زرع��ت أسفله ملنع تقدم اجليش
الوطين اللييب حنو آخر معاقل التنظيم اإلرهابي يف بنغازي وليبيا.
وأك� � ��د امل� �ت� �ح ��دث ال� ��رمس� ��ي ب ��اس ��م اجل� �ي ��ش ال� ��وط �ن�ي ال��ل��ي�ب�ي ال �ع �ق �ي��د أمح ��د
امل �س �م ��اري ب� ��أن «داع � ��ش ق� ��ام ب�ت�ف�ج�ير اجل �س��ر يف حم ��اول ��ة ي��ائ �س��ة م �ن��ه مل �ن��ع ت�ق��دم
القوات املسلحة «.
ويعترب حي الصابري مشال شرق بنغازي املعقل األخري لداعش يف بنغازي وليبيا
ككل ،حيث يتجاور احلي مع منطقة «سوق احلوت « اليت حتتلها « القاعدة» وتتقاسم
املنطقتان مع «داعش» املسيطر على الصابري.

املغرب تطلق جلسات حوار مع متطرفني مسجونني
ال ��رب ��اط ـ�ـ�ـ وك � ��االت :ك�ش�ف��ت وس��ائ��ل إع �ل�ام م�غ��رب�ي��ة ،أم ��س االرب� �ع ��اء ع��ن إط�لاق
السلطات يف البالد جللسات ح��وار مع معتقلني من «السلفية التكفريية» يف سجون
بالبالد.
وحسب ما أوردته «أخبار اليوم» املغربية ،أطلقت السلطات ،اجلمعة املاضية ،يف سجن
فاس (راس أملاء  )1أوىل جلسات هذا احلوار الذي شارك فيه  12سلفيا ،حياورهم أمحد
العبادي ،األمني العام للرابطة احملمدية للعلماء ،وحممد صاحل التامك املندوب العام
إلدارة السجون.
وقالت الصحيفة ،إن جمموعة السجناء الذين وصفتهم بـ»السلفيني» يقودها خالد
احلداد ،املدان بعقوبة بالسجن مدتها  20سنة ،بسبب تهم مرتبطة باعتداءات  16مايو
سنة  2003بالدار البيضاء ،قضى منها حتى اآلن  14عاما.
ووفقا ملصادر الصحيفة ،فإن السجناء تولد لديهم «انطباع حسن» من األجواء اليت
سادت احلوار ،ومن األفق املنتظر بعدها ،وقال« :سيكون مأموال بالنسبة إىل السجناء اآلن
أن يشعروا بأن املدة اليت تبقت هلم داخل السجن قصرية».

مقتل  5جنود ماليني في هجوم شمال البالد
مالي ـــ وكاالت :قتل مخسة جنود ماليني ،الثالثاء يف هجوم نفذه مسلحون يشتبه
بأنهم إرهابيون يف منطقة تينبكتو املضطربة يف مشال مالي ،حبسب بيان للحكومة ،فيما
أعلن اجليش الفرنسي عن «حتييد» حوالي عشرة من املهامجني.
وحسب وكالة «ف��ران��س ب��رس» :ق��ال بيان حكومة مالي إن هجوما استهدف فجرا
معسكرا للجيش يف منطقة غورما راروس النائية على بعد حواىل  120كيلومرتا من
مدينة تينبكتو.
وأضاف البيان أن اهلجوم «من قبل جمموعة إرهابية» أدى إىل «مقتل مخسة جنود
وجرح حواىل عشرة آخرين» ،دون حتديد انتماء املهامجني.
وقد أرسلت طائرة وفرقة كوماندوس ومت «حتييد» عشرة مهامجني على بعد 30
كيلومرتا من املعسكر الذي تعرض للهجوم ،حبسب اجليش الفرنسي ،دون حتديد ما إذا
كان هؤالء املهامجني قد قتلوا أو جرحوا.
وأدانت مهمة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف مالي اهلجوم «اإلرهابي» ،وقالت
إنها أرسلت مروحية إلجالء اجلنود اجلرحى.

