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أوباما: لدينا خالفات جدية مع الروس بشأن سوريا
 �عل��ن �لرئي�س �لأمريكي ب��ار�ك �أوباما، يوم 
�م�س، �نه مل يتم �لتو�شل بعد �إىل �تفاق ب�شاأن 
وق��ف �لأعمال �لقتالي��ة يف �شوريا، جاء ذلك 
على هام�س قمة جمموعة �لع�رشين �ملنعقدة 
يف �ل�ش��ن.  و�أعلن �أوباما �أن خالفات جدية 
كال�شاب��ق م��ا ت��ز�ل قائم��ة ب��ن �لولي��ات 
�ملتح��دة ورو�شي��ا حول �شوري��ا، و�أن حتقيق 
تق��دم �شيك��ون �شعب��ا دون تق��دمي تن��ازلت 
من جان��ب مو�شكو.  وقال يف موؤمتر �شحفي 
م�ش��رك م��ع رئي�ش��ة �حلكوم��ة �لربيطاني��ة 
تريي��ز� م��اي: "لدين��ا خالف��ات جدي��ة م��ع 
�لرو�س حول �جلهات �لت��ي ندعمها و�لعملية 
�ل�رشوري��ة لإحالل �ل�ش��الم يف �شوريا، دون 
تنازلت م��ن جانب رو�شي��ا لتخفيف �لعنف 
�لإن�شاني��ة،  �مل�شاع��د�ت  و�ش��ول  وتاأم��ن 
�شيك��ون م��ن �ل�شع��ب �لنتق��ال �إىل �ملرحلة 
�لتالي��ة )�لت�شوي��ة(".  و�أ�ش��ار �أوبام��ا �إىل �أن 
�ملباحث��ات مع رو�شيا هي �جل��زء �ملفتاحي 
يف عملي��ة �لت�شوي��ة.  جت��در �لإ�ش��ارة �إىل �أن 
�لرئي���س �لرو�شي فالدمي��ري بوتن مل ي�شتبعد 
�أن تعلن مو�شكو وو��شنطن قريبا عن �لتو�شل 
�إىل �تف��اق ب�ش��اأن �لت�شوي��ة يف �شوريا.  فيما 
�شريغ��ي  �لرو�ش��ي  �خلارجي��ة  وزي��ر  �أعل��ن 
لفروف يف وقت �شابق �أن مو�شكو وو��شنطن 
تو�شلتا �إىل تفاهم ب�شاأن �لعديد من �مل�شائل 
حول �شوريا، معربا عن �أمله يف �إكمال �لعمل 
عل��ى و�شع �شيغ��ة للتن�شي��ق �مل�شرك خالل 

�أيام. 

 ب��ن ترهيب �لعتق��ال وتعذي��ب �لتحقي��ق، مي�شي نحو 
340 طف��اًل فل�شطيني��ًا مل يبلغ��و� �لثامن��ة ع���رشة بعد، 
موزع��ن على معتقل��ي عوفر وجم��دو ظروف��ًا ماأ�شاوية 
يف �شجون �لحت��الل �لإ�رش�ئيلي، تر�فقه��م �آثارها حتى 
بعد خروجهم من �ل�شجن.  ويعي�س �لأطفال �لفل�شطينيون 
�ملعتقلون يف �شجون �لحتالل �لإ�رش�ئيلي ظروفًا نف�شية 
�شعب��ة، ج��ر�ء م��ا و�جه��وه م��ن تعذيب وترهي��ب خالل 
�عتقاله��م م��ن منازله��م، �إىل جان��ب جل�ش��ات �لتحقي��ق 
�لت��ي ظلت �آثارها عالق��ة يف �أذهانهم.   وبع��د �عتقالهم 
من منازلهم يف �شاع��ات �ل�شباح �لأوىل وما ير�فق ذلك 
من ترهيب متعمد، يق�شي �لأطفال �لفل�شطينيون �شاعات 
طويل��ة يف غ��رف �لتحقي��ق، يو�جه��ون م�ش��ري�ً جمهوًل 
مرتبطًا بخم�شة �أو �شتة حمققن يحا�رشونهم بالأ�شئلة.

 قال��ت م�ش��ادر �أمني��ة ومالحي��ة يف �شب��وة �رشق ع��دن، �إن 
مقاتل��ن �أفارق��ة ت�شللو� �إىل �ليم��ن عرب �ملي��اه �لدولية، يف 
طريقهم لالن�شمام �ىل �حلوثين.  و�أكدت م�شادر يف مو�نئ 
بحري��ة ب�شبوة �أن �لع�رش�ت من �ملقاتل��ن �لأثيوبين ت�شللو� 
�إىل �ليم��ن ع��رب بحر �لع��رب وباب �ملن��دب، و�أن��ه مت �إيقاف 
�لبع���س منهم وتاأكد �أنهم يف طريقهم �إىل �حلوثين.  وطالب 
م�شوؤولون ب�رشورة حماي��ة مو�نئ �شبوة و�ل�رشيط �ل�شاحلي 
�ملمت��د من ح�رشموت �رشق��ًا حتى باب �ملندب غربًا.  وكان 
�ملئ��ات من �ملرتزقة �لأفارقة قد دخلو� �إىل �ليمن عرب ميناء 

باب �ملندب، و�آخرون عرب مو�نئ �شبوة �لنفطية.

اصطدام حافلة بصهريج وقود في أفغانستان 

 القوات الليبية تتقدم في آخر جيوب تنظيم داعش في سرت

 340 طفاًل فلسطينيًا 
في السجون اإلسرائيلية

اليمن: اعتقال مقاتلين أثيوبيين 
حاولوا التسلل للقتال مع الحوثيين

سجن "سبايا داعش" في سوريا

كاب��ول- متابعة: ��شطدمت حافلة ركاب ب�شهريج وقود، يوم �م�س، يف ولية 
ز�بل �جلنوبية �دت �ىل مقتل خم�شن �شخ�شا على �لقل ح�شبما �فاد م�شوؤولون 
�فغان.و�رشح حاكم �لولية با�شم �هلل �فغامنال بان �حلافلة كانت يف طريقها 
م��ن قندهار �إىل كابل عندما ��شطدمت ب�شهريج وقود ما �دى �ىل ��شابة �كرث 
من ع�رشين �شخ�شا �آخر بجروح. و�أ�شاف �أن �ل�شطد�م �أدى �إىل ��شتعال حريق 
هائ��ل، وق�ش��ى �لعديد م��ن �ل�شحايا ومن بينه��م ن�شاء و�أطف��ال، حرقا لدرجة 
�أ�شبح من �ل�شعب �لتعرف على هويتهم. ونقل بع�س �جلرحى �ىل �مل�شت�شفيات 
يف مدين��ة قالت عا�شم��ة �لولية، و�ىل م�شت�شفيات ولي��ة قندهار �ملجاورة، 
بح�شب ما �رشح غالم جيالين فار�هي نائب قائد �رشطة ز�بل. وتعترب طرقات 
�أفغان�شتان باأنها من �لأكرث خطورة يف �لعامل ب�شبب تدهور حالتها وعدم تقيد 
�ل�شائق��ن بقو�عد �ملرور و��شتخد�م حاف��الت ركاب قدمية. ووقع �لبنك �لدويل 
يف نوفم��رب �ملا�شي على منحة بقيمة 250 مليون دولر لتح�شن �لطرق �لتي 
مت��ر يف جب��ال هيندو كو�س �لتي تعترب �رشورية للتج��ارة وتت�شبب �لثلوج يف 

�إغالقها ب�شكل م�شتمر.

طر�بل�س-متابع��ة:  قال��ت �لق��و�ت �لليبي��ة �إنها �شيطرت عل��ى مو�قع �إ�شافي��ة تعد �آخر 
جيوب تنظيم د�ع�س يف مدينة �رشت، مع ��شتئناف �لقتال بعد �أيام من �لهدوء �لن�شبي.

 و�أف��ادت �لق��و�ت �لتي يتاألف �أغلب مقاتليها من مدين��ة م�رش�تة �أنها �لآن يف �ملر�حل 
�لأخرية من حملتها لطرد �لتنظيم من معقله �ل�شابق يف ليبيا.

 و�أكدت �لقو�ت �لليبية �أنها �شيطرت على ب�شعة مبان بن �حلين رقم و�حد ورقم ثالثة 
يف �رشت، كما دمرت �شيارة ملغومة تابعة لتنظيم د�ع�س قبل �أن ت�شل �إىل هدفها.

 و�أ�شاف��ت �أن �شبع��ة على �لأقل م��ن مقاتليها قتلو� و�أ�شيب ثالث��ون �آخرون، و�إن جثث 
ع�رشة من مقاتلي �لتنظيم عرث عليها يف مبنى مدر�شة.

 وقال��ت �لقو�ت �إنها "و�جهت مقاومة �شديدة من مت�شددين ينت�رشون يف منطقة �شكنية 
يف قل��ب �ملدين��ة �ل�شاحلي��ة وي�شتعينون ب�شي��ار�ت ملغومة ونري�ن �لقنا�ش��ة و�لألغام 

و�لق�شف للدفاع عن �أنف�شهم".

دم�شق-متابعة:  ن�رشت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية �رشيط فيديو وجمموعة 
م��ن �ل�ش��ور �لتي تك�شف ممار�شات تنظيم د�ع�س باأح��د �شجون �لن�شاء يف بلدة 
منبج �ل�شورية بعد دحر عنا�رش �لتنظيم منها. و�أظهرت �ل�شحيفة يف تقريرها 
�ل�ش��ادر موؤخ��ر�، �ش��ور� تعر���س م�شاه��د �تبعها د�ع���س، �ش��د �ملعتقالت يف 
�شج��ون �لتنظيم �لإرهاب��ي، ومن بينها و�ش��اد�ت خم�شبة بالدم��اء وو�شاد�ت 
قذرة منت�رشة على �أر�شية �لزنز�نات، ومت �لعثور يف �ل�شجن على �أدو�ت تعذيب 
وح�شي��ة وخمدر�ت وو�شائ��ل منع حمل ومن�شطات جن�شي��ة.  وذكرت �ل�شحيفة 
�أن �ل�شج��ن �ملوؤل��ف م��ن ع���رشة زنازي��ن، �شغرية �حلج��م،  كان عل��ى �لأرجح 
�مل��كان �ملخ�ش���س لحتج��از �ل�شبايا �لالت��ي كان م�شلحو د�ع���س يجربوهن 
على ممار�شة �جلن�س معهم.  ومت �كت�شاف �ل�شجن �ملذكور من قبل �أحد م�شلحي 
�ملعار�ش��ة �ل�شوري��ة م��ن جمل�س منب��ج �لع�شكري و�ل��ذي يعد ج��زء� من قو�ت 
�شوري��ا �لدميقر�طية، �لذي��ن �أر�شلو� لتحري��ر مدينة منبج �ل�شوري��ة من �شيطرة 
�لتنظي��م �ملتطرف.  يذكر �أن قو�ت �شوريا �لدميقر�طية متكنت من دحر �لتنظيم 
�ملتط��رف من منب��ج �ل�شورية يف �ل��� 12 من �أغ�شط�س �ملا�ش��ي، حيث مت على 

�إثرها �إطالق �رش�ح �آلف �ملدنين.

 

بغداد - نبراس احمد

القدس ــ متابعة

صنعاء-متابعة

صنعاء-متابعة متابعة - الجورنال

القاهرة-متابعة
القدس ــ متابعة

نا�شد مدنيون م���رشدون وزعماء دينيون يف 
جن��وب �ل�شود�ن �ل��ذي مزقته �حلرب، جمل�س 
�لأمن �لدويل لإر�شال ق��و�ت �أجنبية �إ�شافية 
ب�ش��كل عاجل.و�جتمع وف��د من جمل�س �لأمن 
�ل��دويل م��ع حكوم��ة �لرئي���س �شيلف��ا ك��ري 
وزعم��اء دينين وزعم��اء للمجتم��ع �ملدين، 
جوب��ا  يف  �ملتح��دة  ل��الأمم  جممع��ن  وز�ر 
جل��اأ �إليهم��ا ع���رش�ت �لآلف م��ن �ملدني��ن 
و�ش��ط �أعم��ال عن��ف ب��د�أت قب��ل نح��و ثالث 
�شن��و�ت. و�شاب �ل���رش�ع يف جنوب �ل�شود�ن 
��شتخ��د�م �لغت�شاب ك�ش��الح و�أبلغت بع�س 
�نه��ن  �لأم��ن  جمل���س  �أع�ش��اء  �مل���رشد�ت 
يجازف��ن بالتعر���س للعن��ف �جلن�شي يف كل 
م��رة يغ��ادرن فيه��ا �ملخي��م للح�ش��ول على 
طع��ام وحط��ب. وعلى �لرغم م��ن �أن �ل�رش�ع 

يف جن��وب �ل�شود�ن �ندل��ع يف 2013 ب�شبب 
�لتناحر �ل�شيا�شي بن كري وزعيم �ملعار�شة 
ريك م�شار، ح��ذر كبري �لأ�شاقفة �لأجنليكين 
د�نييل دينج من �أنه مت جعل �لنا�س يعتقدون 
�أنه��ا ح��رب قبلية. وق��ال ملجل���س �لأمن يف 
�إ�ش��ارة �إىل �لإب��ادة �جلماعية �لت��ي قام بها 
�لهوت��و �شد �لتوت�ش��ي و�ملعتدلن من �لهوتو 
يف 1994 "م��ا ح��دث يف رو�ند�، نخ�شى من 
�إم��كان حدوثه يف هذ� �لبل��د".  وو�شف كبري 
�لأ�شاقف��ة �لكاثوليك باولين��و لوكودو لورو، 
�لن���رش �ملزمع لق��وة حماية �إقليمي��ة قو�مها 
�أربع��ة �آلف ف��رد ل�شم��ان �ل�ش��الم يف جوبا 
و�لتي �أجازها جمل�س �لأم��ن �ل�شهر �ملا�شي 
"نحت��اج  وق��ال  "ق��وة م�شاحل��ة".   باأنه��ا 
ه��ذه �مل�شاع��دة.. ل ميكننا و�ش��ع بلدنا على 

�لطري��ق �ل�شحي��ح وحدنا". وح�ش��ل جنوب 
�ل�ش��ود�ن عل��ى �ل�شتق��الل من �ل�ش��ود�ن يف 
2011 ولكن��ه �نزلق يف حرب �أهلية بعد �أن 
ع��زل ك��ري م�شار م��ن من�شب نائ��ب �لرئي�س.  
وه��دد جمل���س �لأم��ن بفر�س حظ��ر لل�شالح 
عل��ى جنوب �ل�شود�ن �إذ� مل تتعاون حكومته.  
وقال بي��ر ويل�شون نائ��ب �ل�شفري �لربيطاين 
يف �لأمم �ملتح��دة لل�شحفي��ن، �إن م��ن ب��ن 
�لأ�شباب �لتي جتعل ن�رش قوة حماية �إقليمية 
�رشوري��ا �إىل ه��ذ� �حل��د �أن ق��در� كب��ري� من 
مو�رد بعثة �لأمم �ملتحدة يف جنوب �ل�شود�ن 

خم�ش�س حلماية �ملدنين يف �ملخيمات.
 وحتم��ي ق��و�ت �لأمم �ملتحدة حلف��ظ �ل�شالم 
حاليا نح��و 200 �ألف م��دين يف �شتة مو�قع 

يف كل �أنحاء جنوب �ل�شود�ن.

 �شنت طائر�ت �لتحالف �أكرث من خم�شن غارة على 
�شنعاء وتعز و�ملحويت و�شعدة بعد معلومات عن 
و�ش��ول �شاروخ �أطلقه �حلوثيون �إىل جنوب مدينة 
�لطائ��ف �ل�شعودي��ة.  ويف �شنع��اء عا���س �ش��كان 
�ملدين��ة ليل��ة م��ن �لرعب �أع��ادت �لتذك��ري باأجو�ء 
�لأيام �لأوىل للحرب حيث �شنت مقاتالت �لتحالف 

ثم��ان غ��ار�ت عنيف��ة ��شتهدف��ت �ملجم��ع 
�شنع��اء  جن��وب  يف  �لرئا�ش��ي 

ومع�شك��ر ق��و�ت �لأم��ن 
�ملركزي.

 �م��ا يف مدين��ة تعز حيث 
�لق��و�ت  ب��ن  �ملو�جه��ات  ت�شتم��ر 

�ملو�لية للحكومة و�مل�شلحن �حلوثين �مل�شنودين 
بقو�ت �لرئي�س �ل�شابق علي عبد �هلل �شالح  ق�شفت 

مقات��الت �لتحال��ف باأكرث من خم���س ع�رشة غارة 
و�ملنطق��ة  �ملدين��ة  مط��ار  يف  �حلوثي��ن  مو�ق��ع 
�ملحيط��ة به��ا، يف ح��ن ��شتم��رت �ملو�جهات يف 
�أري��اف �ملحافظ��ة م��ع ورود �أنب��اء ع��ن �شيط��رة 
حتال��ف �حلوثين و�شال��ح على �لطري��ق �لرئي�شي 

�لذي يربط �ملحافظة مبحافظة حلج.
 ويف حمافظ��ة �ملحوي��ت ذك��ر �ش��كان �أن طائر�ت 

�لتحال��ف �شن��ت �أك��رث م��ن �إح��دى ع�رشة 
غارة على مع�شكر�ت ومو�قع 

�ملرك��زي  �لأم��ن  لق��و�ت 

�لق�ش��ف  ط��ال  كم��ا  �ل�شاب��ق  للرئي���س  �ملو�لي��ة 
مناط��ق �ل�رشي��ط �حل��دودي يف حمافظ��ة �شع��دة 
م��ع �ل�شعودي��ة حيث ق��ال �حلوثيون �إنه��م ق�شفو� 
ب�شو�ري��خ �لكاتيو�شا مو�قع �جلي���س �ل�شعودي يف 
تل��ك �ملناطق، وحتدثو� عن مقتل ت�شعة مدنين يف 

غارة ��شتهدفت منزل يف مديرية باقم.
وق��د ت�ش��دت �لق��و�ت �حلكومية  

للهج��وم، وخا�ش��ت مو�جهات 
عنيفة مع �مل�شلح��ن �حلوثين 
وق��و�ت �لرئي���س �ل�شابق علي 
عب��د �هلل �شالح نت��ج عنها  
قتلى وجرحى وقالت �إنها 
ردت على �لهجوم بق�شف 
وحت�شين��ات  مو�ق��ع 
�حلوثين،  جماع��ة  مل�شلحي 

يف مدينة ميدي.

مناشدة مجلس األمن الدولي إلرسال قوات أجنبية إلى جوبا

عشرات الغارات للتحالف ردا على صاروخ "حوثي" استهدف جنوب الطائف
الرياض-متابعة

 ح��ذر خرب�ء �أمنيون يف �حلكومة �لربيطانية، �أع�شاء 
�لبعث��ة �لت��ي تر�فق رئي�ش��ة �حلكومة تري��ز� ماي يف 
قم��ة جمموعة �لع�رشي��ن مبدينة هانغت�ش��و �ل�شينية، 
م��ن �لوقوع يف "فخ �لتج�ش���س" عن طريق ح�شناو�ت 
�حلكوم��ة  وتخ�ش��ى  لبك��ن.  عمي��الت  �شيني��ات 
�لربيطاني��ة من تك��ر�ر ف�شيحة ع��ام 2008، عندما 
وق��ع م�شاع��دون لرئي���س �ل��وزر�ء �لأ�شبق غ��وردون 
بر�ون �شحايا عملية جت�ش�س خالل رحلة �إىل �ل�شن، 
قام��ت بها فتي��ات �شينيات و�رشق��ت خاللها وثائق 
�رشي��ة وهات��ف حمم��ول لأح��د �مل�شوؤول��ن. و�أعطي 
�أع�ش��اء فريق م��اي هو�تف حممول��ة موؤقتة، كما مت 
�إن�ش��اء ح�شابات بريد �إلكروين جديدة ل حتتوي على 

�أي معلوم��ات، خ�شي��ة تك��ر�ر �لف�شيحة خ��الل �لقمة 
�لت��ي بد�أت �لأحد، ح�شبما �أفادت �شحيفة "تليغر�ف" 
�لربيطانية. ون�شح خ��رب�ء �لأمن �أع�شاء �لبعثة، باأل 
يحتفظو� باأي هد�ي��ا يقبلونها، و�أن يحذرو� ��شتخد�م 
�لأجه��زة �لإلكروني��ة �لتي يوفره��ا �ملنظمون، مثل 
وح��د�ت �لذ�كرة "فال���س ميموري" و�رش�ئ��ح �لذ�كرة 
�أو �ل�شو�ح��ن �خلا�ش��ة بالهو�ت��ف �ملحمول��ة. وق��ال 
م�ش��در حكومي لل�شحيف��ة �إن �لوفد تلق��ى حتذير�ت 
�لفن��ادق  تن�ش��ت يف  �أجه��زة  وج��ود  �حتم��ال  م��ن 
�ملخ�ش�ش��ة ل�شت�شاف��ة �لوفود �مل�شارك��ة يف �لقمة.
وتعت��رب �ل�شلطات �لربيطاني��ة �ل�شن و�حدة من �أكرب 
�لتهدي��د�ت �لأمني��ة فيم��ا يتعلق بعملي��ات �لتج�ش�س 
و�لقر�شن��ة �لإلكروني��ة، نظ��ر� للتق��دم �ل��ذي حترزه 

بكن يف هذ� �ملجال.

ذكرت م�ش��ادر �منية �شورية، �أن �جلي�س �ل�شوري 
ح��رر مبن��ى �ملكتب��ة �لثقافي��ة ومبن��ى �لث��ورة 
ويتمركز د�خلهما �شم��ن �ملدر�شة �لفنية �جلوية 

جنوب حلب.
وقال��ت �مل�ش��ادر �إن �جلي���س ب��ات ي�شيط��ر على 
�ملدر�ش��ة �لفنية �جلوي��ة وكلية �لت�شلي��ح ويتقدم 
باجت��اه كلي��ة �ملدفعي��ة و�شط ��شتب��اكات عنيفة 
م��ع �ملجموع��ات �مل�شلح��ة، م�ش��ري� �إىل ق�ش��ف 
مدفعي��ة �جلي���س ل��كل م��ن منطقة �ش��وق �جلب�س 
وم���رشوع �ل� 1070 �شق��ة و�لر�مو�شة �إ�شافة �إىل 
حم��ور �لكليات، �لتي ت�شهد ��شتباكات عنيفة، يف 

�جلبهتن �جلنوبية و�جلنوبية �لغربية من حلب.
و��شته��دف �ل�رشب��ات �جلوي��ة للط��ري�ن �حلربي 
يف  �مل�شلح��ة  �ملجموع��ات  حت��ركات  �ل�ش��وري 
حريت��ان و�لعويج��ة ومز�رع �مل��الح �شمال حلب 

وم�شتودع��ات خان طومان جنوبا، كما ��شتهدف 
غرفة عمليات "جي�س �لفتح" )جبهة �لن�رشة( يف 

حي �لعامرية جنوب حلب، وفق �ملر��شل.
م��ن جهتها �أك��دت م�ش��ادر يف �ملعار�شة متكن 
�لق��و�ت �حلكومي��ة �ل�شوري��ة م��ن �ل�شيط��رة على 
كلي��ة �لت�شليح ب�شكل �شبه كامل بعد �أكرث من �شهر 
على خ�شارتها، عقب هجوم عنيف نفذته تر�فقت 
م��ع ��شتب��اكات عنيفة م��ع �جلماع��ات �مل�شلحة، 
م�ش��رية �إىل حماول��ة تل��ك �جلماع��ات ��شتع��ادة 
�ل�شيط��رة على كلية �لت�شلي��ح. و�أ�شافت �مل�شادر 
�أن �لطري�ن �حلربي ��شتهدفت �جلماعات �مل�شلحة 
باأك��رث من 40 غارة �أماك��ن يف منطقة �لر�مو�شة 
ومنطق��ة �لكلي��ات �لع�شكرية وحميطه��ا و�أماكن 
�أخ��رى بجنوب مدين��ة حلب، م�ش��رية غلى وقوع 
قتل��ى يف �شف��وف �مل�شلحن. ه��ذ� ونقلت وكالة 
"نوفو�شت��ي" ع��ن م�ش��در حمل��ي تاأكي��ده مقتل 
5 م��ن م��ا ي�شمى ب� "�جلي�س �ل�ش��وري �حلر" �إىل 

جان��ب عدد م��ن �ملدنين بهج��وم �نتحاري �شنه 
تنظي��م "د�ع���س" على قري��ة �خللفتل��ي يف ريف 

حلب �ل�شمايل.
وق��ال �مل�ش��در �إن "�إرهابي��ا يق��ود در�جة نارية 
فج��ر نف�ش��ه يف �شاح��ة و�ش��ط قري��ة �خللفتل��ي" 
�لو�قع��ة حت��ت �شيط��رة ع��دة ف�شائ��ل معار�ش��ة 
م�شلح��ة، موؤكد� مقتل 5 من عنا�رش �جلي�س �حلر، 
م�ش��ري� غل��ى تع��ذر معرفة �لع��دد �لدقي��ق للقتلى 

و�جلرحى �لآخرين يف �شفوف �ملدنين.
ويف حمافظ��ة حم��اة ذك��ر �مل�ش��در، �أن �لطري�ن 
�حلرب��ي �ش��ن غ��ار�ت كثيف��ة على كل م��ن طيبة 
�لإمام و�للطامن��ة وكفر زيتا وتلة �ل�شياد بريف 
�ملحافظة �ل�شمايل. من جانبهم، �أ�شار ن�شطاء �إىل 
��شتم��ر�ر �ل�شتب��اكات �لعنيفة منذ لي��ل �جلمعة، 
�لق��و�ت �حلكومي��ة و�جلامع��ات �مل�شلح��ة  ب��ن 
يف حمي��ط و�أط��ر�ف بل��دة قمحانة بري��ف حماة 
�ل�شم��ايل �لغرب��ي، و�ش��ط ق�شف مكث��ف من قبل 

�جلي���س �ل�ش��وري، وتنفي��ذ طائ��ر�ت حربي��ة عدة 
غار�ت على مناطق �ل�شتباك.

و�أك��د �لن�شط��اء �أن �جلي���س �ل�ش��وري متك��ن م��ن 
مع��اودة �لتق��دم و��شتع��ادة �ل�شيط��رة على نقاط 
خ�رشته��ا، بينم��ا نفذت طائ��ر�ت حربي��ة �شباح 
�ل�شب��ت، ع��دة غار�ت عل��ى منطقة �ل��زو�رة وعلى 
مناط��ق يف بلدت��ي كفرزيت��ا و�للطامن��ة، بريف 

حماة �ل�شمايل.
ودمر �شالح �جلو �ل�ش��وري �آليات مدرعة ومزودة 
بر�شا�شات ثقيل��ة ور�جمات �شو�ريخ للتنظيمات 
�ملن�شوي��ة حت��ت م��ا ي�شم��ى ب��� "جي���س �لفتح" 

)جبهة �لن�رشة( يف ريف حماة �ل�شمايل.
وق�شف��ت �لق��و�ت �مل�شلح��ة بتغطي��ة م��ن �شالح 
�جل��و و�ملدفعي��ة جتمع��ات و�آلي��ات وم�شتودعي 
ذخ��رية ووق��ود للجماع��ات �مل�شلح��ة يف ري��ف 
حم�س �ل�شمايل و�ل�رشقي خالل �ل�شاعات �لقليلة 

�ملا�شية.

 �ك��دت هيئة كب��ار �لعلماء �لتابع��ة لالأزهر، 
�لق��وى  بع���س  لدع��و�ت  �لقاط��ع  رف�شه��ا 
�لإقليمي��ة لتدويل �إد�رة �حلرم��ن �ل�رشيفن 
يف �لأر��شي �ملقد�شة، �نطالقًا من م�شوؤولية 
�لأزهر �لديني��ة و�ل�رشعية.  و�أ�ش��ارت �لهيئة 

يف بيان له��ا، �إىل ��شتهجانها ��شتخد�م �مور 
�لدي��ن و�لنع��رة �لطائفي��ة، لتحقي��ق �أهد�ف 
�شيا�شي��ة، و�و�شح��ت �أن هذ� �لط��رح �لغريب 
هو باب جديد من �بو�ب �لفتنة يجب �غالقه، 
مو�شح��ة �ن �ململكة �لعربي��ة �ل�شعودية هي 
�ملخت�شة بتنظيم �م��ور �حلج دون �أي تدخل 
خارج��ي.  و��شتنك��رت �لهيئ��ة �أي��ة حماول��ة 

لل��زج با�شم �لأزهر �ل�رشيف يف هذه �لدعو�ت 
�ملقيت��ة �لتي حت��اول �إعادة ه��ذ� �لطرح �إىل 
�لظه��ور مرة �أخ��رى، بع��د �أن رف�شت��ه �لأمة 
ح��ن �أُث��ري يف �شبعيني��ات �لق��رن �ملا�شي، 
حم��ذرة من �لف��ن وكافة �لأف��كار �ملغر�شة 
�لت��ي تعمل على تفكي��ك �لأمة وهدم بنيانها 
ومتزي��ق �أو�شاله��ا، �لت��ي �آخرها ظه��ور َمْن 

يعل��ن عن ت�شكيل جي���س طائفي د�خل بع�س 
�أقطارنا �لعربية.

 ونبه��ت �أنه من �لو�جب عل��ى �جلميع، �إبعاد 
�لدي��ن  و�أركان  �ل�رشعي��ة،  �لعب��اد�ت  �أم��ور 
�حلنيف عن �خلالف��ات �لطائفية و�ل�شيا�شية 
�أي��ا كان��ت، و�أك��دت ب��اأن ت�شيي���س �ل�شعائ��ر 

�لدينية لن يجلب �خلري لالأمة.

 �أطلقت دباب��ة �إ�رش�ئيلية �لنار على موقع حلركة 
حما�س على حدود قط��اع غزة ليل �ل�شبت �لأحد، 
�إث��ر تعر�س �لق��و�ت �لإ�رش�ئيلي��ة لإطالق نار يف 
�ملنطق��ة، بح�ش��ب ما �رشح م�شوؤول��ون يوم �م�س 
�لحد.  و�أكدت م�شادر �أمنية فل�شطينية يف قطاع 
غ��زة �لذي تديره حركة حما���س، ��شتهد�ف موقع 

للحرك��ة يف بي��ت لهي��ا �شم��ال قطاع غ��زة، �إل 
�أنه��ا قالت �إن��ه مل ي�شب �أح��د يف �لق�شف.  وقال 
�جلي���س �لإ�رش�ئيل��ي، �إن��ه رد بن��ري�ن �ملدفعي��ة 
بع��د تعر���س قو�ت��ه لإط��الق ن��ار عل��ى �حلدود 
�لفا�شل��ة ب��ن �إ�رش�ئي��ل وقطاع غ��زة.  وخا�شت 
�إ�رش�ئيل و�لفل�شطينين يف غزة ثالث حروب منذ 
2008 ويحدث تبادل متقطع لإطالق �لنار بن 

�جلانبن.
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األزهر يرفض الدعوات الطائفية لتدويل إدارة الحرمين الشريفين
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