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اعتقلت ق��وات الحتالل الإ�رسائيلي ي��وم ام�س الإثنني، 16 
مواطن��ًا فل�شطيني��ًا مبداهم��ات وا�شع��ة �شنته��ا يف مناط��ق 
م��ن ال�شف��ة الغربي��ة املحتلة، يف وق��ت ت�شدى في��ه �شبان 
لالقتحام��ات يف بع���س املناطق، وخا�ش��وا مواجهات مع 

جنود الحتالل.
واندلع��ت مواجه��ات وا�شعة مع ق��وات الحتالل يف مناطق 
خمتلفة من مدينة وخميم طولكرم، اأوقعت اإ�شابات اختناق 

بالغاز امل�شيل الدموع واعتقال �شاب.
وقال �شهود عيان، اإن املواجهات تركزت يف خميم طولكرم 
وح��ارة ذياب، حيث انت���رس فيهما جنود الحت��الل بكثافة 
واأطلقوا الأعرية الناري��ة والقنابل ال�شوتية والغازية ب�شكل 
كثيف. ويف قلقيلية، �شنت قوات الحتالل الإ�رسائيلي حملة 
ده��م وا�شعة النطاق يف بلدة عزون، واعتقلت خاللها ع�رسة 

مواطنني بعد اأن نكلت بهم وداهمت منازلهم.
واأو�شح �شهود عي��ان، اأن اأكرث من خم�شني جنديًا اإ�رسائيليًا 
اقتحم��وا البلدة من عدة حم��اور واأغلقوا مداخلها ثم �رسعوا 
مبداهم��ة منازل املواطن��ني حيث �شجل مداهم��ة 13 منزًل 

وتفتي�شها والتنكيل باأ�شحابها وا�شتجوابهم.
كم��ا داهم��ت قوات الحتالل ث��الث ور�س ح��دادة يف البلدة 
وحطم��ت اأبوابه��ا ث��م �شادرت جمي��ع املع��دات التي كانت 
بداخله��ا ونقلته��ا ب�شاحن��ات كب��رية اإىل اأح��د املع�شك��رات 
الإ�رسائيلية، واأ�شار مواطنون اإىل اأن قوات الحتالل حطمت 
جميع حمتويات ور���س احلدادة الثالث ما اأحلق باأ�شحابها 
خ�شائر فادح��ة. واقتحمت القوات الإ�رسائيلية بلدة اليامون 
غ��رب مدينة جنني، واعتقلت طالبًا جامعيًا وداهمت منازل 

وا�شتجوبت �شاكنيها.

الشرطة األلمانية تعلن القبض على الجئ سوري 
فار كان يحضر العتداء

بوتين يتوجه إلى إسطنبول إلجراء محادثات مع أردوغان

16 معتقال فلسطينيا في مداهمات 
إسرائيلية واسعة بالضفة

مدمرة أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي فاشل 
قبالة سواحل اليمن

�شاك�شوني��ا - متابعة: اأعلنت ال�رسطة الأملانية  يف ولية �شاك�شونيا، يوم ام�س 
الإثنني، اعتقال رجل ُي�شتبه باأنه كان يخطط ل�شن هجوم بالقنابل

وقال��ت �رسطة ولية �شاك�شونيا على تويرت"اعتقلنا امل�شتبه باأنه اإرهابي الليلة 
املا�شي��ة يف ليبزيغ "، وكانت ال�رسطة تبحث عن امل�شتبه به جابر البكر )22 
عاما( وهو لجئ �شوري منذ اإفالته منها خالل مداهمة ل�شقة �شكنية يف مدينة 

كمنيت�س ب�رسق اأملانيا يوم ال�شبت املا�شي.
وع��رثت ال�رسطة على مئ��ات الغرامات من املتفجرات يف ال�شقة خالل املداهمة 
الت��ي جرت يوم ال�شبت. وقالت ال�رسطة يف مطل��ع الأ�شبوع اإن البكر موجود يف 

اأملانيا منذ العام املا�شي ومت العرتاف به ر�شميا كالجئ.
وقال متحدث با�شم مكتب املدعي الحتادي ملحطة )ا�س.دبليو.اآر( التلفزيونية 
"اإن ال�شورة العامة للتحقيق وخ�شو�شا ما يتعلق بحجم املتفجرات التي عرث 

عليها ت�شري اإىل اأن ال�شخ�س كان يخطط لتنفيذ هجوم.

ا�شطنب��ول- متابعة: توجه الرئي���س الرو�شي فالدميري بوتني ي��وم ام�س الإثنني، 
اإىل اإ�شطنب��ول لإج��راء حمادث��ات مع الرئي���س الرتكي رجب طي��ب اأردوغان على 
هام���س موؤمت��ر الطاق��ة العامل��ي. و�شتدور املحادث��ات بني بوت��ني وتركيا حول 
�شوري��ا، الت��ي تتبنى رو�شيا وتركي��ا مواقف متباينة ب�شاأنه��ا. وت�شعى تركيا اإىل 
الإطاح��ة بالرئي���س ال�شوري ب�ش��ار الأ�ش��د، بينما تدع��م رو�شيا النظ��ام ال�شوري 
ع�شكريًا. وبح�شب بيانات الكرملني، دعا بوتني واأردوغان خالل حمادثة هاتفية 
ي��وم الأربع��اء املا�شي يف املقابل اإىل عملية �شيا�شية �شلمية يف �شوريا. يذكر اأن 
العالق��ات الرو�شية الرتكية �شهدت جم��وداً لعدة �شهور عقب ق�شف تركيا ملقاتلة 
رو�شية يف منطقة احلدود مع �شوريا يف نوفمرب )ت�رسين الثاين( عام 2015. ومل 
يب��داأ التق��ارب بني البلدين جم��دداً اإل يف يونيو )حزيران( املا�ش��ي، واأعقب ذلك 
لقاء بني بوتني واأردوغان يف مدينة �شانت بطر�شربغ الرو�شية يف اأغ�شط�س )اآب( 
املا�ش��ي، كما اأجرى الزعيمان حمادثات عل��ى هام�س قمة الع�رسين الأخرية يف 

ال�شني حول ال�شتئناف الكامل للعالقات الثنائية.

�شنع��اء - متابعة: تعر�شت مدمرة اأمريكية يوم ام�س الثنني، ملحاولة هجوم 
�شاروخي يف املياه الدولية قبالة ال�شواحل اليمنية، دون اأن ت�شاب باأذى.

وقال  املتحدث با�شم وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( جيف ديفي�س قوله، 
اأن��ه خالل �شاعة واحدة مت ر�شد �شاروخ��ني، اأطلقا باجتاه املدمرة املتواجدة 
يف البح��ر الأحمر، اإل اأنهما �شقطا يف املياه الدولية قبل الو�شول اإىل املدمرة، 
موؤك��دا اأنه��ا مل ت�شب ب��اأذى. وقال ديفي���س "مل تلحق اإ�شاب��ات ببحارتنا ومل 
تلحق اأ���رسار بال�شفينة"، مو�شحا اأن ال�شاروخني اأطلقا من مناطق يف اليمن 
ي�شيطر عليها احلوثيون. دخلت املدمرة "ماي�شون" اخلدمة يف القوات البحرية 
الأمريكية لأول مرة عام 2001 ، ويبلغ حجم اإزاحتها املاء 6950 طنا، وهي 
مزودة بنظام دفاع من نوع "اإيدجي�س"، وميكنها حمل 74 �شاروخا، مبا فيها 

ال�شواريخ املجنحة.

 

الضفة الغربية - متابعة

اعلنت احلكومة الردني��ة الثنني انها �شت�شمح 
لج��ئ  ال��ف   75 لنح��و  م�شاع��دات  باإدخ��ال 
عالق��ني على احلدود الردني��ة ال�شورية، للمرة 
الثاني��ة منذ اعالنها منطقة ع�شكرية مغلقة اثر 

هجوم ارهابي يف حزيران.
وق��ال حمم��د املومن��ي، وزي��ر الدول��ة ل�شوؤون 
با�ش��م احلكوم��ة  الر�شم��ي  الع��الم والناط��ق 
لوكال��ة فران���س بر���س "�شن�شمح جم��ددا خالل 
ال�شابيع املقبلة للمنظمات الن�شانية باإدخال 
احل��دود  ق��رب  للعالق��ني  جدي��دة  م�شاع��دات 

وبح�شب احلاجة".
وا�ش��اف ان "�شيت��م ادخال امل�شاع��دات بنف�س 
اىل  الرافع��ات  ع��رب  ال�شابق��ة  امل��رة  ا�شل��وب 

اجلانب الآخر من احلدود حيث يت�شلمها �شيوخ 
وخماتري ث��م يت��م توزيعها عل��ى م�شتحقيها". 
وا�ش��ار املومن��ي اىل ان "ه��ذا الج��راء موؤقت، 
وه��و اذا م��ا ا�شتدع��ت احلاجة فق��ط". واكد ان 
"احلدود تبقى منطقة ع�شكرية مغلقة وم�شكلة 
العالق��ني هن��اك ه��ي م�شكل��ة دولي��ة ولي�ش��ت 
م�شكلة الردن وعل��ى المم املتحدة واملجتمع 
الدويل ايجاد طرق بديلة لإي�شال امل�شاعدات".
و�شمح الردن ل��الأمم املتحدة ومنظمة الهجرة 
الدولي��ة يف 4 اآب/اغ�شط�س باإدخال م�شاعدات 
للعالق��ني على احلدود الردنية ال�شورية، للمرة 

الأوىل منذ اعالنها منطقة ع�شكرية مغلقة.
وقال��ت احلكوم��ة الردني��ة حينه��ا انها "ملرة 

واحدة فقط وتكفي ملدة �شهر واحد".
وتدهورت او�شاع العالقني يف منطقة الركبان 

بع��د اعالنها منطقة ع�شكرية مغلقة، اثر هجوم 
ب�شيارة مفخخة على موقع ع�شكري اردين فيها 
يقدم خدمات لالجئ��ني اوقع �شبعة قتلى و13 

جريحا يف 21 حزيران.
واعل��ن اجلي���س مبا�رسة عق��ب الهج��وم، الذي 
تبناه تنظيم الدول��ة ال�شالمية، حدود اململكة 
م��ع �شوريا ومع العراق منطقة ع�شكرية مغلقة، 
ما اع��اق ادخ��ال امل�شاع��دات ع��رب املنظمات 
الن�شاني��ة. وخف���س الردن، ب�شب��ب خم��اوف 
امنية، عدد نقاط عبور القادمني من �شوريا من 
45 نقطة ع��ام 2012 اىل خم�س نقاط �رسق 
اململكة عام 2015، ثالث خم�ش�شة للجرحى 
فيما خ�ش�س معربان هم��ا الركبان واحلدلت 
لالجئ��ني، قبل تعر�س منطقة الركبان للهجوم 

ب�شيارة مفخخة.

قتل��ت ال�رسط��ة الرو�شي��ة 8 م�شلح��ني يف جن��وب 
ال�شي�ش��ان، وقال��ت اإنه��ا قامت بت�شفيته��م بعد اأن 
فتح��وا الن��ار م��ن �شيارت��ني كانت��ا تقلهم��ا على 
الق��وات الت��ي طلب��ت منه��م التوق��ف عن��د نقط��ة 
للتفتي���س.   ونقل��ت وكال��ة "نوفو�شت��ي" الرو�شية 
لالأنباء عن م�شدر اأمني بجمهورية ال�شي�شان اأم�س 
الأحد قول��ه اإنه متت ت�شفية ه��وؤلء امل�شلحني يف 
منطق��ة غودرمي���س ال�شي�شانية، م�شيف��ا اأن اأربعة 
م��ن رج��ال ال�رسط��ة اأ�شيب��وا بج��روح يف تب��ادل 

اإط��الق الن��ار معه��م. واأو�شح امل�ش��در الأمني اأنه 
ج��رى ن�شب حاجز تفتي�س متنقل لل�رسطة مبنطقة 
غودرمي���س ب��ني قريت��ي اإنغل-ي��ورت وغريزيل، 
وعندما عربت �شيارتان حاولت ال�رسطة اإيقافهما 
للتفتي���س، واأطل��ق ركاب ال�شيارتني الن��ار، فردت 
ال�رسط��ة باإط��الق النار عليهم��ا".  ونقل��ت وكالة 
الداخلية  "اإنرتفاك�س" الرو�شية لالأنباء عن وزارة 
بال�شي�ش��ان قوله��ا اإن امل�شلح��ني فتح��وا النار من 
اأ�شلح��ة اآلية واألقوا قنابل يدوية على اأفراد ال�رسطة 
الذين حاول��وا اإيقافهم.  ونقلت الوكالة عن م�شدر 
اأمن��ي قول��ه اإن املجموع��ة خططت لتنفي��ذ �شل�شلة 

م��ن الهجمات يف ال�شي�شان الت��ي يحكمها الرئي�س 
املدع��وم م��ن مو�شكو رم�ش��ان قدي��روف بقب�شة 
حديدي��ة. وذك��رت اأن املجموع��ة امل�شلح��ة كانت 
حت��ت قيادة علي دميلخان��وف املدرج على قائمة 
احتادية للمطلوبني، واأن ال�شلطات تلقت معلومات 
خمابراتية �شلفا ع��ن امل�شلحني ون�رست مئتي من 
اأف��راد الأمن لعرتا�شهم. ُيذك��ر اأن رو�شيا خا�شت 
حربني م��ع دعاة ال�شتقالل عنه��ا بال�شي�شان منذ 
1991، وم��ا  ال�شوفيات��ي ع��ام  انهي��ار الحت��اد 
زال��ت تواجه متردا م�شلحا حم��دودا باملنطقة ذات 

الأغلبية امل�شلمة الواقعة ب�شمال القوقاز.

االردن سيسمح مجددا بإدخال مساعدات لـ 75 ألف الجئ عالقين على حدوده مع سوريا

الشرطة الروسية تقتل 8 مسلحين بالشيشان
الشيشان- متابعة

عمان - متابعة

الملف السوري وأزمة المنطقة يحتالن جزءا كبيرا منها

ترامب وكلينتون يتبادالن االتهامات في المناظرة الثانية 

تب��ادل املر�شحان يف النتخاب��ات الرئا�شي��ة الأمريكية هيالري 
كلينت��ون ودونال��د ترامب اتهامات وانتق��ادات لذعة خالل ثاين 
مناظ��رة جت��رى بينهم��ا، يف ح��ني كان املل��ف ال�ش��وري وازم��ة 

املنطقة حا�رسة بقوة فيها.
وبينم��ا اأك��دت كلينتون اإن تعليق��ات ترامب امل�شيئ��ة حول املراأة 
تظه��ر اأن��ه ل ي�شل��ح للرئا�شة، قال ترام��ب اإن مناف�شت��ه يجب اأن 
ت�شجن لأنها ا�شتخدمت خادم بريد الكرتوين �شخ�شي اأثناء توليها 

وزارة اخلارجية.
واختلف املر�شحان ب�ش��اأن ق�شايا الرعاية ال�شحية واملوقف من 

امل�شلمني والهجرة.
و�شكل امللف ال�شوري اإحدى اأبرز النقاط التي ركز عليها املر�شحان 
اأثناء املناظرة، اإذ اأو�شحت كلينتون فكرتها حمذرة من اأن اإر�شال 
ق��وات اأمريكية اإىل �شوريا �شيعد ا�شتيالء على الأرا�شي يف �شوريا 

كقوة احتالل و�شيكون "ا�شرتاتيجية غري عقالنية".
واأك��دت كلينت��ون تعويله��ا عل��ى اإر�ش��ال اخل��رباء وامل�شت�شاري��ن 
الع�شكري��ني اإىل �شوريا، مو�شحة اأن هذه ال�شرتاتيجية قد اأظهرت 

فعاليتها يف العراق
ويف معر���س ردها على �شوؤال عن ال�شيا�شة التي تعتزم انتهاجها 
جتاه �شوريا يف حال و�شولها اإىل البيت الأبي�س، و�شفت كلينتون 
الأو�شاع يف �شوريا باأنها كارثية، م�شددة جمددا على �شعيها اإىل 
اإقام��ة مناط��ق حظ��ر جوي اآمن��ة يف هذه الب��الد، وذل��ك دون اأن 
تو�ش��ح الأ�شاليب التي �شتلج��اأ اإليها لتطبيق هذا امل�رسوع يف ظل 
تواج��د �شالح اجلو ال�ش��وري والرو�شي هناك، علم��ا اأن مو�شكو قد 
اأعلن��ت اأن هذه املبادرة غري مقبولة بالن�شبة لها وتقو�س اجلهود 

املبذولة من اأجل حماربة التنظيمات الإرهابية.
م��ن جانبه، تطرق ترامب يف ت�رسيحات��ه اإىل الأو�شاع يف حلب، 
م�ش��ريا اإىل اأن ه��ذه املدينة بات��ت على و�شك النهي��ار، متفقا مع 

مناف�شته الدميقراطية على �رسورة اإقامة مناطق حظر جوي.
واأك��د ترام��ب �رسورة اأن توح��د وا�شنطن ومو�شك��و جهودهما يف 
مكافح��ة تنظيم "داع�س"، معربا عن اآمله يف اإقامة عالقات طيبة 

مع الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني لتحقيق هذا الهدف.

بغداد - خاص

عودة المدارس في العالم العربي.. األمل بحياة طبيعية في مناطق الصراع
اإل اأن بع�س من يعي�ش��ون يف �شوريا واليمن وليبيا 
لديه��م �شجاعة تكفي خلو�س الرحل��ة اإىل املدر�شة، 

على اأمل اأن تكون حياتهم طبيعية قدر الإمكان.
ا�شتقبل معروف، ذو الت�شع��ة اأعوام، ال�شنة الدرا�شية 
يف  يعي���س  اإذ  والرتق��ب"،  "اخل��وف  م��ن  بحال��ة 

العا�شمة ال�شورية دم�شق.
لك��ن خ��وف مع��روف لي�س من احل��رب، الت��ي تدور 
رحاه��ا من��ذ خم�ش��ة اأع��وام ب��ني الق��وات املوالي��ة 
للرئي�س الأ�ش��د واملعار�شة امل�شلح��ة، "فاأنا اأخ�شى 
األ اأح�ش��ل على درجات جيدة. ل اأري��د اأن يعاقبني 
املعلم��ون. امل��واد الدرا�شي��ة كانت اأ�شه��ل يف العام 

املا�شي".
وكل م��ا يري��ده معروف هو احل�ش��ول على درجات 

جيدة، وثناء معلميه عليه
وحتر���س وال��دة معروف عل��ى اأن ي�شتم��ر ابنها يف 
الذه��اب اإىل املدر�ش��ة، بخ��الف اآخرين مم��ن جلاأوا 
اإىل التعلي��م املن��زيل اأو التوقف ع��ن الدرا�شة ب�شبب 

الظروف الأمنية.
وقال��ت وال��دة مع��روف "اأعي���س يف م��كان اآمن يف 
دم�ش��ق، وتبعد املدر�شة ثالثة دقائق عن املنزل، اإل 
اأنن��ي اأ�شطحب��ه بنف�شي كل يوم م��ن واإىل املدر�شة، 
كن��ت اأ�شعر بالطمئن��ان يف املا�شي، وكن��ت اأ�شعر 
باحلما���س لذهاب ابني اإىل املدر�شة، لكن الأمر غري 

مريح الآن".
لكنه��ا اأك��دت عل��ى رغبته��ا يف اأن ي�شتم��ر ابنه��ا 
يف الذه��اب اإىل املدر�ش��ة، "اأري��ده اأن يعي���س حياة 

طبيعي��ة". ويف حل��ب، ا�شتمر الق�ش��ف اجلوي، رغم 
اإىل املدار���س. و�شه��دت املدار���س  ع��ودة الط��الب 
ح�ش��ورا �شئيال يف الي��وم الأول للدرا�ش��ة، وا�شتمر 
اإغ��الق الكث��ري م��ن املدار���س. لك��ن ح�ش��ور بع�س 

التالميذ اأعطى املدر�شني ملحة من الأمل.
ويق��ول و�شام ال��زراق، مدر�س يف حل��ب، اإن "عودة 
املدار���س يف حل��ب تعن��ي العودة اإىل احلي��اة، ثورة 
ب��دون تعليم ه��ي جمرد ح��رب،  والأطف��ال يحبون 

الذه��اب اإىل املدر�ش��ة، ون���رّس عل��ى الإبق��اء عل��ى 
املدار���س مفتوح��ة لأن احلي��اة ت�شب��ح ب��ال معنى 

بدون التعليم".
ويبلغ عدد الأطف��ال واملراهقني ال�شوريني الذين ل 

يتلق��ون تعليم ح��وايل مليونني، كما يزي��د عدد من 
يت�رسب��ون من التعليم للعم��ل واإعالة اأ�رسهم، ويزيد 
ع��دد الفتي��ات املعر�شات خلط��ر ال��زواج بالإكراه، 
يف ح��ني يك��ون ال�شبي��ة عر�ش��ة لعمال��ة الأطفال 

وال�شتغالل.
املج��اورة،  الب��الد  الالجئ��ني يف  الأطف��ال  كذل��ك 

وعددهم 700 األف طفل، ل يذهبون اإىل املدار�س.
يف ح��ني �شيطرت اأج��واء احلرب ب��ني احلوثيني من 
ناحي��ة، والقوات احلكومية الت��ي تدعمها ال�شعودية 
م��ن ناحي��ة اأخ��رى، على بداي��ة الع��ام الدرا�شي يف 

اليمن.
ومل يتمك��ن اأكرث م��ن 350 األف طفل م��ن ا�شتكمال 
العام الدرا�شي املا�شي ب�شبب اأعمال العنف واإغالق 
املدار���س، وي�شل بذلك عدد الأطف��ال الذين يتلقون 

تعليما يف اليمن اإىل مليوين طفل.
وبح�ش��ب جول��ني هارني���س، ممثل��ة منظم��ة الأمم 
املتح��دة للطفول��ة )اليوني�شي��ف( يف اليم��ن، ف��اإن 
"الأطف��ال تعر�ش��وا للقت��ل اأثن��اء الذه��اب اإىل، اأو 
التواج��د يف املدار���س. يتعني على اأط��راف ال�رساع 
اأن يبقوا الأمر بعيدا عن املدار�س والأطفال لإف�شاح 
املج��ال للتعليم". ورغم الو�شع الأمني املرتدي يف 
اليم��ن، اإل اأن اليمنيني ما زالوا ي�شعون لالأف�شل من 
اأج��ل اأبنائه��م. وقال م�شطف��ى الرفاع��ي، جد طفل 
يبل��غ من العمر ع�رس �شن��وات، ويعي�س يف العا�شمة 
�شنعاء، التي ي�شيطر عليها احلوثيون "ير�شل الآباء 
اأبناءه��م اإىل املدار���س لأنه��م يري��دون ا�شتكم��ال 
اإىل  الذه��اب  يف  وال�شتم��رار  الطبيعي��ة،  حياته��م 

املدر�شة جزء من هذه احلياة".

الجورنال - متابعة

مل يتمكن ماليني الأطفال يف 
العامل العربي التي يدور فيها 

�سراع م�سلح من بدء العام 
الدرا�سي اجلديد، اإذ وجد 

الطالب اأنف�سهم ومدر�سيهم 
ومدار�سهم على خط النار.


