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عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة 
في العاصمة الليبية

ناشط مغربي من الريف يمنع إقامة الخطبة وصالة الجمعة

 

مسؤول فلسطيني: المعتقلون يعلقون إضرابهم 
المفتوح عن الطعام بعد التوصل التفاق

ق��ال م�سوؤول فل�سطين��ي رفيع ال�سب��ت اإن، املعتقلني الفل�سطينيني علق��وا اإ�رضابهم 
املفتوح عن الطعام بعد التو�سل لتفاق مع اجلانب الإ�رضائيلي

واأ�س��اف عي�س��ى قراقع رئي���س هيئة �سوؤون الأ���رضى يف منظم��ة التحرير لرويرتز 
" بع��د مفاو�سات ا�ستمرت ع�رضين �ساعة مع قيادة الإ�رضاب على راأ�سهم مروان 

الربغوثي مت التو�سل لتفاق ينهي اإ�رضاب املعتقلني الذي ا�ستمر اأربعني يوما".
واأو�سح قراقع اأنه ل توجد لديه تفا�سيل حول هذا التفاق

ومل ي�سدر تعقيب من اجلانب الإ�رضائيلي حول التفاق
وب��داأ مئات املعتقل��ني الفل�سطينيني يف ال�سجون الإ�رضائيلي��ة منذ ال�سابع ع�رض من 
ال�سه��ر املا�سي اإ�رضاب��ا مفتوحا عن الطعام بقيادة م��روان الربغوثي )59 عاما( 
ع�س��و اللجن��ة املركزي��ة حلركة فتح ال��ذي يق�سي خم�س��ة اأحكام بال�سج��ن املوؤبد 

اأم�سى منها خم�سة ع�رض عاما
ويطالب املعتقل��ون باإنهاء �سيا�سة العزل النفرادي والعتقال الإداري اإ�سافة اإىل 

مطالب تتعلق بزيارة ذويهم وكذلك اأمور تتعلق بال�سحة والتعليم

اندلع��ت ا�ستباكات عنيفة يف العا�سم��ة الليبية طرابل�س يوم اجلمعة بني جماعات 
م�سلح��ة متحالف��ة مع احلكومة الت��ي تدعمها الأمم املتحدة اأثن��اء ت�سديها لهجوم 

كبري من قوات مناف�سة ذات توجهات اإ�سالمية ومقاتلي ف�سائل م�سلحة. 
و�ُسم��ع دوي انفجارات قوية ونريان مدفعية ثقيلة يف اأرجاء طرابل�س منذ ال�سباح 
الباك��ر. وق��ال م�سوؤول��ون �سحيون اإن ما ل يق��ل عن 28 �سخ�سا ُقتل��وا يف اأعمال 

العنف كما اأ�سيب اأكرث من 120 اآخرين.
واأ�س��درت حكومة الوف��اق بيانا يلقي باللوم يف الهجوم على خليفة الغويل رئي�س 
"حكوم��ة الإنق��اذ الوطن��ي" ذات التوجهات الإ�سالمية واملعلن��ة من جانب واحد 

والتي �ُسكلت يف 2014 و�سالح بادي وهو قائد جماعة م�سلحة متحالفة معها.
ومل يت�سح م�ساحة الأر�س التي �سيطر عليها اجلانبان. ولكن متحدثا با�سم ال�رضطة 
الق�سائية قال يف �ساعة متاأخرة من م�ساء اجلمعة اإن جماعة متحالفة مع حكومة 
الوف��اق �سيطرت على �سجن احلدباء الذي ي�س��م العديد من ال�سجناء املعروفني من 

بينهم اأحد اأبناء معمر القذايف ومدير خمابراته الع�سكرية.

اندلعت مواجهات بني قوات الأمن املغربية وحمتجني يف مدينة احل�سيمة الواقعة 
عل��ى ال�ساحل املتو�سطي يف �سمال البالد اإثر قيام قيادي "احلراك الريفي" نا�رض 
الزف��زايف بوقف �سالة اجلمعة باأحد م�ساجد املدين��ة منتقدا خطيب امل�سجد الذي 

و�سف احلراك بالفتنة.
وق��د اأم��ر الوكيل الع��ام للملك لدى حمكم��ة ال�ستئناف باحل�سيم��ة بفتح ما �سماه 
"بحث��ا يف مو�س��وع اإق��دام الزفزايف على عرقلة حرية العب��ادات داخل امل�سجد، 

وباإلقاء القب�س عليه".
وق��ال بيان �سادر عن الوكي��ل اإن "الزفزايف منع الإمام من اإكمال خطبته، واألقى 
داخ��ل امل�سج��د خطابا حتري�سيا اأه��ان فيه الإمام، واأح��دث ا�سطرابا اأخل بهدوء 
العب��ادة ووقاره��ا وقد�سيته��ا، وفوت بذلك عل��ى امل�سلني �سالة اآخ��ر جمعة من 
�سه��ر �سعبان". وجتمهر اأن�سار الزفزايف قرب احلي الذي يقطن فيه، رافعني �سعار 
"كلنا الزفزايف"، كما ح�رض اإىل املكان ذاته اأحد قياديي احلراك حممد جلول الذي 
اعُتق��ل بعد ذلك. وق��د �سهدت بلدات عديدة من الريف باملغ��رب مظاهرات للمئات 
م��ن الأ�سخا�س طالب��وا فيها بحقوقهم يف العمل وال�سح��ة والتعليم. وامتدت تلك 
املظاهرات اإىل مدن اأخرى مثل الناظور يف ال�سمال ال�رضقي وفا�س يف و�سط البالد 

وقلعة ال�رضاغنة يف جنوبها، اإل اأن قوات الأمن منعت بع�سهم من التجمهر. 

قال الرئي�س امل�رضي عبد الفتاح ال�سي�سي يف كلمة 
متلفزة اإن قوات اجلي�س وجهت �رضبة ع�سكرية ملا 
اأ�سماها باملع�سكرات التي مت التدريب فيها لتوجيه 

�رضبات �سد م�رض. 
ياأت��ي ه��ذا عقب مقت��ل 28 �سخ�س��ا، وا�سابة اأكرث 
م��ن ع�رضين، يف حادث اإطالق نار على حافلة تقل 

اأقباطا يف حمافظة املنيا. 
ومل يح��دد الرئي���س امل���رضي مواق��ع املع�سك��رات 
الت��ي ا�ستهدفتها ال�رضبات لكن وكالة اأنباء ال�رضق 
الأو�سط الر�سمي��ة قالت اإن القوات اجلوية امل�رضية 
دم��رت املركز الرئي�س��ي ملجل�س �س��ورى جماهدي 

درنة يف ليبيا يف �رضبة اجلمعة بعد الهجوم. 
ونقلت الوكالة عمن �سمتها م�سادر رفيعة امل�ستوى 

قولها "القوات اجلوية امل�رضية دمرت ب�سكل كامل 
املرك��ز الرئي�س��ي ملجل�س �س��ورى جماه��دي درنة 

بليبيا".
وقال التلفزيون امل�رضي اإن "القوات اجلوية نفذت 
�س��ت طلع��ات ل�سته��داف �ستة مترك��زات للعنا�رض 

الإرهابية مبدينة درنة".
وق��ال ال�سي�س��ي "اإن م���رض ل��ن ت��رتدد يف توجي��ه 
�رضب��ات لأي مع�سكرات يتم التدري��ب فيها لتهديد 
الأم��ن القوم��ي امل���رضي يف اأي م��كان يف داخ��ل 

م�رض اأو يف خارج م�رض". 
واأف��اد م�س��در اأمني ب��وزارة الداخلية لب��ي بي �سي 
ب��اأن منفذي الهج��وم هم ثمانية عنا���رض م�سلحة، 
كان��وا ي�ستقل��ون �سيارت��ي دف��ع رباع��ى، بح�س��ب 

روايات �سهود العيان والتحريات الأولية.
اأن  م��ن  اأمن��ي،  اجتم��اع  عق��ب  ال�سي�س��ي،  وح��ذر 

الهدف م��ن هجمات املت�سددين ه��و اإ�سقاط الدولة 
امل�رضية. واأ�س��اف اأن هجوم اليوم الذي اأوقع 24 
م�ساب��ا اأي�سا ل��ن مير دون رد متوع��دا با�ستهداف 
اأي مع�سك��رات يف الداخل اأو اخل��ارج يجري تدريب 

م�سلحني فيها ل�رضب م�رض.
واأ�س��اف اأن ال��دول الت��ي تق��دم الدع��م والتدري��ب 

لالإرهاب يجب اأن تعاقب. 
وق��ال ال�سي�س��ي اإن املنطق��ة الغربي��ة عل��ي احلدود 
م��ع ليبيا اإن��ه خ��الل العام��ني املا�سي��ني �سهدت 
تدم��ري 1000 �سيارة دف��ع رباعي قادم��ة تهريبا 
م��ن ليبيا موؤك��دا اأنه يف الثالث اأ�سه��ر املا�سية مت 
تدمري 300 �سي��اره.  ووجه الرئي�س امل�رضي نداءا 
للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب قائال "اإين اأثق بك 
وبكالم��ك ويف قدرتك علي اأن تك��ون مهمتك الأول 
هي مواجهه الإرهاب بالتعاون مع كل دول العامل 

املحب��ة لل�سالم".  وكان م�سلحون اأطلقوا النار على 
احلافلة اأثناء �سريها يف طريق يوؤدي اإىل دير الأنبا 
�سموئي��ل املع��رتف مبدين��ة الع��دوة، يف �سح��راء 
املني��ا. واأ�سدرت الكني�س��ة القبطية يف م�رض بيانا 
طالب��ت فيه ال�سلط��ات باتخاذ الإج��راءات الالزمة 
نح��و "تف��ادى خطر احل��وادث الت��ي ت�س��وه �سورة 

م�رض وتت�سبب فى الآم العديد من امل�رضيني".
ونقل��ت اإح��دى ال�سح��ف امل�رضية ع��ن واحدة من 
الناجي��ات اأن امل�سلح��ني كانوا ملثم��ني، ويرتدون 

مالب�س �سبه ع�سكرية. 
واأغلق��ت قوات الأم��ن مداخل وخم��ارج املحافظة، 
ون�رضت جمموعات قتالية ملالحقة وتعقب اجلناة.

كم��ا ُن���رضت ع��دة اأكمن��ة، ثابت��ة ومتحرك��ة، على 
الطري��ق ال�سحراوي الغرب��ي الواقع بني حمافظتي 

املنيا وبني �سويف.

ق��ال م�سوؤول��ون اإن خف��ر ال�سواح��ل اأنق��ذ نح��و 80 
ت�سبث��وا  بعدم��ا  الليب��ي  ال�ساح��ل  قبال��ة  مهاج��را 
بقاربه��م الغ��ارق مل��دة يوم��ني. كما انت�س��ل رجال 
الإنق��اذ �سب��ع جث��ث. واأ�س��اف م�سوؤول��ون من خفر 
ال�سواح��ل الليب��ي واملنظمة الدولي��ة للهجرة اإن 77 
مهاج��را بينه��م ام��راأة وطف��ل واحد جن��وا اخلمي�س 
قبال��ة �ساحل مدين��ة الزاوية يف غ��رب ليبيا. وقال 
اأي��وب قا�س��م املتح��دث با�س��م خف��ر ال�سواح��ل يف 
طرابل���س "مت انت�س��ال �سبع جثث ق��رب القارب. قال 
الناج��ون اإنه��م ت�سبث��وا بقاربهم مل��دة يومني حتى 
ج��رى اإنقاذه��م" مو�سح��ا اأن الق��ارب عج��ز ع��ن 
الإبحار نتيجة العدد الزائد من الركاب. وتابع قائال 
"يعاين بع�سهم من حروق نتيجة البقاء يف املياه 
وحتت ال�سم���س ملدة طويلة. تلق��وا عالجا طبيا بعد 
نقلهم اإىل قارب تابع خلفر ال�سواحل". اعرت�س خفر 

ال�سواح��ل الليبي ي��وم اجلمعة طري��ق 562 مهاجرا 
م��ن دول اأفريقي��ة جن��وب ال�سحراء الك��ربى كانوا 
على م��ن قارب خ�سب��ي قبالة �ساح��ل �سرباتة اإىل 
الغ��رب م��ن الزاوية. وق��ال خفر ال�سواح��ل الإيطايل 
اإن نح��و 2300 مهاجر اأنقذوا م��ن قوارب مطاطية 
وخ�سبي��ة يف املي��اه الدولي��ة ب��ني اإيطالي��ا وليبيا 
يوم اخلمي�س. ويلج��اأ اأغلب املهاجرين الراغبني يف 
الو�س��ول اإىل اأوروب��ا اإىل عبور البحر م��ن ليبيا اإىل 
اإيطالي��ا. وينظم مهربون رحالتهم لنقل املهاجرين 
يف قوارب متهالكة مزودة بقليل من الوقود تنقذها 
�سفن دولية يف عر�س البحر بعد خروجها من املياه 
الليبي��ة. واأقدم اأكرث من 50 األف �سخ�س على القيام 
بهذه الرحلة املحفوفة باملخاطر العام احلايل بغية 
الو�س��ول اإىل اإيطالي��ا. وزاد العدد يف الأيام الع�رضة 
املا�سية. وتق��ول املنظمة الدولي��ة للهجرة اإن خفر 
ال�سواحل اعرت�س نحو 6350 �سخ�سا واأعادهم اإىل 

ليبيا يف العام اجلاري.

قال رئي���س وزراء اإيطاليا يوم اجلمعة اإن الرئي�س 
الأمريك��ي دونال��د ترام��ب ل ي��زال يرف���س دعم 
اتفاقي��ة باري�س للمناخ املربم��ة يف عام 2015 
ليعرق��ل جه��ود ق��ادة عاملي��ني خ��الل اجتم��اع 
يف �سقلي��ة لإقن��اع الرئي���س الأمريك��ي بتاأيي��د 

التفاقية.
وق��ال رئي�س الوزراء باول��و جنتيلوين لل�سحفيني 
يف تاورمين��ا باإيطالي��ا حيث يجتم��ع قادة دول 
جمموعة الدول ال�سبع ال�سناعية الكربى اإنه جرى 
التف��اق على ق�ساي��ا اأخرى منه��ا �سوريا وليبيا 

ومكافحة الإرهاب.
واأ�س��اف جنتيل��وين "يوجد �س��وؤال واح��د ل يزال 
مفتوحا.. وه��و املوقف الأمريكي جت��اه اتفاقات 
باري���س للمن��اخ... كل الباق��ني اأك��دوا موافقته��م 

الكامل��ة عل��ى التفاقي��ة. نحن متاأك��دون من اأنه 
بع��د اإمعان النظ��ر �ستلتزم الولي��ات املتحدة بها 

اأي�سا".
واأ�س��اف اأن زعم��اء اإيطالي��ا واأمري��كا واأملاني��ا 
وبريطاني��ا وفرن�س��ا وكن��دا والياب��ان وقعوا يوم 
اجلمعة على بيان لتعزيز جهود حماربة الإرهاب 
ومنه��ا م�س��اع حل��ذف اأي م��واد دعائي��ة ت��روج 

للتطرف على النرتنت
اأمري��كا جت��ري اأول اختب��ار لعرتا���س �س��اروخ 

بالي�ستي عابر للقارات
قال م�سوؤولون اأمريكيون يوم اجلمعة اإن الوليات 
املتح��دة �ستجري اختبارا على نظام قائم للدفاع 
�س��اروخ  لعرتا���س  حماول��ة  يف  ال�ساروخ��ي 
بالي�ست��ي عاب��ر للق��ارات ه��ذا الأ�سب��وع يف وقت 
حت��اول في��ه كوري��ا ال�سمالي��ة تطوي��ر مث��ل هذا 

ال�ساروخ.

مصر: مقتل 28 شخصًا وإصابة آخرين في هجوم مسلح على حافلة تقل أقباطًا في محافظة المنيا

نجاة عشرات المهاجرين بعد تشبثهم بقاربهم 
الغارق ليومين قبالة ساحل ليبيا

رئيس وزراء إيطاليا: ترامب ال يزال يرفض دعم 
اتفاقية باريس للمناخ

طرابلس - متابعة

روما - متابعة

القاهرة - متابعة

القوة الجوية الروسية تدمر رتال لداعش كان متوجهًا من الرقة إلى تدمر
قال م�س��در يف وزارة الدف��اع الرو�سي��ة، اإن الأكراد 
اتفق��وا مع تنظي��م داع���س الإرهابي لفت��ح ممر اآمن 
مل�سلحي��ه للخ��روج م��ن الرق��ة باجت��اه تدم��ر، واأن 
الق��وات الرو�سي��ة يف �سوري��ا اتخذت خط��وات ملنع 

حدوث ذلك. 
وق��ال امل�سدر: "يوم 25 ماي��و، ا�ستهدفت الطائرات 
الرو�سي��ة قافل��ة لالإرهابيني موؤلفة م��ن 39 �ساحنة 
بي��ك اآب حممل��ة بالأ�سلح��ة كان��ت يف طريقه��ا من 
الرق��ة اإىل تدم��ر، دمرت منه��ا 32 �ساحن��ة �سغرية 
م��زودة مبدافع ر�سا�س��ة ثقيلة، كم��ا مت ت�سفية اأكرث 

من 120 اإرهابيا".
واأو�س��ح امل�سدر اأن��ه "وفقا ملعلوم��ات اأكدتها عدة 
قن��وات م�ستقلة يف الرقة، جرى التف��اق بني قيادة 
الق��وات الكردية )قوات �سوري��ا الدميقراطية(، وقادة 
"داع�س" العاملني يف املنطقة، لفتح طريق اآمن لهم 
م��ن اجلهة اجلنوبي��ة، يتيح لهم فر�س��ة اخلروج من 

املدينة بحرية، ب�رضط اأن يتوجهوا باجتاه تدمر".
واأك��دت وزارة الدف��اع الرو�سية اأنه��ا كثفت عمليات 
املراقب��ة يف �سوري��ا عل��ى الطرق املحتمل��ة خلروج 
م�سلح��ي "داع���س" م��ن الرق��ة، كم��ا اأن طائراته��ا 
امل�س��رية عن بع��د تعمل على م��دار ال�ساع��ة ملراقبة 
الو�سع، واأن "اأي حماولت مل�سلحي داع�س بالتحرك 

باجتاه تدمر، �سيتم الت�سدي لها بحزم".
ي�سار اإىل اأن "ق��وات �سورية الدميقراطية" التي تقود 
حمل��ة "غ�س��ب الف��رات" لتحري��ر مدين��ة الرق��ة من 
"داع�س"، كانت قد اأعلنت يف ال�10 من مايو اجلاري 
ع��ن حترير مدين��ة الطبقة و�سد الف��رات بالكامل من 
قب�س��ة التنظيم الإرهابي، وذلك يف اليوم ال� 50 من 
انطالق حمل��ة حترير الطبقة، مع ا�ستمرار التقدم يف 

حترير املناطق والقرى املحيطة بالرقة.
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