
تعرضت مناطق عدة في الغوطة الشرقية، 
اخ��ر اب��رز معاقل الفصائل املعارضة قرب 
دم��ش��ق، ل��غ��ارات جوية وقصف م��ن ق��وات 
النظام صباح االحد، رغم دخول وقف االعمال 
القتالية يومه الثاني، وفق ما اف��اد املرصد 

السوري حلقوق االنسان.
وذك��ر امل��رص��د ان “الطائرات احلربية 
التابعة ل��ق��وات النظام استهدفت اط��راف 
بلدة عني ترما بست غ��ارات على االق��ل منذ 
س��اع��ات الصباح. كما نفذت غ��ارت��ني على 

وسط واطراف مدينة دوما”.
وطالت قذيفة اطلقتها قوات النظام االحد 
بحسب املرصد، اطراف مدينة جسرين، غداة 
قذائف وص��واري��خ استهدفت السبت بعد 
سريان الهدنة، مناطق عدة ابرزها عني ترما 

ومدينة حرستا.
ولم يسجل املرصد اي خسائر بشرية.

وق��ال مدير امل��رص��د رام��ي عبد الرحمن 
لوكالة فرانس برس ان “قصف قوات النظام 
يعد خرقاً لوقف اطالق النار” نافياً “وجود 
اي من الفصائل اجلهادية في املناطق التي 

طالها القصف”.
وب��دأ ظهر السبت تطبيق وقف لالعمال 
القتالية في منطقة الغوطة الشرقية في ريف 

دمشق، بعد ساعات من اعالن روسيا االتفاق 
على آليات لتطبيق هذه الهدنة.

لكن اجل��ي��ش ال��س��وري اع��ل��ن ف��ي بيان 
سريان وقف االعمال القتالية في “عدد من 
مناطق الغوطة الشرقية” من دون ان يسمي 
املناطق غير املشمولة بالهدنة. وتخوض 
قوات النظام منذ اسابيع معارك على اطراف 
عني ترما التي تسيطر عليها فصائل معارضة 
في محاولة للتقدم الى املنطقة الفاصلة بني 
البلدة وحي جوبر في شرق دمشق، الذي 

يسيطر املقاتلون على اجزاء منه.
وحتاصر قوات النظام وحلفاؤها منطقة 
الغوطة الشرقية منذ اكثر من اربع سنوات. 

وغالبا ما شكلت هدفاً لعملياتها العسكرية.
واعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان 
السبت “التوقيع على اتفاقات ح��ول آلية 
عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة 
الشرقية” بناء على محادثات ج��رت في 
القاهرة وضمت “مسؤولني من وزارة الدفاع 
الروسية واملعارضة السورية املعتدلة حتت 

رعاية اجلانب املصري”.  
ووقعت االط��راف بحسب البيان اتفاقات 
مت مبوجبها “حتديد ح��دود مناطق خفض 
التصعيد وكذلك مناطق االنتشار وحجم 

قوات مراقبة خفض التصعيد”. كما وافقت 
على اع��ت��م��اد “طرق الي��ص��ال امل��س��اع��دات 
االنسانية الى السكان وتأمني حرية التحرك 

للمقيمني”.
ولم تعلن اي من الفصائل الكبرى التي 
حتظى بنفوذ في الغوطة الشرقية توقيع 
االتفاق، وابرزها جيش االس��الم، في وقت 
رح��ب فيلق الرحمن، اح��د اب��رز الفصائل، 
باالتفاق. واعتبره “امتداداً التفاق وقف 
اط��الق النار في جنوب غرب سوريا”، في 
اشارة الى هدنة بدأ تطبيقها في التاسع من 
الشهر احلالي في محافظات درعا والسويداء 

والقنيطرة.
وتشكل الغوطة الشرقية وجنوب سوريا 
منطقتني من اربع مناطق نص عليها اتفاق  
“خفض التصعيد” ال��ذي وقعته ك��ل من 
روسيا وايران حليفتا النظام وتركيا الداعمة 

للمعارضة في استانا في  مايو.
وينص االتفاق بشكل رئيسي على وقف 
االعمال القتالية بني قوات النظام والفصائل 
املعارضة ووقف الغارات اجلوية وادخال 
مساعدات انسانية. اال ان اخل��الف حول 
اجلهات التي ستراقب وقف اطالق النار والية 

عملها أخرت تطبيق االتفاق.

ق���ال األم���ني ال��ع��ام جل��ام��ع��ة ال���دول 
العربية أح��م��د أب��و الغيط االح���د أن 
“الُقدس خ��ٌط أحمر” متهما اسرائيل 
ب”اللعب بالنار” وادخ����ال املنطقة 
“منحنى ب��ال��غ اخلطورة” م��ن خالل 
فرضها اج����راءات امنية للدخول الى 

احلرم القدسي.
وأعلن مجلس اجلامعة العربية عن 
اج��ت��م��اع  ط���ارئ على مستوى وزراء 
اخلارجية في ٢٦  يوليو بناء على طلب 

من االردن ملناقشة األوضاع في القدس.
ونقل بيان عن االمني العام للجامعة 
ق��ول��ه ان “القدس خ��ط اح��م��ر ال يقبل 
العرُب واملسلمون املساس به”. واعتبر 
ان احلكومة اإلسرائيلية “تلعب بالنار 
وتغامر بإشعال فتيل” أزمة كبرى مع 
العاملني العربي واإلس��الم��ي من خالل 
فرضها اج����راءات امنية للدخول الى 

احلرم القدسي.
وتأتي تصريحات أبو الغيط بينما 
يستمر االنتشار الكثيف للجنود في 
القدس الشرقية احملتلة، خصوصا في 
محيط املسجد االقصى إثر هجوم أدى 
الى مقتل شرطيني اسرائيليني في 14  
يوليو وال��ذي اغلقت سلطات اسرائيل 
بسببه باحة املسجد االقصى حتى 16  

يوليو.
وق��ال��ت ال���ق���وات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة إن 
املهاجمني خبأوا أسلحتهم في ساحة 
املسجد األقصى وبناء على ذلك قررت 
تركيب أجهزة لكشف املعادن عنَد مداخل 
هذا املوقع احلساس بالقدس الشرقية 

احملتلة.
وأض��اف البيان نقال عن أب��و الغيط 
أن “األيام املاضية أثبتت أن االعتبارات 
األمنية ال متثل الباعث احلقيقي وراء 
اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة”، مشيرا 
إل��ى أن “ما ي��ج��ري ال��ي��وم ه��و لألسف 
استكمال ملشروع تهويد املدينة املقدسة، 
واالستيالء على البلدة القدمية التي 

ال تعترف أي دول��ة في العالم بسيادة 
إسرائيل عليها”.

وح��ذر األم��ني العام، بحسب البيان، 
احلكومة اإلسرائيلية من “اإلجنراف 
وراء دع������اوى ال���ق���وى ال��ي��ه��ودي��ة 
املتطرفة ال��ت��ي ص���ارت - كما يتضح 
للجميع- تقبض على زم��ام السياسة 

اإلسرائيلية”.
وق���ت���ل خ��م��س��ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني في 
مواجهات مع القوات االسرائيلية الومني 
املاضيني كما قتل شاب فلسطيني ثالثة 
اسرائيليني في احدى مستوطنات الضفة 

الغربية.
يعقد مجلس االم��ن ال��دول��ي جلسة 
طارئة االثنني بطلب من فرنسا والسويد 

ومصر وفق ما افاد دبلوماسيون.
من جهتها ناشدت اللجنة الرباعية 
الدولية للشرق األوسط جميع األطراف 

“ضبط النفس الى أقصى حد”. 
ودع��ت الرباعية “اسرائيل واالردن 
ال��ى العمل سويا من اج��ل اإلب��ق��اء على 
الوضع القائم” في باحة االقصى في 
القدس الشرقية احملتلة وال��ذي يتاح 
مبوجبه للمسلمني دخول املوقع في اي 
وقت ويتاح لليهود دخوله في اوقات 

محددة من دون السماح لهم بالصالة.
وتعترف إسرائيل مبوجب معاهدة 
السالم املوقعة مع االردن ع��ام 1994 
بوصاية اململكة على املقدسات االسالمية 
ف��ي ال��ق��دس التي كانت تخضع اداري��ا 

لالردن قبل احتاللها عام 1967.
فيما دعت اللجنة الرباعية الدولية 
للشرق األوسط السبت جميع األطراف 
املعنيني بالوضع في القدس الشرقية 
احملتلة الى “ضبط النفس ألقصى حد”، 
وذل���ك بعدما ش��ه��دت املدينة املقدسة 
يوما جديدا من الصدامات الدموية بني 

الفلسطينيني وقوات االمن االسرائيلية.
وقالت الرباعية )ال��والي��ات املتحدة 
وروس��ي��ا واالحت���اد االوروب����ي واالمم 

املتحدة( في بيان انه “نظرا الى الطابع 
الشديد احلساسية للمواقع الدينية 
املقدسة في القدس وضرورة حفظ االمن 
فإّن مبعوثي الرباعية يدعون اجلميع 
الى ممارسة ضبط النفس الى اقصى حد 
وجتنب االعمال االستفزازية والعمل في 

سبيل خفض مستوى التوتر”.
كما دعت الرباعية “اسرائيل واالردن 
ال��ى العمل سويا من اج��ل اإلب��ق��اء على 

الوضع القائم” في باحة االقصى في 
القدس الشرقية احملتلة وال��ذي يتاح 
مبوجبه للمسلمني دخول املوقع في اي 
وقت ويتاح لليهود دخوله في اوقات 
محددة من دون ان يتمكنوا من الصالة 

فيه.
وتعترف إسرائيل مبوجب معاهدة 
السالم املوقعة مع االردن ع��ام 1994 
بوصاية اململكة على املقدسات في مدينة 

القدس التي كانت تخضع اداريا لالردن 
قبل احتاللها عام 1967.

واتى بيان الرباعية بعد ساعات من 
مقتل فلسطينيني اثنني خالل مواجهات 
مع قوات االمن االسرائيلية في الضفة 

الغربية احملتلة.
وكان يوم اجلمعة انتهى أيًضا مبقتل 
ث��الث��ة فلسطينيني خ���الل م��واج��ه��ات 
في القدس الشرقية والضفة الغربّية 

احملتلتني بني متظاهرين فلسطينيني 
وقوات األمن االسرائيلية.

ك��م��ا ُق���ت���ل م���س���اء اجل��م��ع��ة ث��الث��ة 
إس��رائ��ي��ل��ّي��ني ط��ع��ًن��ا ف��ي أح���د م��ن��ازل 
مستوطنة نيفي تسوف شمال غرب رام 

الله.
والصدامات التي بلغت أوجها اجلمعة 
كانت اندلعت قبل أسبوع اثر هجوم أدى 
الى مقتل شرطيني اسرائيليني في القدس 

القدمية في 14  يوليو. واغلقت سلطات 
اس��رائ��ي��ل ب��اح��ة املسجد االق��ص��ى اثر 
الهجوم ولم تفتحها اال في 16  يوليو 
بعدما استحدثت انظمة تفتيش بواسطة 

كاميرات واجهزة كشف معادن.
وف��ي ض��وء تسارع التطورات يعقد 
مجلس االم���ن ال��دول��ي جلسة طارئة 
االثنني بطلب من فرنسا والسويد ومصر 

بحسب ما افاد دبلوماسيون. 
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قوات االحتالل اإلسرائيلي عند مداخل املسجد األقصى

الرباعية الدولية تدعو إلى »ضبط النفس ألقصى حد«

اجلامعة العربية تعتبر القدس »خطا أحمر« وتتهم إسرائيل بـ »اللعب بالنار«

املعارضة الفنزويلية تدعو إلى إضراب يستمّر يومني رفضًا لتعديل الدستور
دعت املعارضة الفنزويلّية السبت إلى إضراب مّدته 48 ساعة 
يومي األربعاء واخلميس املقبلني ضّد الرئيس نيكوالس مادورو 

ومشروعه املقترح لتعديل الدستور. 
ومتحّدثاً خالل مؤمتر صحافي باسم املعارضة الفنزويلّية 
املمّثلة في حتالف “طاولة الوحدة الدميوقراطية”، قال النائب 
سيمون كالزاديال “إننا ندعو كّل الشعب والقطاعات كاّفة إلى 
إضراب مدني مّدته 48 ساعة”. وأعلن كالزاديال أيضاً أّن مسيرة 
ستخرج اجلمعة 28  يوليو بهدف مطالبة م��ادورو ب�”سحب” 

مشروعه النتخاب جمعية تأسيسية. 
لكّن م��ادورو ال��ذي تنتهي واليته ف��ي  ديسمبر 2018، تعهد 
باملضّي قدًما في مشروعه انتخاب أعضاء اجلمعية التأسيسية 
ال�545 في 30  يوليو، لصياغة دستور جديد رغم االحتجاجات 

العارمة التي يواجهها.
وحُتّمل املعارضة م��ادورو مسؤولية أزم��ة اقتصادية حاّدة 

تعانيها البالد التي انهار اقتصادها جّراء تدهور أسعار النفط. 
ويريد مادورو من اجلمعية تعديل الدستور املعمول به حالًيا 

لضمان االستقرار السياسي واالق��ت��ص��ادي لفنزويال. غير أّن 
املعارضة تعتبر هذه اجلمعية التأسيسية التفافا على البرملان 

الذي تسيطر عليه منذ 2016.
من جهة ثانية، قال البرملاني الفنزويلي إّن واح��داً من القضاة 
ال�33 ال��ذي��ن سّمتهم املعارضة مت اعتقاله السبت م��ن جانب 
االستخبارات الفنزويلية.  وكانت املعارضة سّمت هؤالء القضاة 
في إط��ار “محكمة الظّل”، ليحّلوا محّل قضاة احملكمة العليا 

احلاليني في فنزويال واحملسوبني على مادورو. 

املسجد األموي الكبير في حلب بعد أن دمرته قوات النظام السوري

آخر أبرز معاقل الفصائل املعارضة قرب دمشق

غارات لقوات النظام السوري على مناطق في الغوطة الشرقية رغم الهدنة

98 جرمية في الضالع اليمنية األلغام  تخلف 

اجليش اليمني يكبد االنقالبيني خسائر 
فادحة في معسكر خالد

شنَّ اجليش الوطني اليمني هجوماً 
ك��ب��ي��راً ع��ل��ى م��واق��ع امليليشيات في  
معسكر خالد مبفرق املخا بعد حصار 

محكم فرضه من اجتاهات عدة.
ووص���ل اجل��ي��ش إل��ى مثلث بوابة 
املعسكر ق��رب منطقة النجيبة، كما 
حقق تقدماً في منطقة العصفورية بعد 
معارك ضارية، وبإسناد من مقاتالت 

التحالف.
من جانبه، حت��دث مصدر عسكري 
ع��ن سقوط ع��دد كبير م��ن القتلى في 
صفوف ميليشيات احلوثي و املخلوع 
صالح، فضالً عن تدمير آليات عسكرية 

واغتنام أسلحة بكميات كبيرة.
كما وث��ق تقرير حقوقي 98 حالة 
تضرر بشرية ومادية خلفتها األلغام 
األرضية املضادة للدروع واألفراد التي 
زرعتها ميليشيات احلوثي واملخلوع 
صالح االنقالبية، مبحافظة  الضالع 
خالل الفترة من م��ارس  2015 وحتى 

يونيو  2017.
وأشار مركز وعي لإلعالم و  حقوق 

اإلنسان إلى أن أضرار األلغام تنوعت 
بي�ن القتل واإلص��اب��ة وتفجير منازل 

وتفخيخ مركبات ومزارع.
وأفاد تقرير أصدره املركز احلقوقي 
اليمني، السبت، اطلعت عليه “العربية.
نت”، أن فريقه امليداني وثق 26 حالة 
ق��ت��ل، منها 15 ح��ال��ة ج���راء ح���وادث 
انفجار األلغام املضادة لألفراد التي 
زرعتها امليليشيات، بينها ثالث حاالت 
قتل تعرض لها أطفال نتيجة انفجار 

ألغام أرضية.
وق��ال التقرير إن عدد القتلى الذين 
سقطوا بانفجار مقذوفات أو عبوات 
ناسفة استهدفتهم ف��ي أماكنهم أو 
مركباتهم بلغ نحو 21 قتيال، بينهم 

طفالن.
كما وث��ق التقرير نحو 28 حالة 
إصابة، منها 13 حالة بانفجار ألغام 
أرضية زرعها احلوثيون، بينها أربع 
ح���االت م��ن األط��ف��ال، وح��ال��ة واح��دة 
تعرضت لها ام���رأة، بينما وص��ل عدد 
اجلرحى املدنيني إلى 22 جريحا مقابل 

س��ت��ة ج��رح��ى عسكريني خ���الل فترة 
التقرير املمتدة بني مارس  2015 وحتى 
يونيو  2017، كما بلغ عدد اجلرحى 
الذين يعانون من إعاقات دائمة بس��بب 
األل��غ��ام األرض��ي��ة 13 جريحا، بينهم 

خمسة بترت أطرافهم.
وذكر أن عدد اجلرحى الذين سقطوا 
بانفجارات استهدفتهم في أماكنهم أو 
مركباتهم بلغ 25 جريحا، بينهم سبعة 
أطفال أصيبوا نتيجة انفجار مقذوفات 
مخلفات ح��رب ميليشيات احلوثي و 

صالح على الضالع.
وأوض����ح ال��ت��ق��ري��ر أن األض���رار 
واخل��س��ائ��ر امل��ادي��ة بلغت نحو 34 
منزال فجرتها ميليشيات احلوثي 
واملخلوع عبر استخدامها ألغاما 
أرضية شديدة االنفجار مت تصنيعها 
محليا م��ن م���ادة TNT امل��ع��روف��ة 
ب�”الديناميت” أو ما يسمى بالبارود، 
مشيرا إل��ى أن م��ن ب��ني تلك املنازل 
تدمير 22 منزال تدميرا كليا، وتدمير 

12 آخرين تدميرا جزئيا.

اليمني املتطرف على موقفه الداعي الى تخلي فرنسا عن اليورو

شعبية ماكرون تراجعت بقوة في يوليو
سّجلت شعبية الرئيس الفرنسي 
إميانويل م��اك��رون تراجعا كبيرا في  
يوليو، إذ انخفضت نسبة الراضني عن 
اداء الرئيس اجلديد بنسبة 10 نقاط 
مئوية من %64 الى %54، بحسب ما 
أف��اد استطالع نشرته لوجورنال دو 

دميانش االحد.
كما أظهر االس��ت��ط��الع ال��ذي اج��راه 
املعهد الفرنسي للرأي العام )إيفوب( 
ان شعبية رئيس ال��وزراء إدوار فيليب 
تراجعت بدورها بقوة، بحيث انخفضت 
نسبة الراضني عن ادائه بنسبة %8 في 
شهر واح��د: من %64 ف��ي  يونيو الى 

%56 في  يوليو.
وف��ي م��ا خ��ص م��اك��رون ق��ال 47% 
ممن شملهم االستطالع انهم “راضون 
ال��ى حد ما” عن اداء الرئيس )مقابل 
%54 في  يونيو( بينما قال %7 منهم 
ان “راضون للغاية” عن ادائه، )مقابل 
%10 في  يونيو(، اي ما ميثل تراجعا 
عاما بنسبة 10 نقاط مئوية لهاتني 

الفئتني.
ب��امل��وازاة ف��ان نسبة غير الراضني 
على اداء الرئيس ارتفعت من %35 في  

يونيو ال��ى 43 ف��ي  يوليو، وق��د توزع 
ه��ؤالء على فئتني هما “غير الراضني 
باملرة” )%15 في  يوليو مقابل 12% 
في  يونيو( و”غير الراضني الى حد ما” 

)من %23 الى 28%(.
ورفض %3 ممن شملهم االستطالع 
االدالء برأيهم، علما بأن نسبة هؤالء 

كانت %1 في  يونيو.
أما بالنسبة الى فيليب فقال 52% 
ممن شملهم االستطالع انهم “راضون 
ال��ى حد ما” عن اداء رئيس وزرائهم 
)مقابل %59 قبل شهر( و%4 قالوا انهم 
“راضون للغاية” عن ادائه )مقابل 5% 
قبل شهر(، ما يعني ان نسبة التأييد 
لرئيس ال��وزراء تراجعت في شهر من 

%64 الى 56%.
وفي ما خص غير الراضني عن اداء 
رئيس ال��وزراء فان %27 ممن شملهم 
االس��ت��ط��الع ق��ال��وا انهم “غير راض��ني 
ال���ى ح��د ما” )3+%( و%10 ق��ال��وا 
انهم “”غير راض��ني باملرة” عن ادائ��ه 

.)%+2(
وأوضح معهد إيفوب ان االستطالع 
اج���ري عبر ال��ه��ات��ف واالن��ت��رن��ت، بني 

17 و22  يوليو، على عينة من 1947 
شخصا مت��ّث��ل الناخبني الفرنسيني، 

بحسب نظام احلصص.
وأبقى حزب اجلبهة الوطنية اليميني 
املتطرف، ال��ذي عقد اجلمعة والسبت 
بعيدا عن االعالم ندوة “اعادة هيكلة”، 
على هدفه بالتخلي عن عملة اليورو، اال 
انه أجل مسالة اقرارها حتى والية اي 

حكومة قد يشكلها احلزب.
وس��ت��ط��رح رئيسة احل���زب مارين 
لوبن على املنتسبني، على ضوء نتائج 
االنتخابات الرئاسية وال سيما مخاوف 
قسم من الناخبني حول مسألة اليورو 
)العملة االوروبية املوحدة(، “ترتيبات 
جديدة وروزنامة عمل جديدة من اجل 
الوصول بالتوالي الى اهدافنا السيادية 
على مدى خمس سنوات”، بحسب بيان 

رسمي نشره احلزب مساء السبت.
وخ��س��رت ل��وب��ن ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 
الرئاسية التي ج��رت في مايو بفارق 

كبير امام اميانويل ماكرون.
وت��ن��وي اجل��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ب��دء 
بتنفيذ هذه اخلطة من خالل العمل على 
“اعطاء االولوية” الى “سيادة االراضي 

والسيطرة على احلدود التي تشهد عبور 
مهاجرين كما واحلدود التجارية”.

وأج���ل احل���زب مسألة التخلي عن 
العملة االوروبية املوحدة حيث اعتبرت 
اجلبهة انه “بهدف ايجاد الوقت الكافي 
ل��ذل��ك ف��إن مسألة اس��ت��ع��ادة السيادة 
النقدية ستأتي في ختام هذه اخلطة”، 
بحسب البيان ال��ذي مت انتقاء كلماته 

بدقة.
ويعني ذلك انه مت االبقاء على مسألة 
التخلي عن اليورو ضمن اهداف احلزب، 

وامنا مت تأجيلها الى نهاية اخلطة.
وينادي املسؤول الثاني في احلزب 
فلوريان فيليبو ومقربوه بالتخلي عن 
العملة االوروبية املوحدة، فيما يعارضه 
آخ��رون لدرجة املطالبة باسقاط هذا 
الهدف بشكل واضح وصريح، محملني 
مسألة التخلي عن اليورو مسؤولية 

خسارة االنتخابات الرئاسية. 
وبحسب ما افاد العديد من املشاركني 
في الندوة التي عقدت في مقر احلزب 
في نانت )غرب باريس(، فان عددا من 
امل��س��ؤول��ني ف��ي احل���زب حتفظوا على 

النص النهائي للبيان.
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