
قال منقذون وسكان إن ضربات جوية على 
سوق شعبية وأحياء سكنية أدت إلى مقتل 
20 شخصا على األقل وإصابة العشرات أمس  
االثنني في هجوم على إحدى املدن الرئيسية 
اخلاضعة لسيطرة املعارضة بشمال غرب 

سوريا.
وأض��اف��ت امل��ص��ادر أن ال���غ���ارات، التي 
يعتقد أن طائرات سورية أو روسية نفذتها، 
استهدفت معرة النعمان، وه��ي مدينة ذات 
كثافة سكانية عالية في محافظة إدلب بجنوب 

البالد.
وقال عبد الرحمن الياسر، وهو رجل إنقاذ 
من فريق الدفاع املدني في إدل��ب يبحث عن 
جثث ضحايا حتت األنقاض، لرويترز ”جثث 
العالم في األرض. الله ينتقم من )الرئيس 
ال���روس���ي ف��الدمي��ي��ر( ب��وت��ني و)ال��رئ��ي��س 

السوري( بشار على جرائمهم“.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان إن 
هجمات جوية أدت إلى سقوط ما ال يقل عن 
18 قتيالبينهم سبعة أطفال في منطقة إدلب 
اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة بشمال 

غرب سوريا.
ويعد شمال غرب سوريا آخر معقل كبير 
للمعارضة املسلحة ضد الرئيس بشار األسد 
الذي تعهد باستعادة كل شبر من البالد لكنه 
لم يحرز أي مكاسب تذكر خ��الل العمليات 
العسكرية املستمرة منذ أكثر من شهرين في 

املنطقة.
وذكرت وسائل اإلعالم الرسمية أن قطارا 
محمال بالفوسفات خرج عن مساره في وسط 
سوريا ج��راء انفجار قنبلة شرقي تدمر مما 
تسبب في وقوع إصابات بني أف��راد الطاقم. 
ول��م حت��دد هوية منفذي الهجوم. وال يزال 
تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية ينشط في وسط 

سوريا.
وق��ال املرصد السوري إن هجمات جوية 
شنتها احلكومة السورية أدت إلى مقتل 12 
شخصا بينهم خمسة أطفال في قرية أورم 
اجلوز في محافظة إدلب الغربية. ولقي أربعة 
أش��خ��اص آخ��ري��ن بينهم طفالن حتفهم في 

غارات على بلدة كفروما في جنوب احملافظة.
وأض��اف املرصد أن هجوما جويا روسيا 
أدى إلى قتل متطوع بالدفاع املدني في بلدة 
خان شيخون. وقال الدفاع املدني املعروف 
أيضا باسم اخلوذ البيضاء إن القتيل يدعى 
أنس الدياب وهو متطوع ونشط طبي وقال 

إنه قتل بينما كان يوثق الضربات اجلوية.
وقال املرصد إنه بهذا ارتفع عدد املدنيني 
الذين لقوا حتفهم في القصف احلكومي أو 
ال��روس��ي ف��ي ش��م��ال غ��رب ال��ب��الد إل��ى 682 
شخصا منذ أواخ��ر أبريل نيسان. وأض��اف 
أن 53 مدنيا لقوا حتفهم خالل نفس الفترة 
بسبب هجمات شنها مقاتلو املعارضة على 

املناطق التي تسيطر عليها الدولة.

وأضاف أن نحو 1500 مقاتل من الطرفني 
لقوا حتفهم في نفس الفترة.وقالت الوكالة 
العربية السورية لألنباء إن اجليش السوري 

صد هجوما جلماعات مسلحة استهدفت مواقع 
قوات اجليش التي حتمي قرية القصابية في 

جنوب إدلب.

وأضافت إن وحدات اجليش دمرت مركبات 
جلبهة النصرة في الهجوم ال��ذي استخدم 
خ��الل��ه امل��ت��ش��ددون مفجرين ان��ت��ح��اري��ني. 

وُتعرف جبهة النصرة حاليا بجبهة حترير 
الشام وهي تنظيم متشدد يتمتع بنفوذ في 

منطقة إدلب.

alwasat.com.kw

7 مقاتلني موالني حلفتر قرب طرابلس مقتل 
ق��ال مصدر عسكري إن سبعة مقاتلني على األقل 
موالني للجيش الوطني الليبي )ق��وات شرق ليبيا( 
بقيادة خليفة حفتر قتلوا في ضربة بطائرة مسيرة في 

ضاحية بجنوب العاصمة طرابلس.

وقال اجليش الوطني الليبي دون تفاصيل إنه أسقط 
طائرة مسيرة في ضاحية عني زارة بجنوب طرابلس.

وفي أحدث موجة اضطرابات منذ اإلطاحة مبعمر 
القذافي عام 2011، لم يتمكن اجليش الوطني الليبي 

من انتزاع السيطرة على طرابلس من قبضة احلكومة 
املعترف بها دوليا رغم القتال الذي أشاع الفوضى في 
الضواحي اجلنوبية للعاصمة وشرد عشرات اآلالف 

من املدنيني.
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إسرائيل تهدم منازل على مشارف القدس وتثير مخاوف الفلسطينيني
بدأت قوات إسرائيلية هدم منازل 
ق��رب ج���دار عسكري على مشارف 
ال��ق��دس أم���س  االث��ن��ني وذل���ك أم��ام 
احتجاجات فلسطينية وانتقادات 
دولية. ودخلت جرافات يرافقها مئات 
من اجلنود والشرطة اإلسرائيلية 
بلدة ص��ور باهر الفلسطينية على 

مشارف القدس الشرقية.
ويخشى الفلسطينيون م��ن أن 
يكون هدم أبنية بالقرية الواقعة قرب 
السياج سابقة يتبعها هدم مماثل في 
بلدات أخرى على طول اجل��دار الذي 
ميتد ملئات الكيلومترات حول وعبر 

الضفة الغربية احملتلة.
وال��ه��دم هو أح��دث حلقة في جدل 
مطول بشأن مستقبل ال��ق��دس التي 
يسكنها أكثر من 500 ألف إسرائيلي 
ونحو 300 ألف فلسطيني. واجتازت 
ق��وات إسرائيلية قطاعا م��ن السلك 
الشائك باجلدار في صور باهر وبدأت 

في إبعاد السكان من املنطقة.
وأضاءت األضواء الكاشفة املنطقة 
بينما نقلت عشرات املركبات أف��رادا 
من الشرطة واجليش إلى القرية. ومع 
أول ضوء للنهار، بدأت احلفارات في 
هدم منزل يتألف من طابقني، وانتقل 
جنود في عدة طوابق ببناية قريبة 

حتت اإلنشاء.
وص�����ور امل��ش��ه��د فلسطينيون 
وإس��رائ��ي��ل��ي��ون ون��ش��ط��اء دول��ي��ون 
احتشدوا باملنطقة في محاولة لوقف 
الهدم. وقال حمادة حمادة أحد وجهاء 

ص��ور ب��اه��ر ”منذ الثانية صباحا 
يجلون الناس من منازلهم بالقوة 
وب��دأوا في زرع متفجرات في املنازل 
التي يرغبون في هدمها. يوجد مئات 

اجلنود هنا“.
وكانت احملكمة العليا اإلسرائيلية 
قضت في يونيو حزيران بأن األبنية 
تنتهك حظرا للبناء باملنطقة. وينتهي 

املوعد النهائي املمنوح للسكان لهدم 
األبنية.

وق������ال ب���ع���ض ال���س���ك���ان إن��ه��م 
س��ي��ش��ردون. وي��ق��ول م��الك األبنية 

إنهم حصلوا على تراخيص البناء 
من السلطة الفلسطينية التي متارس 
ح��ك��م��ا ذات��ي��ا م���ح���دودا ف��ي الضفة 

الغربية.

هدم منازل على مشارف القدس

قصف للنظام السوري على إدلب

»جثث العالم باألرض« .. آخر معقل للمعارضة املسلحة ضد األسد

20 قتياًل في ضربات جوية للنظام السوري على إدلب

بالتزامن مع غضب الفلسطينيني الشديد إزاء خطة اإلدارة األميركية

األوسط بالشرق  جولة  خالل  خطته  على  األخيرة  اللمسات  يضع  كوشنر 
قال مسؤول باإلدارة األمريكية إن جاريد كوشنر 
مستشار البيت األبيض الكبير سيرأس وفدا أمريكيا 
في جولة بالشرق األوسط لوضع اللمسات األخيرة 
على تفاصيل خطته املقترحة للتنمية االقتصادية 
للفلسطينيني واألردن ومصر ولبنان التي يبلغ 

حجمها 50 مليار دوالر.
وأض��اف املسؤول أن من املتوقع توقف كوشنر 
وجيسون جرينبالت املبعوث األمريكي للشرق 
األوس��ط وبريان هوك املسؤول ب��وزارة اخلارجية 

األمريكية وآف���ي بركويتس مساعد كوشنر في 
إس��رائ��ي��ل واألردن وم��ص��ر وال��س��ع��ودي��ة وقطر 
واإلم���ارات. وسيغادر الوفد واشنطن أواخ��ر هذا 

الشهر ويعود إليها أوائل أغسطس.
وق���ال امل��س��ؤول إن ال��ه��دف م��ن ه��ذه اجل��ول��ة ” 
مواصلة ال��زخ��م ال��ذي تولد ف��ي ورش��ة العمل في 
البحرين ووض��ع اللمسات األخ��ي��رة على اجل��زء 

االقتصادي من اخلطة“.
وأض��اف أن الوفد سيناقش أيضا احتمال جعل 

مقر صندوق التنمية في البحرين.
وسعى كوشنر صهر الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب واملسؤول الرئيسي عن وضع اخلطة حلشد 
الدعم ملقترحاته االقتصادية الطموحة لألراضي 
الفلسطينية، وذلك خالل اجتماع دولي في البحرين 
في شهر يونيو. وعبر الفلسطينيون عن غضبهم 
الشديد إزاء خطة إدارة ترامب االستثمارية الرامية 
لتحقيق السالم في الشرق األوس��ط، في حني قال 
حلفاء عرب للواليات املتحدة في اخلليج إن املبادرة 

االقتصادية قد تكون واع��دة إذا جرى التوصل إلى 
تسوية سياسية.

وناقش كوشنر ووزير اخلزانة األمريكي ستيفن 
منوتشني األس��ب��وع املاضي إنشاء الصندوق مع 
رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس. وللبنك دور في 
إدارة الصندوق. وليس من املتوقع أن يناقش الوفد 
خطة ترامب السياسية للسالم في الشرق األوسط 
والتي طال انتظارها. ولم يتضح بعد موعد الكشف 

عن هذه اخلطة.

احلديدة : إنقالب 
حوثي على مخرجات 
جلنة الرقابة األممية

نفذت ميليشيات احلوثي االنقالبية، محاولة تسلل انتحارية 
داخل مدينة احلديدة غربي اليمن، في تأكيد جديد على مضيها في 
التصعيد ومساعيها في االنقالب على مخرجات االجتماع املشترك 
للجنة الرقابة األممية والتي جاءت كمحاولة أخيرة إلنقاذ اتفاق 

السويد.
في التفاصيل، أوض��ح اإلع��الم العسكري للمقاومة اليمنية 
املشتركة أن امليليشيات احلوثية دفعت ال��س��اع��ات املاضية 
بالعشرات من عناصرها في محاولة تسلل انتحارية صوب 

األحياء السكنية احملررة في شارع صنعاء، لكن دون جدوى.
كما أك��د أن محاولة التسلل التي انطلقت من داخ��ل األحياء 
السكنية شمال شرق املطار بغطاء ناري مكثف، واستمرت قرابة 

ساعة، تراجعت أمام ضربات املقاومة اليمنية.
كذلك لفت إلى أن حتركات امليليشيات احلوثية كانت مرصودة 
بدقة من حلظة وصول تعزيزاتها وتوزيع عناصرها داخل املباني 
السكنية استعدادا لتنفيذ محاولة التسلل التي انتهت مبصرع 

وجرح معظم املشاركني فيها.
وأوض��ح أن امليليشيات احلوثية استهدفت األحياء السكنية 
احمل��ررة في ش��ارع صنعاء بعدد من قذائف الهاون تزامنا مع 
محاولة التسلل، األم��ر ال��ذي خلف املزيد من األض��رار في منازل 

وممتلكات املواطنني، وفقا لإلعالم العسكري للمقاومة املشتركة.
في األثناء، تعرضت مدينة التحيتا مركز املديرية في جنوب 
احلديدة لقصف عنيف بالقذائف املدفعية والصاروخية من قبل 
امليليشيات احلوثية، وتساقطت القذائف العشوائية على األحياء 
والتجمعات السكنية، كما واصلت املليشيات تصعيدها للقصف 
واالستهداف على منطقة اجلبلية التابعة للمديرية وعلى مديرية 

حيس.
ووفقاً للمركز اإلعالمي أللوية العمالقة، ع��اودت ميليشيات 
احل��وث��ي األح���د، استهدافها مل��واق��ع ال��ق��وات املشتركة املرابطة 
في منطقة اجلبلية التابعة ملديرية التحيتا جنوب احلديدة 
واستخدمت قذائف الهاون عيار 120 وسالح عيار 23 واألسلحة 

املتوسطة من عيار 14.5.
كما واصلت امليليشيات تصعيدها بالقصف واالستهداف 
املكثف ملواقع القوات املشتركة في مديرية حيس جنوب احلديدة 
مستخدمة األسلحة الثقيلة واملتوسطة واخلفيفة واألسلحة 

القناصة.
وكانت ال��ق��وات اليمنية املشتركة، أعلنت ، أن امليليشيات 
احلوثية في مديرية زبيد استأنفت العمل في طريق إمداد حربي 
يبدأ من مناطق نائية بني مدينتي زبيد والتحيتا م��روراً بقرى 

حسني رضى واملسلب والروية وبني الهادي.

صعدة : تقدم ميداني جديد للجيش 
اليمني في معقل احلوثيني

أعلن اجليش اليمني، ، ع��ن إح���راز تقدم ميداني 
جديد في مديرية باقم مبحافظة صعدة املعقل الرئيس 

مليليشيات احلوثي االنقالبية أقصى شمال البالد.
وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل 
القشائي، إن ق��وات اجليش ح��ررت أج��زاء واسعة من 
سلسلة جبل ال��ن��ار االستراتيجي، املطل على مركز 

مديرية باقم شمال صعدة.
وأض��اف: »إن الوصول إلى هذه املواقع املهمة في 
سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة 

منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم«.
وأوضح العميد القشائي أن قوات اجليش مسنودة 
مبدفعية حتالف دع��م الشرعية، تسيطر ن��اري��اً على 
قمة جبل النار، بحسب ما صرح به للموقع الرسمي 

للجيش اليمني. وأكد قائد اللواء الثالث حرس حدود أن 
املعارك مستمرة، وسط انهيارات في صفوف امليليشيا، 
التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها، الفتاً إلى أن 
قوات اجليش استعادت خالل املعارك كميات كبيرة من 

األسلحة والذخيرة املتنوعة.
وثمن دع��م وإس��ن��اد ق��وات حتالف دع��م الشرعية، 
للجيش الوطني، في معركة إنهاء انقالب امليليشيات 

احلوثية.
يأتي ذلك بعد يوم من حترير اجليش اليمني مناطق 
جديدة في مديرية باقم، أبرزها: سلسلة جبال رمدان 
والنعمان احملاذية جلبال النار، ورفع علم اجلمهورية 
اليمنية في أعالي تلك اجلبال بعد تطهيرها من عناصر 

امليليشيات االنقالبية.

اجلبير: املساس بحرية املالحة 
الدولية هو انتهاك للقانون الدولي

أك��د وزي��ر ال��دول��ة السعودي للشؤون 
اخلارجية، ع��ادل اجلبير، أن أي مساس 
بحرية املالحة الدولية هو انتهاك للقانون 

الدولي.
وأضاف اجلبير أنه على إيران أن تدرك 
أن تصرفاتها التي تشمل احتجاز ناقلة 

بريطانية مرفوضة متاماً.
أيضا أش��ار في تغريدة له عبر تويتر، 
إلى أنه على املجتمع الدولي ردع تصرفات 

وانتهاكات إيران التي تخالف القانون.
وك��ت��ب: »أي م��س��اس ب��ح��ري��ة امل��الح��ة 
البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي، 
وعلى إي���ران أن ت��درك أن م��ا تقوم ب��ه من 

تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي 
تشمل اعتراض سفن مدنية مبا فيها احتجاز 
السفينة البريطانية في اخلليج العربي، هو 
أمر مرفوض متاماً. وعلى املجتمع الدولي 

ردع مثل هذه األعمال«.
أي م��س��اس بحرية امل��الح��ة البحرية 
الدولية هو انتهاك للقانون الدولي، وعلى 
إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات 
وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل 
اع��ت��راض سفن مدنية مب��ا فيها احتجاز 
السفينة البريطانية في اخلليج العربي، هو 
أمر مرفوض متاماً. وعلى املجتمع الدولي 

ردع مثل هذه األعمال.


