إسرائيل تعتقل  16فلسطيني ًا في الضفة الغربية
اعتقل اجليش اإلسرائيلي 16 ،فلسطينيا ،في مناطق
متعددة م��ن الضفة الغربية ،خ�لال س��اع��ات الليلة
املاضية.
وق��ال اجليش في بيان ،اخلميس ،حصلت وكالة

8

األناضول على نسخة منه إنه «مت اعتقال الفلسطينيني
بشبهة الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية ،ومتت
إحالتهم للتحقيق».
وع��ادة ما تتم االعتقاالت من املنازل الفلسطينية

خالل ساعات ما بعد منتصف الليل.
ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون
األسرى (تابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل
عدد املعتقلني الفلسطينيني إلى نحو  5700معتقل.
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دمشق تعلن فتح معبر خلروج املدنيني من منطقة التصعيد في إدلب

فرار عشرات اآلالف من هجوم تقوده موسكو على معقل املعارضة السورية
ق��ال سكان ومنظمات حقوقية ومصادر
من املعارضة السورية إن عشرات اآلالف من
األش��خ��اص ف��روا إل��ى احل��دود التركية خالل
األي��ام القليلة املاضية مع مواصلة اجليش
ال��س��وري التوغل داخ��ل آخ��ر معقل رئيسي
للمعارضة.
وترك الفارون مدينة معرة النعمان ،وهي
مدينة في محافظة إدلب كانت مالذا لعائالت
فرت من مناطق كانت حتت سيطرة املعارضة،
فيما اقتربت حملة تقودها روسيا من السيطرة
على بلدة خان شيخون االستراتيجية التي تقع
أبعد إلى اجلنوب.
وأعلنت وزارة اخلارجية السورية أمس
اخلميس فتح معبر خلروج املدنيني الراغبني
من املنطقة التي تشهد تصعيدا ً عسكرياً منذ
أشهر في إدلب ومحيطها في شمال غرب البالد،
وفق ما نقلت وكالة األنباء السورية الرسمية
(سانا).
ويأتي إعالن دمشق فتح املعبر غداة سيطرة
القوات احلكومية على مدينة خ��ان شيخون
االستراتيجية في محافظة إدل��ب ،وحصارها
منطقة واسعة ممتدة من جنوب املدينة وصوالً
إل��ى ري��ف محافظة حماة الشمالي احمل��اذي
إلدل����ب ،بحسب امل��رص��د ال��س��وري حلقوق
اإلنسان.
وتشمل املنطقة احملاصرة بلدة مورك حيث
تقع أكبر نقطة مراقبة تركية موجودة مبوجب
تفاهم روسي تركي.
وقال مصدر في وزارة اخلارجية السورية،
بحسب س��ان��ا« ،تعلن اجلمهورية العربية

السورية عن فتح معبر انساني في منطقة
صوران في ريف حماة الشمالي بحماية قوات
اجليش العربي السوري» ،مشيرا ً إلى أن الهدف
منه هو «متكني املواطنني الراغبني في اخلروج
من املناطق اخلاضعة لسيطرة اإلرهابيني في
ريف حماة الشمالي وادلب اجلنوبي».
ويؤدي هذا املعبر الى مناطق سيطرة النظام
في محافظة حماة (وسط).
وكانت تلك املنطقة شهدت خ�لال األشهر
املاضية موجات ن��زوح ضخمة ،وف � ّر اجلزء
األكبر من سكانها إلى شمال إدل��ب ،على وقع
التصعيد العسكري الذي بدأته قوات النظام
وحليفتها روسيا في نهاية أبريل ،وما تخلله
م��ن قصف ج��وي عنيف وت��ق��دم ميداني على
األرض.
وأحصت األمم املتحدة منذ نهاية أبريل فرار
أكثر من  400ألف شخص من املنطقة باجتاه
مناطق أكثر أمناً خصوصاً بالقرب من احلدود
التركية.
وبحسب املرصد السوري حلقوق اإلنسان،
فإن مناطق ريف حماة الشمالي التي لم تدخلها
القوات احلكومية بعد باتت شبه خالية من
السكان ،كما ف ّر اجل��زء األكبر من أهالي ريف
إدلب اجلنوبي.
وعادة ما تلجأ قوات النظام إلى استراتيجية
فتح املعابر أمام املدنيني ليخرجوا بعد حصار
مناطق حتت سيطرة الفصائل املعارضة باتت
على وشك استعادة السيطرة عليها ،إن عبر
اتفاقات اإلجالء أو عبر عمل عسكري.
وحققت ق��وات النظام أب��رز تقدم لها في

«الدفاع األميركية» :فقدنا
طائرة بدون طيار في اليمن
اكد وزير الدفاع االمريكي مارك اسبر اسقاط احلوثيني طائرة امريكية
ب��دون طيار من ط��راز (ام كيو  )9في اج��واء محافظة (ذم��ار) جنوبي
العاصمة صنعاء وذلك في ثاني حادث من نوعه خالل الشهور القليلة
املاضية .وقال اسبر في اول مقابلة له مع قناة (فوكس نيوز) االمريكية
«فقدنا طائرة امريكية بدون طيار من طراز (ام كيو  )9في اليمن ومبجرد
ان نتوصل الى احلقائق سنكتشف اخلطوات التالية حسب االقتضاء».
وفي سياق متصل قال املتحدث باسم مجلس األمن القومي االمريكي
غاريت ماركيز في بيان صحفي انه مت اب�لاغ الرئيس دونالد ترامب
باحلادث .واض��اف ان «ه��ذا الهجوم وقع بسبب املساعدات االيرانية
املميتة للحوثيني ويعد مثاال آخر على جهود النظام االيراني التي ال
هوادة فيها لتصعيد الصراع وتهديد االستقرار اإلقليمي».
وذك��رت القيادة املركزية األمريكية (سينتكوم) انها «حتقق في
تقارير عن هجوم شنته قوات احلوثيني املدعومة من ايران على الطائرة
االمريكية بدون طيار التي كانت تعمل في املجال اجلوي املصرح به في
اليمن».

واشنطن :دعم اإليرانيني للحوثيني
تهديد لألمن واالستقرار وللشركاء
قالت القيادة املركزية األميركية إن دعم اإليرانيني للحوثيني تهديد
لألمن واالستقرار وللشركاء ،وذلك في بيان لها حول إسقاط طائرة
عسكرية أميركية مسيرة من طراز إم.كيو -9أسقطت فوق محافظة
ذمار باليمن جنوب شرقي العاصمة صنعاء ،اخلاضعة لسيطرة
ميليشيات احلوثي.
وكان مسؤوالن أميركيان طلبا عدم نشر اسميهما قد أكدا لرويترز
 ،2019أن الطائرة أسقطت في ساعة متأخرة.
وه��ذه ليست امل��رة األول��ى التي يتم فيها إسقاط طائرة أميركية
مسيرة في اليمن .ففي يونيو  ،قال اجليش األميركي إن ميليشيات
احلوثي أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحكومة األميركية مبساعدة
إيران.

ظريف :لن نبدأ حرب ًا في اخلليج
لكننا سندافع عن أنفسنا

عناصر من مقاتلي املعارضة

املنطقة بسيطرتها على مدينة خان شيخون
االستراتيجية في ريف إدل��ب اجلنوبي حيث

مير الطريق الدولي ال��ذي يربط مدينة حلب
شماالً بالعاصمة دمشق .ومتكنت قوات النظام

بذلك من فرض حصار على منطقة ممتدة من
جنوب خان شيخون إلى ريف حماة الشمالي،

النظام السوري يحاصر مدن ًا وقرى «معارضة» في حماة
س��ارت ق��وات النظام السوري من اجتاهات مختلفة في األج��زاء
اجلنوبية من محافظة إدلب الواقعة حتت سيطرة فصائل معارضة
والتقت ، ،لتحاصر ع��ددا ً من امل��دن والقرى الواقعة حتت سيطرة
ال عن موقع للجيش التركي ،حسب ما قال
فصائل معارضة فض ً
املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
جاءت أعمال العنف ،بعد يوم من انسحاب «هيئة حترير الشام»
من خان شيخون ،وهي معقل رئيسي للفصائل املعارضة ،في ظل
تقدم قوات النظام في املنطقة ببطء.

وأوضح نشطاء أن قوات النظام سيطرت بشكل كامل على البلدة
بحلول عصر األربعاء .وأوض��ح املرصد أن «ق��وات النظام سيطرت
على خان شيخون بعدما أحكمت سيطرتها على محيطها لضمان عدم
تعرضها لهجمات مضادة» من قبل الفصائل.
وتشن قوات النظام السوري هجوما على إدلب واألجزاء الشمالية
من محافظة حماة منذ  30ابريل  ،ما أجبر حوالي نصف مليون شخص
على الهرب إلى مناطق أكثر أمناً بأقصى الشمال .كما أسفر القتال عن
مقتل  2000شخص ،من ضمنهم مئات املدنيني.

أنقرة وواشنطن تتفقان على إطالق املرحلة األولى من املنطقة اآلمنة بسورية
أعلنت وزارة الدفاع التركية ان وزيرها خلوصي أكار ونظيره
األمريكي مارك إسبر اتفقا على اطالق املرحلة األولى من خطة إنشاء
املنطقة اآلمنة بسوريا اعتبارا من مساء أمس .
وقالت ال��وزارة في بيان أن أكار وإسبر اتفقا خالل اتصال هاتفي
بينهما الليلة على عقد لقاء يجمع املسؤولني العسكريني في كال

البلدين في العاصمة أنقرة في أقرب وقت لبحث املراحل املقبلة للخطة
املتعلقة باملنطقة اآلمنة.
وأضاف البيان ان أكار أكد ضرورة إنشاء املنطقة اآلمنة في منطقة
شرق نهر الفرات شمال سوريا في إطار األسس احملددة في اجلدول
الزمني دون إضاعة الوقت.

حتالف دعم الشرعية يسقط طائرتني مسيرتني جنوب السعودية
اكدت قيادة قوات حتالف دعم الشرعية في اليمن اليوم اخلميس
إسقاط طائرتني بدون طيار اطلقتا من محافظة عمران اليمنية باجتاه
(خميس مشيط) السعودية.
وقال املتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي املالكي في بيان
صحفي ان قوات التحالف متكنت صباح أمس من اعتراض واسقاط
الطائرتني املسيرتني واتخذت كافة اإلج��راءات العملياتية وأفضل
مم��ارس��ات قواعد االشتباك والتعامل مع ه��ذه الطائرات حلماية

املدنيني .واكد املالكي ان كل محاوالت ميليشيات احلوثي اإلرهابية
املدعومة من إي��ران الستهداف االع��ي��ان املدنية وامل��دن السعودية
مصيرها الفشل وهي تعكس صورة واضحة للنزعة اإلرهابية لدى
تلك امليليشيات وانتهاكها القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.
واكد أن قيادة القوات املشتركة للتحالف ستتخذ جميع اإلجراءات
الرادعة ضد امليليشيات احلوثية االرهابية ومبا يتوافق مع القانون
االنساني الدولي.

ليبيا :قوات «الوفاق» تعلن سيطرتها على أجزاء واسعة من «السبيعة»

قال وزير اخلارجية اإليراني ،محمد جواد ظريف ،أمس اخلميس،
إن بالده لن تبدأ حربا ً في اخلليج ،مضيفا ً أن اإليرانيني سيدافعون عن
أنفسهم.
وأض��اف في كلمة باملعهد النرويجي للشؤون الدولية« :هل
ستنشب حرب ف��ي ...اخلليج؟ مبقدوري أن أق��ول لكم أننا لن نبدأ
احلرب ...لكننا سندافع عن أنفسنا».
وتأتي تصريحات ظريف في وقت يتصاعد فيه التوتر بني إيران
والواليات املتحدة.
وأسقطت إي��ران طائرة استطالع أميركية مسيرة في اخلليج
بصاروخ أرض/ج��و في يونيو .وتقول إن الطائرة املسيرة كانت
فوق أراضيها ،لكن الواليات املتحدة تقول إنها كانت في املجال اجلوي
الدولي.

اجلزائر :ممثلو احلراك الشعبي يتمسكون
بسرعة تنظيم االنتخابات الرئاسية

أعلنت جلنة احلوار والوساطة باجلزائر عن متسك نشطاء احلراك
الشعبي في  25والية بإجراء االنتخابات الرئاسية في أقرب وقت
ممكن.
وذك��رت اللجنة في بيان انها عقدت لقاءاتها مساء اليوم مع
مجموعة من الشباب املمثلني للحراك الشعبي عبر  25والية مت خالله
التطرق إلى األزمة السياسية وضرورة اإلسراع في تنظيم انتخابات
رئاسية».
ونقل البيان عن ممثلي احل��راك الشعبي تأكيدهم أن «إج��راء
االنتخابات يعد احلل الوحيد القادر على إخراج اجلزائر من أزمتها
السياسية».

قوات الوفاق تتقدم على حساب حفتر

أعلنت القوات التابعة حلكومة الوفاق الوطني الليبية ،سيطرتها
على أجزاء واسعة من منطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في تصريح أدلى به لألناضول مصطفى املجعي ،الناطق
باسم املركز اإلعالمي لعملية «بركان الغضب» التي أطلقتها حكومة
«الوفاق» للتصدي لهجوم اللواء املتقاعد خليفة حفتر على طرابلس.
وق��ال املجعي ،إن القوات التابعة للحكومة املعترف بها دوليا،
«سيطرت قواتنا على أج��زاء واسعة من منطقة السبيعة ( 40كلم
جنوب طرابلس)».

وأضاف أن «القوات سيطرت على أهم التمركزات باملنطقة ،فيما
تتمركز قوات حفتر ،حاليا ،في األحياء السكنية ،ولذلك تتعامل معها
قوات الوفاق بحذر لوجود مدنيني».
وأشار املجعي ،إلى أن قواتهم فقدت  7مقاتلني ،بينما تكبدت قوات
حفتر ،خالل املعركة 25 ،قتيال ،بحسب بعض املصادر ،لتصبح منهكة
جدا.
وأوض��ح أن العملية العسكرية احلالية تعتبر متهيدا للعملية
الكبرى ،دون تفاصيل أخرى.

وأغلقت كافة املنافذ أم��ام ال��ق��وات التركية
املتواجدة في بلدة مورك ،وفق املرصد.

احلكومة اليمنية :لن جتري
محادثات مع االنفصاليني
قبل انتهاء أزمة عدن
قالت احلكومة اليمنية املدعومة من السعودية إنها
لن جتري محادثات مع االنفصاليني اجلنوبيني ما لم
يعيدوا لها السيطرة على مدينة عدن الساحلية ،وذلك
بعد وصول رئيس املجلس االنتقالي اجلنوبي في اليمن
إلى السعودية لبحث املواجهة بني الطرفني احلليفني من
الناحية النظرية .ودعت السعودية ،التي تقود حتالفا
عسكريا يشمل االنفصاليني ،إلى عقد قمة بعد سيطرة
االنفصاليني على عدن ،املقر املؤقت للحكومة ،في العاشر
من أغسطس آب في خطوة أحدثت شقاقا في التحالف.
وت��ب��ادل��ت احل��ك��وم��ة اليمنية واإلم�����ارات ،شريكة
السعودية في التحالف ،اللوم بخصوص األزمة .وتريد
الرياض أن يعود التحالف للتركيز على قتال حركة
احلوثي املوالية إليران والتي كثفت هجماتها على مدن
سعودية .وجاء في بيان لوزارة اخلارجية اليمنية ”لن
نشارك في أي حوار مع االنتقالي إال بعد ...االنسحاب
م��ن امل��واق��ع التي مت االستيالء عليها ،باإلضافة إلى
تسليم السالح وعودة القوات احلكومية وإيقاف كافة
االنتهاكات“

مقاتالت الكيان تشن سلسلة غارات على القطاع

وقفة بغزة تضامنًا مع
املعتقلني الفلسطينيني
في السجون اإلسرائيلية
نظّ مت «اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني»( ،ثاني
أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية) ،اخلميس،
وقفة تضامنية مع املعتقلني الفلسطينيني داخل السجون
اإلسرائيلية .ورفع املشاركون في الوقفة التي نُظّ مت
أم��ام مقر «املندوب السامي لألمم املتحدة» ،في مدينة
غزة ،الفتات كُتب على بعضها »:ال لالعتقال اإلداري»،
و»بالوحدة واإلرادة ننتصر».
وق��ال عضو املكتب السياسي للجبهة الشعبية،
جميل مزهر ،في كلمة له خالل الوقفة »:نعبر عن فخرنا
واعتزازنا باألسرى ،الذين يخوضون معركة األمعاء
اخلاوية (اإلض��راب عن الطعام) ضد السجان ،ونقول
لهم :ال ميكن أن ننساكم ،قضيتكم هي القضية املركزية،
وعلى سلم أولويات املقاومة».
وأض��اف »:نُحمّل إسرائيل التي تواصل سياساتها
العدوانية بحق األس��رى ،املسؤولية الكاملة عن حياة
هؤالء األسرى ( )..إذا تعرضت حياتهم للخطر ،ال ميكن
أن نسكت أم��ام هذه اجلرمية ،وسيكون للمقاومة الرد
على هذه اجلرائم».
من جهته قال القيادي في حركة «اجلهاد اإلسالمي»،
أحمد املدلل ،إن القوى الفلسطينية ،تواصل التخطيط
لعمليات من أجل خطف جنود إسرائيليني ،بهدف تنفيذ
عمليات «تبادل أس��رى ،لتحرير كل أسرانا من داخل
السجون» .وشنت املقاتالت احلربية االسرائيلية سلسة
غ��ارات جوية على مناطق متفرقة بقطاع غ��زة .وقالت
وكالة االنباء الفلسطينية ان طائرات االحتالل قصفت
موقع ق��رب منطقة (الشيخ عجلني) غ��رب مدينة غزة
بثالثة صواريخ على األقل ما ادى الى اشتعال النيران
بداخله وتهشم الزجاج للمنازل املجاورة دون أن يبلغ
عن وقوع إصابات مضيفة أن الطائرات قصفت موقعا
آخر شمال القطاع .من جهته قال اجليش االسرائيلي
في بيان صحفي إن قواته اجلوية أغ��ارت على عدد من
االه���داف في موقع بحري تابع حلركة (ح��م��اس) في
شمال قطاع .وذكر أن القصف جاء ردا على اطالق قذيفة
صاروخية من قطاع غزة باجتاه إسرائيل في وقت سابق
اليوم محمال حركة (حماس) املسؤولية عما يحدث في
قطاع غزة أو ينطلق منه.

