
استهدفت غارات جوية معقال للجهاديني في 
شمال غرب سوريا ما اسفر عن مقتل 12 مدنيا، 
وفق ما اف��اد املرصد السوري حلقوق االنسان 
األربعاء، فيما تستمر االشتباكات العنيفة بني 

اجلهاديني والقوات املوالية للنظام.
وذكر املرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له 
أن »غ��ارات استهدفت أماكن في منطقة السوق 
الشعبي بكورنيش مدينة معرة النعمان في 
ريف إدلب اجلنوبي« مشيرا إلى »استشهاد ما ال 
يقل عن 12 مواطنا على األقل وإصابة نحو 18 
آخرين«. ولم يتمكن املرصد من حتديد ما اذا كان 

الهجوم نفذ بسالح اجلو السوري أم الروسي.
م��ن جهتهم أف��اد متطوعو اخل��وذ البيضاء 
الذين قاموا بعملية االنقاذ أن عدد القتلى بلغ 
تسعة مدنيني فيما أصيب 20 آخ��رون بجروح 
بعضهم في حالة حرجة. وشاهد مراسل وكالة 
فرانس برس في املنطقة حتطم واجهات متاجر 
ومبان مدمرة في السوق بعد الهجوم. وتسيطر 
هيئة حترير الشام )ذراع تنظيم القاعدة سابقا( 

على جزء كبير من محافظة إدلب وعلى مناطق 
متجاورة في محافظات حلب )شمال( وحماة 
)وس��ط( والالذقية )غ��رب(. وتخضع محافظة 
إدلب ومناطق محيطة بها التفاق هدنة روسي-
تركي مّت إق��راره في سبتمبر ون��ّص على إقامة 
منطقة منزوعة السالح تفصل بني طرفي النزاع، 
إال أن قوات النظام صّعدت منذ أسابيع وتيرة 
قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية اليها 
الحقا ومتكنت من استعادة السيطرة على عدد 
من البلدات من اجلهة اجلنوبية. وكانت هيئة 
حترير الشام قد شنت هجوما مضادا على قوات 
النظام الثالثاء في شمال محافظة حماة، وفقا 
للمرصد. وتواصلت املعارك االربعاء، مما أدى 
إلى ارتفاع عدد القتلى من 44 إلى 52 قتلوا خالل 
24 ساعة، بحسب املرصد مشيرا غلى ان من 

بينهم 29 مقاتال مواليا للنظام و 23 جهاديا.
وذكر املرصد ان هيئة حترير الشام متكنت من 
استعادة السيطرة على معظم بلدة كفر نبودة 

التي كان النظام قد سيطر عليها في 8 مايو.

ومنذ نهاية أبريل، بلغت وتيرة القصف حّدا 
غير مسبوق منذ توقيع االتفاق، وفق املرصد. 
وأحصى املرصد منذ ذلك احلني مقتل أكثر من 
180 مدنيا. ودفعت العمليات العسكرية أكثر من 
180 ألف شخص إلى النزوح، وفق األمم املتحدة 
التي ح��ّذرت خالل اجتماع طارئ ملجلس األمن 
اجلمعة من خطر حصول »كارثة إنسانّية« في 

إدلب إذا تواصلت أعمال العنف.
من جهة ثانية، استعادت فصائل املعارضة 
ال��س��وري��ة وامل��ج��م��وع��ات امل��ن��اه��ض��ة للنظام، 
األربعاء، السيطرة على مدينة وبلدة في ريف 
حماة )شمال(، بعد عملية واسعة شنتها مساء 
الثالثاء. وف��ي 25 أبريل املاضي، شنت قوات 
النظام وحلفائه الروس واملجموعات اإلرهابية 
التابعة إلي���ران، هجوما واس��ع��ا على مناطق 
سيطرة املعارضة في ريف حماة، الواقعة ضمن 

منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.
ونتيجة العملية متكنت تلك ال��ق��وات من 
السيطرة على عدد من املواقع في املنطقة، تزامنا 

مع استهدافها بقصف جوي ومدفعي عنيف.
وأف��ادت مصادر في املعارضة، أن الفصائل 
واملجموعات املناهضة للنظام التي جتمعت 
في غرفة عمليات مشتركة قبل أي��ام، استعادت 
السيطرة على مدينة كفرنبودة، وقرية تل هواش 

بريف حماه الشمالي، بعد معارك عنيفة للغاية.
وأك��دت املصادر، مقتل عشرات العناصر من 
قوات النظام خالل الهجوم، مشيرة أن الفصائل 
أس��رت ضابط برتبة عقيد وه��و امل��س��ؤول عن 

قيادة عمليات النظام في كفرنبودة.
وق���ال محمد رش��ي��د، املتحدث ب��اس��م جيش 
النصر )أحد فصائل اجلبهة الوطنية للتحرير 
التابعة للجيش احلر( إنهم شنوا الثالثاء عملية 
واس��ع��ة الستعادة املناطق التي تقدمت فيها 
قوات النظام وحلفاؤه مؤخرا. وأوض��ح رشيد 
أن فصائل املعارضة استعادت السيطرة فجر 
األربعاء، على مدينة كفرنبودة وقرية تل هواش، 
مشيرا إلى تواصل االشتباكات مع قوات النظام 

حتى اللحظة.
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قطع حربية إيرانية تتجه  إلى املياه الدولية
يستعد اجليش اإليراني إلرسال قطع من األسطول احلربي 

رقم 62 إلى املياه الدولية، خالل األيام املقبلة.
وذك��رت وكالة »ف��ارس«، أمس، أن األسطول كان قد أجنز 
مهمات حلماية السفن التجارية وناقالت النفط اإليرانية 
إلى مياه خليج عدن. وأوضحت أن األسطول ص من املدمرة 
»ب��اي��ن��در« وال��ب��ارج��ة »بوشهر« وال��ب��ارج��ة »الوان«، وأن 

األس��ط��ول سيقوم مبهمات بحرية ودوري����ات تفقد أمنية 
والتصدي للقرصنة في املياه الدولية. ورست مجموعة القطع 
البحرية اإليرانية الواحدة والستني التابعة للقوة البحرية 
للجيش اإليراني في ميناء بندرعباس )جنوب( بعد إجناز 

مهمتها التي استغرقت 67 يوما، وفقا لوكالة األنباء اإليرانية.
وقال قائد مقر أسطول اجلنوب التابع للجيش، األدميرال 

أفشني تاشك، في حفل استقبال املجموعة البحرية الواحدة 
والستني. إن إرسال القطع البحرية إلى املياه احلرة يأتي في 
إطار تنفيذ أوامر القائد العام للقوات املسلحة وللحفاظ على 
مصالح اجلمهورية في املياه البعيدة إل��ى جانب اإلش��راف 
االستخباراتي وضمان أمن املالحة البحرية للبالد، وكذلك نقل 

رسالة السالم والصداقة.
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غ������ارات ت��رك��ي��ة ع��ل��ى م���واق���ع حل��زب 
العمال الكردستاني بشمالي العراق

 شنت طائرات حربية تركية أمس غ��ارات على موقع تابعة حلزب العمال 
الكردستاني بشمالي العراق. وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان ان سالح اجلو 
التركي شن غارات جوية في منطقتي )هاكورك( و)متينا( شمالي العراق مضيفة 

ان الغارات اجلوية أدت الى تدمير حتصينات ومخابئ وأسلحة تابعة للمنظمة.
وكانت تركيا شنت غارات على مواقع منطقتي )أفاشني( و)باسيان( شمالي 
العراق اسفرت عن تدمير مرابض اسلحة ومالجئ ومخابئ ومستودعات اسلحة 
تابعة للحزب بحسب بيان للجيش التركي. ودأبت قوات األمن واجليش التركي 
على استهداف مواقع املنظمة اإلنفصالية ومالحقة عناصرها داخل البالد وشمالي 
العراق. يأتي ذلك ردا على الهجمات التي يشنها احلزب داخل تركيا بني احلني 

واآلخر مستهدفة املدنيني وعناصر األمن واجليش.

ال�����س�����ودان ي����راج����ع ق���������رارات ال��ت��ج��ن��ي��س.. 
وشقيق البشير متهم ب� »بيع اجلناسي«

فتحت السلطات السودانية اجلديدة حتقيقا لفحص ومراجعة اجلنسية 
السودانية املمنوحة لألجانب عن طريق »التجنيس«، وسط تقارير إعالمية عن 

تورط شقيق الرئيس املخلوع عمر البشير في بيع اجلنسية مببالغ طائلة.
وأصدر مدير عام قوات الشرطة قرارا يقضي بتكوين جلنة فنية متخصصة 
لفحص ومراجعة اجلنسية السودانية املمنوحة ألجانب، التي ص��درت خالل 

الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية.
وأمهل مدير عام قوات الشرطة فترة أسبوعني للجنة، لرفع توصياتها بعد 

فحص كل احلاالت متهيدا لعرضها على اجلهات السيادية التخاذ القرار بشأنها.
وفي وقت سابق، مت وقف أعمال اللجنة اخلاصة بحصر ودراسة طلبات منح 
اجلنسية السودانية بالتجنس والصادرة بالقرار رقم )850/2016م(، بقرار 
من املدير العام للشرطة. وجاء تشكيل جلنة املراجعة والفحص، استكماال للقرار 
اخلاص بإعادة النظر في الوثائق املمنوحة »حفاظا للهوية السودانية وصونا 

لوثائق الهوية«، بحسب وكالة األنباء السودانية )سونا(.
كانت حكومة البشير متنح اجلنسية السودانية بشروط ُميّسرة )دخول البالد 
بطريقة رسمية واإلقامة داخل السودان ملدة 6 أشهر(، ويستطيع احلصول على 
اجلنسية كل من السوريني واليمنيني والفلسطينيني والعراقيني وُمسلمي ميامنار 
وإفريقيا الوسطى. وذكرت تقارير محلية أن شقيق البشير، عبدالله، متهم ببيع 
اجلنسية مببالغ طائلة تصل إلى 10 آالف دوالر للجنسية الواحدة لكل من يرغب 

باحلصول عليها دون اإلقامة في البالد.

مراكب  على  النار  تطلق  االحتالل  بحرية 
الفلسطينيني في بحر غزة

أطلقت بحرية االحتالل صباح أمس النار على مراكب الصيادين الفلسطينيني 
في عرض البحر بقطاع غزة.

وأك��دت »جل��ان الصيادين«، في تصريح صحفي بثه »امل��رك��ز الفلسطيني 
لإلعالم«، أن »بحرية االحتالل جددت عمليات إطالق النار جتاه مراكب الصيادين 

غرب منطقة بيت الهيا، على بعد أربعة أميال بحري«.
وأشارت إلى »متركز زوارق االحتالل احلربية على بعد 12 ميال، غرب منطقة 
وادي غزة«. وحسب املركز الفلسطيني، يأتي ذلك بعد 24 ساعة من قرار سلطات 

االحتالل، توسيع مساحة الصيد البحري في عرض بحر غزة حتى 15 ميال.
ويقول املركز الفلسطيني إن »قوات االحتالل تتعمد استهداف الصيادين في 
بحر غزة، بإطالق النار عليهم ومالحقتهم واالستيالء على مراكبهم، ملنعهم من 
مزاولة مهنة الصيد، التي تعد مصدر رزقهم الوحيد، في ظل احلصار اجلائر الذي 

تفرضه على القطاع«.

األمم املتحدة: احلوثيون نهبوا مساعدات 
غذائية مقدمة للمحتاجني في اليمن

أكدت األمم املتحدة  مجددا أن املساعدات الغذائية لليمن تتعرض للنهب على يد 
بعض املسؤولني احلوثيني الفاسدين وغير املتعاونني، في املناطق الواقعة حتت 

سيطرتهم، حيث يعيش املاليني على حافة املجاعة.
وقال رئيس برنامج األغذية العاملي، ديفيد بيزلي، ل� )بي بي سي(، إن جهود 
البرنامج للوصول للمحتاجني تتعرض لعراقيل مستمرة، وإنه يأمل أن يتغلب 

”قادة احلوثيني الصاحلني“ على أقرانهم الفاسدين.
وحذر البرنامج اإلثنني من احتمال تعليق املساعدات املقدمة لليمن.

ومير اليمن بأسوأ وضع إنساني عامليا، حيث يعيش 12 مليون نسمة )حوالي 
%40 من السكان( على حافة املجاعة، أكثرهم في املناطق التي يسيطر عليها 

احلوثيون.
ويتوقع بيزلي أن تتسبب انتقاداته العلنية غير املعتادة في رد فعل من جهة 
احلوثيني، مبزيد من التضييق على عمال اإلغاثة. لكن األطفال ميوتون بسبب هذا 

”الوضع املزري“.
وكان برنامج الغذاء العاملي قد أكد سابقا أن لديه أدلة على استيالء احلوثيني 
على شحنات اإلغ��اث��ة، في بيان ج��اء فيه أن ”مليارات ال���دوالرات تنفق على 
املساعدات الغذائية في اليمن، لكنها تسرق من أف��واه اجلوعى، ما جعل ماليني 

اليمنيني على بعد خطوة اآلن من املجاعة“.

مبقديشو  تفجير  في  قتلى   4 الصومال.. 
واحلكومة تستنكر الهجوم

قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخ��رون على األق��ل، صباح األرب��ع��اء، في تفجير 
انتحاري استهدف نقطة تفتيش قرب وزارة البترول والثروة املعدنية شرقي 

العاصمة الصومالية مقديشو.
وق��ال مصدر أمني، إن انتحاريا فّجر سيارة مفخخة وسط سيارات كانت 
تصطف أمام نقطة تفتيش، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم جنود وضابط في 

اجليش، وإصابة 7 آخرون.
وأضاف املصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن موقع التفجير يضم مراكز أمنية 

ومقر وزارة البترول والثروة املعدنية، في حي »بونطيري« شرقي العاصمة.
وأفادت مصادر صحفية محلية، أن من بني املصابني نائبني في البرملان، دون 

مزيد من التفاصيل.
من جهته أدان وزير اإلعالم الصومالي محمد عبدي حير، الهجوم االنتحاري.

وأضاف أن الهجمات االنتحارية التي ينفذها اإلرهابيون في )إشارة إلى حركة 
الشباب( لن تثني احلكومة الصومالية عن الدفاع عن شعبها.

وأرسل الوزير تعازيه إلى األسر التي فقدت ذويها جراء الهجوم، متمنيا الشفاء 
العاجل للمصابني. من جهتها تبنت حركة »الشباب« مسؤوليتها عن الهجوم، 

حسب موقع »صومال ميمو« احملسوب عليها.
ونقل املوقع عن مصدر في احلركة قوله إن العملية استهدفت نقطة تفتيش أمني 

في وقت كانت سيارات مسؤولني حكوميني تصطف عند النقطة.

في اشتباكات بني مؤيدي املعارضة والشرطة

الرئاسية باالنتخابات  مرتبطة  مواجهات  خالل  العاصمة  في  قتلى   6 أندونيسيا: 
قتل ستة أشخاص في جاكرتا خالل مواجهات 
حصلت غ���داة االع���الن ع��ن النتائج الرسمية 
لالنتخابات الرئاسية وال��ت��ي حتتج عليها 
امل��ع��ارض��ة كما اع��ل��ن االرب��ع��اء ق��ائ��د الشرطة 

االندونيسية تيتو كرنفيان.
وقال ملجموعة من الصحافيني باالستناد الى 
معلومات مستقاة من اجلهاز الطبي للشرطة 
إن »البعض اصاباتهم ناجمة عن الرصاص 
والبعض االخر اصيبوا بالسالح األبيض، لكن ما 

زال يتعني علينا توضيح ذلك«.
وأك���د امل��س��ؤول ان ال��ش��رط��ة ل��م تستخدم 
الرصاص احلي ضد املتظاهرين، وضد انصار 
امل��رش��ح اخل��اس��ر ب��راب��و سونبيانتو ال��ذي��ن ال 

يعترفون بهزميته امام الرئيس جوكو ويدودو.
وق���د اع��ُت��ق��ل ح���وال���ى 70 م��ت��ظ��اه��را كما 
تقول الشرطة التي ع��زت اع��م��ال العنف الى 

»محرضني«.
ودارت م��واج��ه��ات ب��ني م��ؤي��دي املعارضة 
والشرطة في مختلف نقاط العاصمة منذ ليل 
الثالثاء وحتى صباح األرب��ع��اء، بعد اإلع��الن 
املفاجئ في اليوم السابق عن النتائج الرسمية 

لالنتخابات الرئاسية.
وعمدت قوات مكافحة الشغب الى استخدام 
الغاز املسيل للدموع وخراطيم امل��اء لتفريق 
متظاهرين كانوا يرشقون الشرطة باملفرقعات 

النارية واحلجارة.
وأضرم متظاهرون آخرون النار في أكشاك 
بيع في السوق، وفق مراسل لوكالة فرانس برس 

كان في املوقع، وكذلك في عدد من السيارات.
وق��ال منسق ش��ؤون األم��ن، إن الوصول إلى 
بعض خدمات شبكات التواصل االجتماعي، مثل 
تقاسم أشرطة الفيديو والصور سيكون مقيدا، 

للحد من انتشار األخبار.
وك��ان��ت احلكومة ذك��رت ان ضابطا سابقا 

في القوات اخلاصة قد اوق��ف حملاولته تهريب 
أسلحة إلى متظاهرين.

وأغلقت قطار ركاب رئيسي في املنطقة بشكل 
م��ؤق��ت، فيما ُقطعت بعض ال��ط��رق ف��ي أج��زاء 
من املدينة املترامية. كما أُغلق عدد من املتاجر 

واحملالت واملدارس.
وأغلقت محطة قطار رئيسية تؤمن املواصالت 
في وسط املدينة، فيما ُقطعت بعض الطرق في 
أج��زاء من املدينة املترامية. كما أُغلق عدد من 

املتاجر واحملالت واملدارس.
وك��ان��ت السلطات ق��د ن��ش��رت أك��ث��ر م��ن 30 

الف عسكري في أنحاء جاكرتا حتسبا الندالع 
مظاهرات ف��ي أع��ق��اب نشر النتائج الرسمية 
لالنتخابات. والثالثاء، أعلنت جلنة االنتخابات 
اإلندونيسية فوز الرئيس املنتهية واليته جوكو 
وي��دودو )57 عاما( بحصوله على %55،5 من 
االص��وات، في مقابل %44،5 ملنافسه اجلنرال 
املتقاعد برابو سوبيانتو في االنتخابات التي 

جرت في 17 أبريل.
وق��ال سوبيانتو إن��ه سيطعن ف��ي النتائج 
في احملكمة، وح��ذر في وق��ت سابق من تفجر 
ت��ظ��اه��رات على خلفية م��ا أعلنه ع��ن تزوير 

واسع النطاق. وتظاهر آالف االشخاص تأييدا 
لسوبيانتو قرب مكتب الوكالة التي تشرف على 

االنتخابات في قلب العاصمة الثالثاء.
وانتهت التظاهرة بسالم لكن بعد عدة ساعات 
ان��دل��ع��ت اش��ت��ب��اك��ات عنيفة م��ع ع���ودة بعض 

املتظاهرين إلى املوقع.
ويتصاعد التوتر ايضا منذ إع��الن الشرطة 
األسبوع املاضي أنها اعتقلت عشرات من املشتبه 
بارتباطهم بتنظيم الدولة االسالمية، كانوا قد 
خططوا إلشاعة الفوضى عن طريق استهداف 

احتجاجات في الفترة التي تلي االنتخابات.

الشرطة اإلندونيسية

غارات على إدلب

املعارضة تستعيد السيطرة على مناطق في الشمال
12 قتيال في ضربات جوية استهدفت محافظة إدلب السورية

االستخبارات العسكرية العراقية تلقي 
القبض على خلية إرهابية غربي البالد

أع��ل��ن��ت االس��ت��خ��ب��ارات العسكرية 
العراقية، أم��س، أنها ألقت القبض على 
خلية إرهابية غربي البالد كانت تخطط 

لتنفيذ هجمات.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان االس��ت��خ��ب��ارات أن��ه 
»بعملية نوعية واستباقية، نفذت وفق 
معلومات استخبارية دقيقة، متكنت مفارز 
مديرية االستخبارات العسكرية في الفرقة 
10، وبالتعاون مع استخبارات لواء املشاة 
41، من اختراق وتفكيك خلية إرهابية 
في منطقة النعيمية بالفلوجة — األنبار، 
وتلقي القبض على ال���رؤوس االرب��ع��ة 

امل��دب��رة لها، والتي كانت تخطط للقيام 
بعمليات إرهابية خالل األيام القادمة«.

وأعلن ال��ع��راق حترير كامل أراضيه 
من قبضة »داع��ش« )التنظيم اإلرهابي 
احملظور في روسيا وبعض ال��دول( في 
ديسمبر 2017، ب��ع��د ن��ح��و 3 س��ن��وات 
ون��ص��ف م��ن امل��واج��ه��ات م��ع التنظيم 
اإلرهابي الذي احتل نحو ثلث البالد معلنا 
إقامة »خالفة إسالمية«. وتعلن السلطات 
األمنية بني احل��ني واآلخ��ر إلقاء القبض 
على أفراد من بقايا التنظيم في عدة مناطق 

بالبالد.

وزير الدفاع التركي: طاقم عسكري في 
»400 روسيا للتدريب على صواريخ »إس 

 أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ان 
طاقما عسكريا تركيا توجه الى روسيا لبدء 
التدريب على استخدام منظومة صواريخ )اس 

400( للدفاع اجلوي الروسي.
ونقلت وكالة )أناضول( التركية لألنباء عن 
أكار قوله خالل لقائه مع ممثلي وسائل اعالم 
مساء الثالثاء ان ب��الده »عرضة لتهديدات 
جوية وص��اروخ��ي��ة« م��ؤك��دا ح��ق تركيا في 
البحث عن أنظمة دفاعية حلماية مواطنيها من 

تلك التهديدات.
وأوضح ان صواريخ )اس 400( الروسية 

دفاعية وليست هجومية معتبرا ان ربط 
الواليات املتحدة مصير املقاتالت من نوع )اف 
35( األمريكية بشراء الصواريخ الروسية 

»أمر ال ميكن فهمه«.
وبني انه ال يوجد اي بند في عقد الشراكة 
لتصنيع م��ق��ات��الت )اف 35( يحظر على 

الشركاء شراء منظومات روسية.
وكانت الواليات املتحدة ح��ذرت في وقت 
س��اب��ق م��ن أن��ه ف��ي ح��ال ق��ي��ام تركيا بشراء 
ص��واري��خ )اس 400( ال��روس��ي��ة فإنها لن 

حتصل على املقاتالت )اف 35(.


