
طائرة االستطالع الروسية التي أسقطت في سورية

أعلنت وزارة اخلارجية الروسية الثالثاء 
استدعاء السفير اإلسرائيلي في موسكو إثر 
إسقاط طائرة استطالع روسية في سوريا خطأ 
بنيران الدفاعات اجلوية السورية التي كانت 

ترّد على ضربات إسرائيلية.
ورف���ض متحدث ب��اس��م وزارة اخلارجية 
اإلسرائيلية التعليق على االستدعاء، مؤكدا أن 

»ال شيء لديه يقوله« في هذا املوضوع.
وكان اجليش الروسي قد أعلن أن الدفاعات 
اجل��وي��ة ال��س��وري��ة أَس��ق��ط��ت ط��ائ��رة ل��ه أثناء 
حتليقها الليلة قبل املاضية في غرب سوريا، 
محمال إس��رائ��ي��ل مسؤولية احل���ادث بسبب 
»استفزازاتها املعادية«، وعدم إبالغها اجلانب 

الروسي مسبقا بعملية نفذتها في الالذقية.
ويأتي ذل��ك غ��داة اإلع��الن عن اتفاق روسي 
تركي حول محافظة إدلب في شمال غرب سوريا 
يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السالح حتت 
سيطرة قوات من البلدين على اخلط الفاصل بني 

قوات النظام والفصائل املعارضة في املنطقة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت ليل 
االثنني الثالثاء في بيان نقلته وك��االت األنباء 
الروسية أن »االت��ص��ال قطع بطاقم الطائرة 
+إيل+20- بينما ك��ان��ت حت��لّ��ق ف��وق البحر 
األبيض املتوسط على بعد 35 كلم من الساحل 
السوري في طريق عودتها إلى قاعدة حميميم 
اجلوية«، القاعدة اجلوية الرئيسية ملوسكو في 

غرب سوريا.
وذكرت أن اختفاء الطائرة تزامن مع إغارة 
أربع مقاتالت إسرائيلية من طراز أف16- على 

بنى حتتّية سورية في محافظة الالذقية.
ونقلت وكاالت األنباء الروسية صباحا عن 
بيان لوزارة الدفاع أن »الطيارين اإلسرائيليني 
ج��ع��ل��وا م��ن ال��ط��ائ��رة ال��روس��ي��ة غ��ط��اء لهم، 
ووضعوها بالتالي في مرمى نيران الدفاع 

اجلوي السوري«.
وأضاف البيان »نعتبر هذه االستفزازات من 
جانب اسرائيل معادية«، و«نحتفظ بحقنا في 

الرد بالطريقة املناسبة«.
وقال املتحدث باسم اجليش الروسي إيغور 
كوناتشنكوف إن القيادة اإلسرائيلية »لم تبلّغ« 
موسكو بالعملية، وفعلت ذل��ك قبل »أق��ل من 
دقيقة« من حصول الهجوم، »وبالتالي، لم يكن 
في اإلمكان إع��ادة طائرة ايل20- ال��ى منطقة 

آمنة«.
وات��ه��م ط��ي��اري االف16- بأنهم تعمدوا 
تعريض ط��ائ��رة االس��ت��ط��الع للخطر. وق��ال 
»أوج��دت الطائرات اإلسرائيلية عمدا وضعا 
خطرا للسفن والطائرات التي كانت موجودة 
ف��ي املنطقة«، مشيرا ال��ى أن القصف حصل 
بالقرب من املكان الذي كانت توجد فيه الفرقاطة 
الفرنسية »أوفيرن« و«على مقربة متاما« من 

الطائرة.

وحذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
نظيره اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان في اتصال 
هاتفي بينهما الثالثاء، من أن موسكو قد تبحث 

في تدابير ردا على سقوط طائرتها.
ونقل بيان ل��وزارة الدفاع عن شويغو قوله 
»املسؤولية الكاملة في إسقاط الطائرة الروسية 

وموت طاقمها تقع على اجلانب اإلسرائيلي«.
وأشار اجليش الروسي الى مقتل »15 روسيا 
كانوا في اخلدمة« في حادث الطائرة التي يجري 

البحث عنها.
ول��م تعّلق دم��ش��ق حتى اآلن على ح��ادث 

الطائرة.
وامتنعت متحدثة باسم اجليش االسرائيلي 
عن التصريح، مكتفية بالقول »ال نعّلق على 

تقارير أجنبية«.
وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت في وقت 
سابق الفرقاطة »أوفيرن« بإطالق صواريخ في 

اجتاه الالذقية. لكن باريس سارعت إلى النفي.
وسارعت واشنطن بدورها الى نفي أي عالقة 

لها بالهجوم من دون إعطاء أي تفاصيل.
كما أعلن مصدر عسكري س��وري أن الدفاع 
اجل���وي »ت��ص��دى ل��ص��واري��خ م��ع��ادي��ة قادمة 
م��ن ع��رض البحر ب��اجت��اه مدينة ال��الذق��ي��ة«، 
و«اعترض عددا منها قبل الوصول إلى أهدافها«.

واس���ت���ه���دف ال���ق���ص���ف، وف����ق امل���رص���د، 
»مستودعات ذخيرة موجودة داخ��ل مؤسسة 

الصناعات التقنية« التابعة للسلطات السورية 
على األط���راف الشرقية ملدينة ال��الذق��ي��ة، من 
دون أن »يّتضح ما إذا كانت املستودعات تابعة 

لقوات النظام أم لإليرانيني«.
وقال إن شخصني قتال من دون أن يحدد ما إذا 
كانا عسكريني أم ال، باالضافة الى إصابة عدد 

آخر بجروح بينهم سبعة من قوات النظام.
واستهدف هجوم صاروخي إسرائيلي مطار 
دمشق الدولي مساء السبت، كما ط��ال قصف 
مماثل محافظتي حماة )وس���ط( وطرطوس 
)غ���رب( ف��ي ال��راب��ع م��ن الشهر احل��ال��ي، وق��ال 

املرصد إنه أصاب مواقع عسكرية إيرانية.
وأق��ّرت إسرائيل الشهر احلالي بأّنها شّنت 
مئتي غارة في سوريا في األشهر ال�18 األخيرة 
ض��ّد أه��داف غالبيتها إيرانية، في تأكيد نادر 

لعمليات عسكرية من هذا النوع.
وج��اء هذا التصعيد بعد ساعات من إعالن 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني إثر قمة مع 
نظيره التركي رجب طيب اردوغان بشأن ادلب 
عقدت في منتجع سوتشي في روسيا، عن اتفاق 
على »إق��ام��ة منطقة منزوعة السالح بعرض 
يتراوح بني 15 و20 كيلومترا على طول خط 
التماس، بدءا من اخلامس عشر من اكتوبر من 

هذا العام«.
وأك��د االت��ف��اق ض���رورة إخ��الء ه��ذه املنطقة 
م��ن ال��س��الح الثقيل التابع »جلميع فصائل 

املعارضة« بحلول العاشر من أكتوبر، على أن 
»تسيطر وحدات من اجليش التركي والشرطة 

العسكرية الروسية« عليها.
وق��ال اردوغ��ان من جهته أن االتفاق يجّنب 

إدلب »حصول أزمة إنسانية كبيرة«.
ورح��ب��ت دم��ش��ق ال��ث��الث��اء ب��االت��ف��اق. وق��ال 
مصدر في وزارة اخلارجية السورية، وفق ما 
نقلت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا(، 
إن »اجل��م��ه��وري��ة العربية ال��س��وري��ة ترحب 
باالتفاق حول محافظة إدلب )...( وتؤكد بأن 
هذا االتفاق كان حصيلة مشاورات مكثفة بني 
اجلمهورية العربية السورية واالحتاد الروسي 

وبتنسيق كامل بني البلدين«.
وأشاد وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف الثالثاء بنتائج االجتماع الروسي التركي 
في سوتشي، واصفا إياها ب«الدبلوماسية 

املسؤولة«.
وتضم احملافظة م��ع أج���زاء م��ن محافظات 
مجاورة لها نحو ثالثة ماليني نسمة وفق األمم 
املتحدة التي كررت خشيتها خالل األيام املاضية 
من »أسوأ كارثة انسانية« في القرن احلالي في 

حال شن الهجوم على ادلب.
وأرسلت قوات النظام خالل األسابيع املاضية 
تعزيزات عسكرية الى إدلب قبل أن تصعد نهاية 
األس��ب��وع امل��اض��ي قصفها مبشاركة طائرات 
روس��ي��ة، م��ا تسبب ب��ن��زوح أكثر م��ن 38 ألف 

شخص، وفق األمم املتحدة خالل نحو أسبوعني.
وتشهد س��وري��ا منذ ال��ع��ام 2011 نزاعا 
داميا تسبب مبقتل أكثر من 360 ألف شخص 
وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد 

أكثر من نصف السكان داخل البالد وخارجها.
ت��ص��ّدت ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة ال��س��وري��ة ليل 
االث��ن��ني لصواريخ أطلقت م��ن البحر باجتاه 
مدينة الالذقية في شمال غرب البالد، وفق ما 

نقل االعالم الرسمي عن مصدر عسكري.
وق��ال امل��ص��در بحسب م��ا نقلت عنه وكالة 
األنباء الرسمية )سانا( »وسائط دفاعنا اجلوي 
تتصدى لصواريخ معادية قادمة من عرض 
البحر باجتاه مدينة الالذقية، وتعترض عددا 

منها قبل الوصول إلى أهدافها«.
وأش��ار عبد الرحمن ال��ى أن��ه »ل��م يّتضح ما 
إذا كانت املستودعات تابعة لقوات النظام أم 

لإليرانيني«.
ويأتي إط��الق ه��ذه الصواريخ بعد يومني 
من هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مطار 
دمشق ال��دول��ي مساء السبت، وف��ق ما أعلنت 
دم��ش��ق. كما تعّرضت مناطق ف��ي محافظتي 
حماة )وسط( وطرطوس )غرب( في الرابع من 
الشهر احلالي »لعدوان اسرائيلي«، وفق النظام 
ال��س��وري، بينمنا أف��اد املرصد أن��ه ط��ال مواقع 

عسكرية إيرانية.
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األردن: القبض على خلية إرهابية في الكرك
قبضت األجهزة األمنية األردنية فجر أمس الثالثاء، على 
مجموعة من العناصر اإلرهابية في مدينة الكرك، جنوب البالد، 

وبحوزتهم أسلحة أتوماتيكية، بعد مطاردة استمرت ساعات.
وق��ال مصدر أمني ل�24 إن »األج��ه��زة األمنية ب��دأت تتبع 
املجموعة التكفيرية، بعد شرائها أسلحة أتوماتيكية من أحد 
جتار السالح، مشيرا إلى أن مراقبة أحدهم قادت إلى كشف خلية 

إرهابية«. وأوضح أنه برصد اخللية وتتبعها متكنت األجهزة 
األمنية من حتديد أماكنهم وتنظيم مداهمة أمنية واسعة، ما مكن 
من القبض عليهم في أماكن مختلفة، مشيرا إلى أن التحقيقات 

جارية معهم.
وك��ان مدعي عام أمن الدولة األردنية، وجه في 15 الشهر 
امل��اض��ي، ألف���راد خلية إره��اب��ي��ة ُضبطت ف��ي مداهمة ي��و 11 

أغسطس، في مدينة السلط، وسط اململكة، تهمة القيام بأعمال 
إرهابية أفضت إلى موت إنسان وهدم بناء.

كما وجه ألف��راد اخللية تهم املؤامرة بقصد القيام بأعمال 
إرهابية، وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها في 
أعمال غير مشروعة، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها 

في أعمال غير مشروعة.

القوات السورية تتصّدى لصواريخ أطلقت من البحر باجتاه مدينة الالذقية 

روسيا تعلن إسقاط طائرة حربية لها بنيران سورية وحتمل إسرائيل املسؤولية
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ليبيا: جتدد االشتباكات 
بعد خرق الهدنة

في جنوب طرابلس
   

قال مصدر أمني في العاصمة الليبية 
طرابلس أم��س ال��ث��الث��اء، إن ق��وة ال��ردع 
املشتركة أب��و سليم، التابعة لداخلية 
الوفاق، ولواء الصمود، خرقتا الهدنة منذ 
صباح أم��س، في منطقتي طريق املطار 

ومشروع الهضبة جنوب طرابلس.
وأكد املصدر، أن االشتباكات العنيفة 
اندلعت بعد مناوشات قرب معسكر حمزة 
وخزانات شركة البريقة قبل أن تصل باقي 
وحدات القوتني وتتسع رقعة االشتباكات 
في املنطقة، وفق ما ذكر موقع »املرصد« 

الليبي، أمس الثالثاء.
وأف�����ادت م���ص���ادر، ب��س��م��اع أص���وات 
االشتباكات بالقرب من النقلية بطريق 
املطار، وبرصد خروج عدد من العائالت 
من منطقة املشروع خط 1 بسبب عنف 

الصراع.
وش���ه���دت ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س في 
الساعات األول��ى من فجر أمس الثالثاء، 
انتشارا مكثفا ملجموعات من قوة »حماية 
ط��راب��ل��س« ف��ي ع��دد م��ن ش���وارع منطقة 

اخللة.

 5 العراق: مقتل 
من الشرطة في
 انفجار بتكريت

  أف���اد م��ص��در أم��ن��ي ع��راق��ي مبحافظة 
ص��الح الدين أم��س الثالثاء، مبقتل 5 من 
عناصر ال��ش��رط��ة، وإص��اب��ة 14 آخرين 
صباح أم��س، بعد انفجار عبوة ناسفة 
استهدفتهم ف��ي منطقة الفتحة شمالي 

تكريت، 170 كيلومترا شمال بغداد.
وأض��اف املصدر، أن »عجلة كانت تقل 
عناصر من الشرطة كانوا في طريقهم إلى 

بيوتهم لقضاء إجازاتهم االعتيادية«.
وك���ان مسلحون يستقلون دراج���ات 
نارية قد اختطفوا الليلة قبل املاضية ثالثة 
أشخاص، وأصابوا امرأتني على الطريق 
ال��راب��ط ب��ني محافظتي ك��رك��وك وص��الح 

الدين.

التحالف في اليمن يستأنف عملية استعادة مدينة وميناء احلديدة

غريفيث يغادر صنعاء دون إتفاق مع احلوثيني حول املفاوضات

غ��ادر املبعوث اخل��اص لألمني العام 
ل��ألمم املتحدة، مارتن غريفيث، أمس 
الثالثاء، العاصمة صنعاء، بعد زيارة 

استمرت ثالثة أيام.
وق��ال مصدر محلي مسؤول رفض 
ذك���ر ه��وي��ت��ه، إن امل��ب��ع��وث األمم���ي لم 
يتوصل حتى اآلن إلى نتيجة مرضية مع 
ميليشيا احلوثي لعودتهم إلى طاولة 

املباحثات.
وخالل زياراته التقى املبعوث األممي 
بزعيم ميليشيا احل��وث��ي��ني، عبدامللك 
احلوثي، وقادة اجلماعة، وحزب املؤمتر 
الشعبي العام،  املوالي للحوثيني، تطرق 
فيها إلى اجلوانب املتصلة مبباحثات 
جنيف، والترتيبات املمكنة لعقد جولة 
مباحثات ق��ادم��ة الستئناف العملية 

السياسية في اليمن.
ولم يحقق املبعوث األممي حتى اآلن 

نتائج ملموسة في حتقيق السالم في 
اليمن، وس��ط تصاعد وتيرة الصراع 
املسلح في بعض أجزاء البالد، من بينها 

محافظة احلديدة، غربي اليمن.
كما أعلن مسؤولون ف��ي التحالف 
العسكري في اليمن اإلثنني استئناف 
العملية الهادفة الى السيطرة على مدينة 
احلديدة ومينائها االستراتيجي بعد 
نحو شهرين ونصف من تعليقها إفساحا 

في املجال أمام املفاوضات السياسية.
وق���ال م��س��ؤول ف��ي التحالف ال��ذي 
تقوده السعودية لوكالة فرانس برس 
مفّضال عدم الكشف عن هويته إّن القوات 
املوالية للحكومة املعترف بها دوليا 
»ب��دأت عملية عسكرية من عدة محاور 
لتحرير مدينة احل��دي��دة« اخلاضعة 

لسيطرة املتمردين احلوثيني.
وأّكد العميد علي الطنيجي قائد قوات 

التحالف في الساحل الغربي استئناف 
العملية في تصريحات نشرتها وكالة 
أن��ب��اء االم�����ارات، ال��ش��ري��ك الرئيسي 
ف��ي التحالف وال��ت��ي ت��ق��ود العمليات 
العسكرية للقوات احلكومية في غرب 

البلد الفقير.
وأفاد مسؤول في القوات احلكومية 
عن ش��ّن ط��ائ��رات التحالف العسكري 
ض��رب��ات ج��وي��ة مكّثفة ع��ل��ى م��واق��ع 
للمتمردين داخ��ل املدينة املطّلة على 
ساحل البحر االحمر. وأّك��د سّكان في 

احلديدة سماع دوي عّدة انفجارات.
كما ق��ال امل��س��ؤول إن التحالف دفع 
»ب��ت��ع��زي��زات ال��ى احمل��وري��ن الشرقي 

واجلنوبي للمدينة«.
وذكر مسؤولون آخ��رون في القوات 
احلكومية أن معارك شديدة جتري في 
عدة محاور عند أطراف احلديدة، وقال 

شهود ان املدينة تشهد حركة عسكرية 
ناشطة مع توّجه آليات للمتمّردين نحو 
أطراف املدينة. وكانت القوات احلكومية 
أطلقت بدعم م��ن التحالف ف��ي يونيو 
املاضي حملة عسكرية على الساحل 
الغربي ب��ه��دف السيطرة على ميناء 
احل��دي��دة اخلاضع للمتمردين وال��ذي 
يعتبره التحالف العسكري بقيادة 

السعودية ممرا لتهريب األسلحة.
وت��دخ��ل عبر امليناء غالبية امل��واد 
التجارية وامل��س��اع��دات امل��وّج��ه��ة الى 
ماليني السكان في البلد الغارق في نزاع 

مسلح منذ 2014.
وف��ي مطلع يوليو، أعلنت اإلم��ارات 
تعليق ال��ه��ج��وم ال��ب��ري ع��ل��ى مدينة 
احل��دي��دة نفسها إلف��س��اح امل��ج��ال أم��ام 
وساطة لألمم املتحدة، مطالبة بانسحاب 

احلوثيني من املدينة وامليناء.

بعد األزمة التي اصطنعها احلوثيون مينيون ينتظرون التزود بالوقود

وفاة شاب أثناء قيام اجليش اإلسرائيلي باعتقاله

3 فلسطينيني في غارة  مقتل 
إسرائيلية على حدود غزة 

توفي شاب فلسطيني الثالثاء 
أث��ن��اء قيام اجليش اإلسرائيلي 
باعتقاله من إح��دى ق��رى الضفة 
الغربية، حسب مصادر فلسطينية 
وإسرائيلية، فيما اتهمت عائلة 

الشاب اجليش بضربه.
وق��ال مصدر أمني فلسطيني 
لوكالة فرانس ب��رس إن ق��وة من 
اجليش اإلسرائيلي اعتقلت فجر 
الثالثاء ال��ش��اب محمد اخلطيب 
)24 عاما(. وبعد اعتقاله، أبلغ 
اإلسرائيليون اجلانب الفلسطيني 

أنه توفي.
وج�����اء ف���ي ب���ي���ان للجيش 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ف��ي ب��ي��ان »أوق���ف 
اجليش فلسطينيا يشتبه بقيامه 
بنشاطات معادية في بيت رميا 
ليال«، مضيفا »مت توقيفه من دون 
عنف أو مقاومة من جهته. وقد فقد 

الوعي«.
واعلنت وفاته الحقا بعد نقله 

الى املستشفى.
وق��ال بشير اخلطيب، شقيق 
ال���ش���اب امل���ت���وف���ي، إن شقيقه 
تعرض لضرب شديد من القوات 
اإلسرائيلية أث��ن��اء اعتقاله من 

غرفته.
وأض����اف« دخ��ل��وا على غرفة 
محمد وهو نائم، وقاموا بضربه 
بشكل عنيف وسمعت صراخه 

ألنني أسكن في الطابق الثاني«.
وتابع »بعد فترة سكت صوته، 
وم��ن ث��م ق��ام��وا بتكبيله وحمله 
جندي واحد على ظهره وخرجوا 
به، وضعوه في سيارة عسكرية 
وغ��ادروا. صباح أمس عرفنا أنه 

استشهد«. 
وأف���������اد »ن���������ادي األس���ي���ر 
الفلسطيني« من جهته نقال عن 
العائلة أن ال��ش��اب  توفي »بعد 
ت��ع��رض��ه ل��ل��ض��رب ف���ي غرفته 
ومب��الب��س ال��ن��وم ع��ق��ب اقتحام 

املنزل العتقاله«.
وحّمل نادي األسير الفلسطيني 

اجليش اإلسرائيلي املسؤولية عن 
الوفاة.

وذك����رت م��ص��ادر ف��ي القرية 
أن ال��ش��اب ك��ان ب��ني ثالثة شبان 

اعتقلهم اجليش اإلسرائيلي ليال.
كما قتل فلسطينيان في غارة 
إسرائيلية على حدود غزة، حسبما 
أعلنت وزارة الصحة في القطاع 
الذي تسيطر عليه حركة حماس 
ف��ي ساعة مبكرة ال��ث��الث��اء، فيما 
قالت إسرائيل إن الفلسطينيني 
ق��ام��ا ب���زرع جسم مشبوه قرب 

السياج احلدودي.
وق��ال متحدث باسم ال���وزارة 
في القطاع إن جثتي القتيلني نقلتا 
إلى مستشفى في جنوب غزة بعد 
الضربة التي ُنفذت عند الساعة 
23،00 )20،00 ت غ(، من دون 

اإلعالن عن هويتيهما.
وق����ال اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي 
في بيان ليل اإلثنني الثالثاء إن 
الفلسطينيني اسُتهدفا بعد أن 

زرعا عبوة.
وذك������ر ب���ي���ان اجل���ي���ش أن 
»إره��اب��ي��ني اق��ت��رب��ا بشكل مثير 
للشكوك من السياج األمني في 
جنوب قطاع غ��زة وزرع��ا جسما 
بجانب السياج. وردا على ذلك 
قامت طائرة )إسرائيلية( بإطالق 

النار صوبهما«.
وف��ي ح��ادث��ة منفصلة مساء 
اإلثنني، أعلنت وزارة الصحة إن 
26 فلسطينيا على األقل أصيبوا 
ب��ال��رص��اص خ���الل احتجاجات 

جديدة في شمال غزة.
ومنذ ب��دء االحتجاجات على 
احلدود بني قطاع غزة وإسرائيل 
في 30 مارس، قتل 181 فلسطينيا 
على األقل بنيران إسرائيلية. في 

املقابل قتل جندي إسرائيلي.
وغالبية الفلسطينيني قتلوا 
بالرصاص خ��الل االحتجاجات 
ل��ك��ن آخ��ري��ن أص��ي��ب��وا ب��ن��ي��ران 

املدفعية وفي غارات جوية.


