السودان :حزب الترابي يدعو إلى النزول للشارع إلسقاط التطبيع
دع��ا ح��زب “املؤمتر الشعبي” في ال��س��ودان ،إل��ى النزول
للشارع إلسقاط قرار التطبيع مع إسرائيل.
وقال احلزب ،الذي أسسه الراحل حسن الترابي ،عبر بيان،
إنه “يدعو األحزاب السياسية واملنظمات االجتماعية والفئوية
والشعبية وسائر قطاعات املجتمع لالصطفاف ضد املوقف
املتخاذل من السلطة االنتقالية في البالد ،والنزول إلى الشارع
إلسقاط قرار التطبيع مع إسرائيل”.
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في ذكرى احلراك الشعبي  ..واجليش يدعو لعدم اخلروج من التحرير

العراق :مئات املتظاهرين
يحتجون وسط بغداد

وق��ال النقيب في شرطة بغداد حامت اجلابري
لوكالة األناضول ،إن “السلطات األمنية فرضت
إجراءات مشددة في محيط ساحة التحرير واملنطقة
اخلضراء وسط بغداد”.
وأوض��ح أن “قوات مكافحة الشغب انتشرت
على مقربة من ساحة التحرير ،فيما مت نشر قوات
اجليش في الشوارع واألزقة القدمية وفي املداخل
واجلسور املؤدية إلى املنطقة اخلضراء” ،منوهاً
إلى “إغالق البوابات اخلمس املؤدية إلى املنطقة
اخلضراء”.
وأش���ار اجل��اب��ري إل��ى أن “السلطات األمنية
أغلقت عدة شوارع وجسور بالكتل اخلرسانية في
أنحاء العاصمة ،خشية أن يحاول مندسون جر
التظاهرات إلى العنف واقتحام املنطقة اخلضراء”.
م��ن جهته ،دع��ا ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��ق��ائ��د العام
للقوات املسلحة ،املتظاهرين اللواء يحيى رسول،
املتظاهرين ،إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير
ببغداد كونها مؤمنة بالكامل.
كما دعا رسول في بيان ،األحد ،املتظاهرين ،إلى
“التعاون مع األجهزة األمنية واإلبالغ عن أي حالة
سلبية أو مشبوهة ،وعدم السماح لبعض مدعني
االنتماء للمتظاهرين باالعتداء على القوات األمنية
املتواجدة حلمايتهم فهم أبناء بلدهم”.
وبني أن “لدى األجهزة األمنية تعليمات صارمة
باتخاذ اإلج��راءات القانونية الالزمة بحق كل من
يحاول التجاوز على املمتلكات العامة واخلاصة او
يعتدي على األجهزة األمنية واملتظاهرين”.
وكانت قيادة عمليات بغداد التابعة للدفاع قالت
في بيان ،السبت ،إنها أص��درت توجيهات لقوات
األم��ن مبنع حمل واستخدام األسلحة والذخيرة
احلية في مناطق التظاهرات.
وكانت أعمال عنف واسعة النطاق قد تخللت
االح��ت��ج��اج��ات الشعبية ف��ي ال��ع��راق ،وخاصة
في األشهر األول��ى منها ،ما أوق��ع  560قتيالً من
املتظاهرين وأفراد األمن ،وفق أرقام رسمية.

ليبيا :سالمة يدعو الدول املشككة
في اتفاق جنيف للعودة لرشدها
ذكر غسان سالمة املبعوث األممي السابق في
ليبيا ،أن األطراف الليبية طلبت من البعثة األممية
أن تكون شاهدة على خ��روج املرتزقة األجانب،
ودعا الدول املشككة في اتفاق جنيف للعودة إلى
رشدها.
وف��ي تعليقه على إب���رام ات��ف��اق وق��ف إط�لاق
النار خالل محادثات اللجنة الليبية العسكرية
املشتركة ( )5 + 5في جنيف ي��وم اجلمعة ،حيا
سالمة “شجاعة املوقعني” ،وأض���اف ردا على
مخاوف عدم امتثال القوى اخلارجية لالتفاق“ :ما
هو مهم أن الليبيني قد قرروا إنهاء التقاتل” ،مؤكدا
أنهم سيقومون بأنفسهم بإبالغ قرارهم إلى الدول
التي تدعمهم في اخلارج .وتعليقا على تصريحات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ،املشكك في
االتفاق ،قال سالمة في تصريحات لقناة “العربية”
إن “األطراف الدولية توصلت إلى تفاهمات تقضي
بوقف التدخل ،واآلن جاءت ساعة احلقيقة بعد أن
قبل الليبيون بوقف احلرب” ،مضيفا أنه “حتى إن

كانت مشككة أمتنى أن تعود إلى رشدها”.
وفيما يتعلق باجلدول الزمني لسحب املرتزقة
واملقاتلني األجانب خالل ثالثة أشهر ،كشف سالمة
أن األطراف الليبية طلبت أن تكون البعثة االممية
شاهدة على خروج املرتزقة من ليبيا ،لكن “ما هو
اآلن قيد املراقبة مدى جتاوب األسرة الدولية مع
تنفيذ هذا البند من االتفاق”.
وأشار سالمة إلى أن املهمة األساسية اآلن هي
مهمة الليبيني بعدما وقعوا من طرفهم على هدنة
دائمة ،تعقبها اجتماعات جلان فرعية تبدأ عملها
األسبوع القادم ،لالتفاق على فتح الطرق البرية
واجلوية ،وتبادل احملتجزين وإعادة هيكلة حراس
املنشآت النفطية .وح��ول ال��دع��وات إل��ى تثبيت
قرارات جنيف لدى مجلس األمن ،أوضح املبعوث
األمم��ي السابق أن “اتفاق وق��ف إط�لاق هو اآلن
ملزم وساري املفعول ،حتى قبل صدور قرار أممي
جديد ،ألنه يأتي تنفيذا ملخرجات برلني وقرار األمم
املتحدة”.

عقيلة صالح :اتفقنا على املناصب السبعة
ومقر السلطة التنفيذية
ق��ال رئيس مجلس ال��ن��واب عقيلة صالح،
إنه مت التوافق على سرت الليبية لتكون مقرا
للسلطة التنفيذية في الفترة االنتقالية.
وأش����ار ص��ال��ح خ�ل�ال م��ؤمت��ر صحفي مع
وزي��ر اخلارجية املغربي ناصر بوريطة عقب
مباحثاتهما ،في ال��رب��اط ،إل��ى أن تلك الفترة
ستشهد  3مراحل تنتهي إلى استقرار الدولة
الليبية.
ووج��ه رئيس مجلس ال��ن��واب ،الشكر إلى
املغرب لدعم احلل السياسي ،قائال“ :منذ بداية
(محادثات) الصخيرات وفر املغرب لليبيني كل
الفرص املتاحة للوصول إلى حلول ،ولكن سبب
التأخير يقع على األش��خ��اص املشاركني فيه،
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جيش اإلحتالل ادعى أن الشاب سقط خالل مطاردة نفذتها عناصره

استشهاد فلسطيني في اعتداء مستوطنني وسط الضفة
استشهد فلسطيني ،أمس األح��د ،في
اع��ت��داء نفذه مستوطنون يهود ،وسط
الضفة الغربية احملتلة ،حسب شهود
عيان ومصدر طبي.
وقال شهود عيان لوكالة األناضول،
إن مستوطنني ي��ه��ود (ح���رس خ��اص
ملستوطنة) اعتدوا بالضرب على شاب
فلسطيني ي��دع��ى ع��ام��ر صنوبر (18
عاما) قرب بلدة ترمسعيا ،وسط الضفة،
مما أدى ملقتله .وأش��ار الشهود ،إلى أن
اجلثمان وص��ل مجمع فلسطني الطبي
برام الله ،ومن املفترض تشييعه ظهرا
في مسقط رأس��ه في بلدة يتما جنوبي
نابلس (شمال).
ف��ي��م��ا ق���ال م��ص��در ط��ب��ي ف��ي مجمع
فلسطني الطبي لوكالة األن��اض��ول ،إن
جثمان الشاب وصل فجرا ،وعلى جسده

آثار ضرب قيل إنها من قبل مستوطنني
يهود بحسب مرافقيه.
وف���ي وق���ت الح����ق ،ادع����ى اجل��ي��ش
اإلس��رائ��ي��ل��ي ،أن ال��ش��اب الفلسطيني
تعثر خ�لال مطاردته شمالي رام الله
وسط الضفة الغربية وارتطمت رأسه
باألرض ما أدى إلى وفاته .وقال اجليش
وفق القناة ( )12اخلاصة ،إن مواطنة
إسرائيلية أبلغت فجر األح��د بتعرض
سيارتها للرشق باحلجارة ق��رب قرية
ترمسعيا ،وعندما هرعت قوة من اجليش
إل��ى امل��ك��ان رص��دت شابني فلسطينيني
ح�����اوال ال����ف����رار .وب��ح��س��ب ال���رواي���ة
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ،ب���دأت ق���وة اجل��ي��ش في
مطاردة الشابني فسقط أحدهما وأصيب
في رأسه وفقد الوعي ،لتؤكد فرقة طبية
إسرائيلية وصلت إلى املكان الحقا وفاته.

عناصر من اجليش االسرائيلي

التحالف يعلن تدمير ثاني «مسيّرة» حوثية خالل ساعات

متظاهرون عراقيون

بدأ مئات املتظاهرين ،أمس األحد ،التوافد على
ساحة التحرير وسط بغداد ،معقل االحتجاجات
امل��ن��اه��ض��ة للطبقة احل��اك��م��ة ،ل�لان��ض��م��ام إل��ى
االحتجاجات التي دعا إليها ناشطون في الذكرى
األولى للحراك الشعبي.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب واجليش بكثافة
في محيط ساحة التحرير وأغلقت الطرق واجلسور
املؤدية إلى املنطقة اخلضراء ،شديدة التحصني،
وسط بغداد ،والتي تضم مقرات احلكومة والبرملان
والبعثات الدبلوماسية األجنبية.
وت��أت��ي االح��ت��ج��اج��ات للضغط على حكومة
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإليفاء بتعهداتها
اخل��اص��ة مبحاكمة قتلة املتظاهرين ،وإج���راء
اإلصالحات في البالد ومحاكمة املتورطني بالفساد،
وتهيئة األج��واء إلج��راء انتخابات مبكرة نزيهة
العام املقبل.
وق���ال ش��ه��ود ع��ي��ان ،ل�لأن��اض��ول ،إن مئات
املتظاهرين ب��دأوا يتدفقون على ساحة التحرير
لالنضمام إلى االحتجاجات قادمني من أحياء بغداد
ومحافظات أخرى.
وك����ان ن��اش��ط��ون ف��ي احل����راك ق��د دع����وا إل��ى
احتجاجات واسعة في الذكرى السنوية األولى
ل��ل��ح��راك الشعبي ال��ع��راق��ي امل��ن��اه��ض للطبقة
السياسية النافذة املتهمة بالفساد والتبعية
للخارج.
وبدأت االحتجاجات مطلع أكتوبر  ،2019لكن
انطالقتها الفعلية احلاشدة كانت في مثل هذا اليوم
من العام املاضي.
واستمر احل��راك الشعبي ألشهر قبل أن يخفت
زخمه ب��ص��ورة كبيرة ف��ي م��ارس امل��اض��ي ج��راء
القيود التي فرضتها السلطات للوقاية من فيروس
كورونا.
ومنذ عام كامل ،يعتصم مئات املتظاهرين في
ساحات عامة مبحافظات وسط وجنوبي البالد
بينها ساحة التحرير وسط بغداد.

وأضاف ،في بيان اطلعت عليه األناضول ،أنه “يدعو كافة
القوى الشعبية إل��ى تكوين جبهة شعبية عريضة ملناهضة
التطبيع مع إسرائيل”.
وتابع“ :املؤمتر الشعبي إذ يدين القرار ،فإنه يطالب احلكومة
التنفيذية ومجلس السيادة (جناحي السلطة االنتقالية في
السودان) بالتراجع عنه ،وع��دم املضي في إقامة أي عالقات
مع دولة الكيان الصهيوني املغتصب ،وأن يترك أي قرار في

القضايا املصيرية للحكومة املنتخبة شرعيا مع جموع الشعب
السوداني ،وليس من حكومة تسيرها السفارات واملنظمات
األجنبية” ،وفق وصفه.
و أعلن وزير اخلارجية السوداني املكلف عمر قمر الدين ،أن
احلكومة االنتقالية وافقت على تطبيع العالقات مع إسرائيل،
موضحا أن “املصادقة عليه تظل م��ن اختصاص األجسام
التشريعية” ،وفق وكالة األنباء الرسمية.

الذين لم يستطيعوا القيام به”.
واستطرد رئيس النواب“ :التوافق مت وألول
م��رة في تاريخ احل��وار الليبي  -الليبي على
شيء معني ،بتوزيع املناصب السيادية السبعة
املعروفة باملادة  15من اتفاق الصخيرات ،وفقا
لألقاليم التاريخية الثالثة في ليبيا ،مبا يرضي
الليبيني ،ومبا تعارف عليه الليبيون”.
وأكد املستشار عقيلة صالح على دعم اتفاق
وق��ف إط�ل�اق ال��ن��ار ،ق��ائ�لا إن “احلرب ش��ر ال
يريدها أح���د ،ن��ري��د ال��س�لام واحل���ل ف��ي ليبيا
ونتمنى أن جتد املسارات األخ��رى طريقها إلى
النجاح ،ونتطلع ألن تكون هناك لقاءات أخرى
للحل الليبي”.

أعلن التحالف العربي ،أمس األحد ،اعتراض وتدمير
ط��ائ��رة م��س��ي��رة مفخخة ،أطلقها احل��وث��ي��ون ب��اجت��اه
السعودية هي الثانية خالل ساعات.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم للتحالف ،تركي
املالكي ،نقلته وكالة األنباء السعودية الرسمية.
وأوضح املالكي ،أن “قوات التحالف متكنت ،األحد ،من
اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مسيرة) مفخخة،
أطلقتها املليشيا احلوثية الستهداف األع��ي��ان املدنية
واملدنيني باملنطقة اجلنوبية باململكة”.
ولم يحدد التحالف مكان انطالق الطائرة ،فيما لم يصدر
تعقيب فوري من جماعة احلوثي ،بالشأن.
والسبت أعلنت جماعة احل��وث��ي ،استهداف مطاري
جازان وأبها وقاعدة خميس مشيط جنوبي السعودية بـ 3
طائرات مسيرة .إال أن التحالف ،أعلن في وقت الحق مساء
السبت ،اعتراض وتدمير طائرة واحدة مسيرة للحوثيني
استهدفت املنطقة اجلنوبية للسعودية.
وبشكل متكرر يطلق احلوثيون صواريخ باليستية
ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية ،خلفت
بعضها خسائر بشرية ومادية ،وتقول اجلماعة إن هذه
الهجمات ردا على غ��ارات التحالف املستمرة ضدها في
مناطق متفرقة من اليمن .ويعاني اليمن حربا مستمرة بني
القوات املوالية للحكومة ومسلحي “احلوثي” ،املسيطرين

هنية :وفد من «حماس»
إل� � ��ى ال � �ق� ��اه� ��رة ل �ب �ح��ث
ملفات مشتركة
قال إسماعيل هنية ،رئيس املكتب السياسي
حلركة املقاومة اإلسالمية “حماس” ،أمس األحد،
إن وف��دا قياديا م��ن احل��رك��ة س��ي��زور العاصمة
امل��ص��ري��ة ال��ق��اه��رة ،ل��ـ “التأكيد على العالقة
الراسخة ،والتباحث في ع��دد من امللفات ذات
االهتمام املشترك”.
ج���اء ذل���ك ف��ي ب��ي��ان ل��رئ��ي��س امل��ك��ت��ب ،تلقت
األناضول نسخة منه.
وأوضح هنية في البيان أن من أبرز هذه امللفات
“املصاحلة ،واألوضاع اإلنسانية في قطاع غزة،
وتطورات األوض��اع مع االحتالل ،واملستجدات
السياسية التي متر بها املنطقة بشكل عام”.
ولفت إل��ى أن ال��وف��د سيكون برئاسة نائبه
صالح ال��ع��اروري ،فيما ل��م يكشف ع��ن موعد
الزيارة.
وخالل الشهر املاضي ،أجرى وفدان من حركتي
“فتح” و”حماس” لقاء في مدينة اسطنبول ،اتفقا
خالله على “رؤية” ،ستقدم حلوار وطني شامل،
مبشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.
وفي  3سبتمبر املاضي ،عقد األمناء العامون
للفصائل الفلسطينية ،اجتماعا ب�ين رام الله
وبيروت ،توافقوا خالله على “االنتخابات احلرة
والنزيهة ،وفق التمثيل النسبي الكامل”.
وفي تعقيبه على تطبيع السودان وإسرائيل،
قال هنية إن هذه السياسة “ال تعبّر عن الشعب
ومواقفه التاريخية إزاء القضية الفلسطينية”.
وأش���اد بـ”األصوات ال��س��ودان��ي��ة الرافضة
للتطبيع بني بالدها وإسرائيل”.
وأض���اف“ :هذه األص���وات تؤكد أن اتفاقات
التطبيع مع العدو الصهيوني لن تنجح في إعادة
رسم خارطة املنطقة وفق املزاج اإلسرائيلي”.
واجلمعة ،أعلن السودان املوافقة على التطبيع
مع إسرائيل ليصبح خامسة دول��ة عربية بعد
مصر ( ،)1979واألردن ( ،)1994واإلم��ارات
والبحرين (.)2020
وأدى اتفاقا تطبيع وقعا في منتصف سبتمبر
ب��ال��ب��ي��ت األب���ي���ض ،ب�ين اإلم�����ارات وال��ب��ح��ري��ن
وإس��رائ��ي��ل ،إل��ى ات��ه��ام��ات لهما ببيع القضية
الفلسطينية السيما من دوائ��ر شعبية عربية
عديدة ،ومساعدة ترامب باالنتخابات الرئاسية
األمريكية.
في سياق آخ��ر ،دع��ا هنية الرئيس الفرنسي
إمي��ان��وي��ل م��اك��رون إل��ى “التوقف ع��ن سياسة
اإلساءة لإلسالم والتحريض عليه”.
كما طالبه بـ” وقف التعرض للنبي محمد صلى
الله عليه وسلم ،وعدم املساس مبشاعر املسلمني
على مستوى العالم”.
و ق��ال م��اك��رون ،في تصريحات صحفية ،إن
فرنسا لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية”
(املسيئة لإلسالم والنبي محمد) ،ما أشعل موجة
غضب في أنحاء العالم اإلسالمي.

طائرة مسيرة

على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام .2014
ومنذ م��ارس  ،2015يدعم حتالف عسكري عربي،

بقيادة اجلارة السعودية ،القوات املوالية للحكومة اليمنية
ضد احلوثيني ،املدعومني من إيران.

األردن يقرر فتح املعابر مع الضفة الغربية
أعلن وزي��ر الدولة األردن��ي لشؤون اإلع�لام علي
ال��ع��اي��د ،أن��ه سيتم فتح بعض املعابر احل��دودي��ة
البرية للمملكة وبينها جسر امللك حسني أمام حركة
املسافرين.
وقال العايد“ :عملية فتح املعابر ابتداء من يوم
اخلميس املقبل ،ووفق بروتوكول صحي وإجراءات
تتطلب التسجيل املسبق على منصة visit Jordan
اإللكترونية”.
وأض������اف ،أن “احلكومة أق����رت اإلج������راءات
والبروتوكول الصحي ال��ذي وضعته جلنة تنظيم
امل��ي��دان وامل��ع��اب��ر احل��دودي��ة ،ال��ت��ي يرأسها وزي��ر
الداخلية ،والتي ستنظم حركة املسافرين والشحن
عبر املعابر احلدودية البرية”.

وأكد ،أن “القرار يسعى إلى املوازنة بني احلاجة
املاسة للعديد من األردنيني للعودة برا إلى وطنهم،
وضبط حاالت اإلصابة اخلارجية للحد من انتشار
الوباء”.
وأوض���ح أن “املعابر احل��دودي��ة ال��ب��ري��ة التي
ستستقبل املسافرين في هذه املرحلة تقتصر على
مركز ح��دود امل���دورة ،وجسر امللك حسني ،وجسر
الشيخ حسني (املعبر الشمالي) ،وف��ق إج���راءات
وضوابط ألعداد املسافرين خاصة بكل معبر”.
وأشار العايد ،إلى أنه “سيتم تنظيم مؤمتر صحفي
ملدير عمليات خلية أزمة كورونا في املركز الوطني
لألمن وإدارة األزمات لشرح إجراءات العمل على كل
معبر حدودي”.

اإلرياني :نطالب مبوقف دولي صارم
لوقف تدخالت إيران باليمن
ق��ال وزي��ر اإلع�لام اليمني معمر اإلري��ان��ي إن إعالن
إي��ران عن إرس��ال سفير للحوثيني في صنعاء يهدف
لنسف األجواء اإليجابية التي سادت بعد تنفيذ املرحلة
األولى من عملية تبادل األسرى.
وق��ال في سلسلة من التغريدات على حسابه في
“تويتر” إن النظام اإليراني ينتهج سياسة التصعيد مع
كل بادرة انفراج في األزمة.
وأض��اف أن ال��دور ال��ذي يلعبه النظام اإليراني في
حتدي إرادة املجتمع الدولي وتقويض اجلهود إلنهاء
احلرب بات واضحا .وطالب املجتمع الدولي وأعضاء
مجلس األم��ن الدائمني مبواقف أكثر صرامة في إدانة
ووقف “التدخل والعدوان اإليراني السافر” على اليمن.
وقد أثار إعالن املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية
سعيد خطيب زادة ،السبت املاضي ،عن وصول حسن
إيرلو كـ”سفير إيراني” جديد لدى ميليشيا احلوثي

في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي ،التساؤالت حول
هوية هذا الشخص الغامض حيث لم يتم التعريف عنه
مسبقاً .وال توجد أي سيرة ذاتية إليرلو أو حتى صورة
بسيطة له ،لكن وسائل إعالم احلرس الثوري أكدت في
عدة تقارير سابقة أنه مقرب من قاسم سليماني ،قائد
فيلق القدس اإليراني الذي قُتل بغارة أميركية قرب مطار
بغداد في يناير املاضي.
يذكر أن شقيقي حسن إيرلو كانا قائدين في كتيبة
للحرس ال��ث��وري ،وقُتال أثناء احل��رب مع ال��ع��راق في
الثمانينات .وخاطبت احلكومة اليمنية الشرعية،
االثنني املاضي ،مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،حول
قيام النظام في إيران بتهريب أحد عناصره إلى اليمن،
وتنصيبه “سفيرا” لدى ميليشيا احلوثي االنقالبية،
وال���ذي اعتبرته “مخالفة صريحة للقانون الدولي
ولقرارات مجلس األمن مبا فيها القرار رقم .”2216

صدامات بني الشرطة ومتظاهرين
مناهضني حلظر التجول في روما
جرت صدامات بني عشرات املتظاهرين من اليمني
املتطرف احملتجني على حظر التجول وقوات األمن في
وس��ط روم��ا بينما تستعد إيطاليا لتشديد تدابيرها
ملكافحة فيروس كورونا.
ورشق نحو مئتي ناشط ملثمني من مجموعة الفاشيني
اجل��دد الصغيرة “القوة اجلديدة” (فورتسا نوفا)
الشرطة مبقذوفات وأضرموا النار في حاويات قمامة.
وانتظر املتظاهرون ،في ساحة ديل بوبولو وسط
العاصمة ،حتى دقيقة قبل منتصف الليل إلطالق ألعاب
نارية بألوان العلم اإليطالي ،ووضعوا لثاماً واطلقوا

مفرقعات نارية على الشرطة.
وذكرت صحيفة “ال ريبوبليكا” اليومية أنه مت اعتقال
سبعة متظاهرين وإصابة شرطيني اثنني.
وتأتي هذه احل��وادث عقب ال��ق��رارات التي اتخذتها
السلطات ه��ذا األس��ب��وع لفرض حظر جت��ول في ثالث
مناطق ه��ي روم��ا (الت��س��ي��و) وميالنو (لومبارديا)
ونابولي (كامبانيا).
وفي نابولي ،اندلعت املواجهات في الليلة السابقة،
عندما اصطدم شباب معارضني حلظر التجول يحملون
الفتات مع الشرطة.

