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 27شهيداً حصيلة ضحايا العدوان على القطاع المحاصر

وساطة مصر تنجح في وقف الحرب على غزة
فلسطين تطالب األمم المتحدة بتوفير
الحماية الدولية ألهل القطاع

متكنت طواقم الدفاع املدين والإ�سعاف
�أم�س من انت�شال جثماين �شهيدين ارتقيا
�أم�س االول جراء ق�صف طائرات االحتالل
الإ�رسائيلي برجا �سكنيا يف منطقة �أبراج
ال�شيخ زايد �شمال قطاع غزة.
وقال الناطق با�سم وزارة ال�صحة الدكتور
ا�رشف القدرة ان جثماين ال�شهيد طالل
عطية ابو اجلديان وزوجته ال�شهيدة
رغ��دة حممد �أب��و اجل��دي��ان و�صال �إلى
امل�شفى الإندوني�سي �شمال القطاع بعد
�ساعات من و�صول جثمان جنلهما عبد
الرحمن  12عاما.
وبا�ست�شهادهما يرتفع ع��دد ال�شهداء
الذين ارتقوا خالل الت�صعيد اال�رسائيلي
الذي ا�ستمر من �صباح ال�سبت الى فجر
�أم�س الى � 27شهيدا و 154جريحا.
و�ساد الهدوء احلذر �صباح ام�س ،خمتلف
انحاء قطاع غزة يف �أعقاب التو�صل الى
اتفاق لوقف اط�لاق النار بني ف�صائل
امل��ق��اوم��ة الفل�سطينية ،واالح��ت�لال
اال�رسائيلي برعاية م�رصية واممية.
وبد�أت احلياة تعود ب�شكل تدريجي الى
القطاع املحا�رص مع اول ي��وم ل�شهر

رم�ضان املبارك ،حيث خرج املواطنون
ليتفقدوا اح��وال��ه��م واالطمئنان على
بع�ضهم البع�ض يف وقت عطلت املدار�س
والكثري من امل�ؤ�س�سات.
و�شهدت االيام املا�ضية ت�صعيدا ع�سكريا
بني الف�صائل الفل�سطينية وقوات االحتالل
اال�رسائيلية ،ما ادى الى ا�ست�شهاد 25
مواطنا فل�سطينيا و�إ�صابة الع�رشات،
وتدمري العديد من املنازل واملن�ش�آت
التجارية ،منذ بدء العدوان الإ�رسائيلي
املتوا�صل على قطاع غزة �صباح ال�سبت
املا�ضي ،كما ت�رضرت مئات الوحدات
ال�سكنية واملحال التجارية وامل�ؤ�س�سات
االجتماعية والأرا�ضي الزراعية جراء
ق�صف االحتالل ملختلف مناطق قطاع
غزة.
من جهة �أخ��رى ،طالب رئي�س الوزراء
الفل�سطيني حممد ا�شتية ،الأمم املتحدة
ب��ال��ت��دخ��ل ال��ف��وري ل��وق��ف ال��ع��دوان
الإ�رسائيلي على قطاع غزة ،ومنع �إمكانية
جتدده ،وتوفري احلماية الدولية لأهل
القطاع.
و�أ�ضاف ا�شتية يف م�ستهل جل�سة احلكومة

الفل�سطينية الأ�سبوعي املنعقدة يف
مدينة رام الله �صباح �أم�س� ،أن��ه «ال
ميكن للمجتمع الدويل �أن يقف �صامت ًا
�أم��ام جرائم االحتالل اال�رسائيلي بحق
املدنيني الفل�سطينيني ،وال ميكن لأحد
�أن يكون حيادي ًا �أمام �صور جثث الأطفال
وال نقبل البيانات التي ت���وازن بني
املجرم وال�ضحية».
و�شدد ا�شتية على �أهمية تعزيز الوحدة
الوطنية الفل�سطينية الداخلية ملواجهة
ال��ع��دوان الإ��سرائ��ي��ل��ي بحق ال�شعب
الفل�سطيني وق�ضيته العادلة ،م�ؤكدا
ان احلكومة تريد القيام بواجبها يف
م�ساندة و�إغاثة �أهلنا يف غزة وت�ضع كل
�إمكانيتها خلدمتهم.
و�أ����ش���ار ا���ش��ت��ي��ة� ،إل���ى �أن احلكومة
�ست�سي م�ساعدات �إغاثية
الفل�سطينية
رّ
وطبية لقطاع غزة ،مو�ضح ًا �أن عددا من
وزراء احلكومة الفل�سطينية موجودون
يف ق��ط��اع غ��زة �أم�����س ،و�أوع��زن��ا لهم
«القيام ب��أي دور ممكن هناك من �أجل
امل�ساندة وامل�ساعدة يف �إغاثة �شعبنا
و�أهلنا هناك».

تدمير  830وحدة سكنية في القصف األخير على غزة
�أكدت وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطينية� ،أم�س،
�أن �أك�ثر من  830وح��دة �سكنية ت�رضرت بفعل الت�صعيد
الإ�رسائيلي الأخ�ير يف قطاع غ��زة ،ما بني تدمري كلي
وجزئي.
وق��ال وكيل ال���وزارة ،ناجي �رسحان� ،إن « 130وحدة
�سكنية ت�رضرت ب�شكل كامل ،و�إن  700وحدة ت�رضرت ب�شكل
جزئي» ،م�شري ًا �إلى �أن ال��وزارة ال تزال توا�صل عمليات
احل�رص لإح�صاء عدد الوحدات ال�سكنية التي ت�رضرت من

العدوان ب�شكل نهائي .وا�ستهدف اجلي�ش الإ�رسائيلي،
بطائراته بنايات �سكنية مكونة من عدة طبقات ،ما �أدى
الرتفاع ح�صيلة املنازل املدمرة ،ف�ض ً
ال عن ا�ستخدام قوة
نارية كبرية ال�ستهداف املباين وهو ما ي�ؤثر على املباين
املجاورة للمباين امل�ستهدفة .و�أ�سقط اجلي�ش الإ�رسائيلي،
�أكرث من  7بنايات ب�شكل كامل ،بزعم وجود مقرات تابعة
حلما�س واجلهاد الإ�سالمي بداخلها ،كما ا�ستهدف �شقق ًا
�سكنية داخل عمارات �شمال قطاع غزة.

• العدوان الهمجي على غزة ا�ستهدف الأطفال

االحتالل يعتقل  15فلسطيني ًا بالضفة الغربية
اعتقلت قوات االحتالل اال�رسائيلي �صباح �أم�س خم�سة
ع�رش فل�سطينيا يف �أنحاء خمتلفة بال�ضفة الغربية
املحتلة على ما �أفاد به نادي الأ�سري الفل�سطيني.
وذكر نادي الأ�سري يف بيان ان قوات االحتالل اقتحمت
مناطق متفرقة يف مدن اخلليل وطولكرم ورام الله والبرية
ونابل�س و�أعتقلت املواطنني بزعم �أنهم مطلوبون.
على جانب �آخ��ر ،جرفت �آليات تابعة للم�ستوطنني
املتطرفني اليهود �أم�س �أرا�ضي زراعية يف قرية مادما

بدأ عملية برية واسعة شمال حماة

الجيش السوري يرد على خروقات اإلرهابيين في ريف إدلب
و���س��ع��ت وح�����دات م���ن اجلي�ش
ال�������س���وري ن��ط��اق رده����ا على
خروقات الإرهابيني واعتداءاتهم
املتوا�صلة على املناطق الآمنة
يف ريفي حماة و�إدلب وا�ستهدفت
بعمليات مكثفة مواقع انت�شار
املجموعات الإرهابية وخطوط
�إمداداتها وحماور حتركها بريفي
�إدلب اجلنوبي وحماة ال�شمايل.
و�أف��اد م�صدر حملي بريف حماة
ال�شمايل ب�أن وحدات اجلي�ش ردت
على اع��ت��داءات �إرهابيي تنظيم
جبهة ال��ن����صرة واملجموعات
امل��رت��ب��ط��ة ب��ه ع��ل��ى املناطق
الآم��ن��ة ون��ف��ذت ��ضرب��ات مركزة
ب�سالحي املدفعية وال�صواريخ
على جتمعاتهم وخطوط �إمدادهم
يف ق���رى ك��ف��رن��ب��ودة وعابدين
وكفر�سجنة بريفي �إدلب وحماة.
وكانت وحدات من اجلي�ش دمرت
�أم�س الأول �أوكارا ً ومن�صات �إطالق
�صواريخ لإرهابيي «جبهة الن�رصة»
يف اللطامنة والزكاة وال�صهرية
والعمقية واحل��وا���ش والقرقور
بريف حماة ال�شمايل الغربي ويف
بلدتي الفطرية واح�سم بريف �إدلب
اجلنوبي.
و�أ�شار امل�صدر �إلى �أن ال�رضبات

• اجلي�ش ال�سوري يرد على خروقات الإرهابيني

املركزة �أم�س �أ�سفرت عن تكبيد
املجموعات الإرهابية خ�سائر
بالأفراد والعتاد وتدمري من�صات
�إطالق قذائف و�أوكار وحت�صينات

كانت تتخذ منها منطلقا ل�شن
اعتداءاتها على النقاط الع�سكرية
والقرى الآمنة.
و�أع��ل��ن م�صدر ع�سكري �أم�س �أن

التنظيمات الإرهابية املنت�رشة
يف حمافظة �إدل���ب وم��ا حولها
حت�رض لتنفيذ اع��ت��داءات على
املناطق الآمنة ومواقع اجلي�ش

بريفي حماة والالذقية ال�شماليني
تنفيذا لأج��ن��دات م�شغليها يف
اخلارج من خالل نقل املزيد من
الأ�سلحة والزج ب�أعداد كبرية من
�إرهابييها.
و�أطلق اجلي�ش ال�سوري� ،أم�س،
عملية ع�سكرية برية وا�سعة �شمال
حماة ،باجتاه املنطقة املنزوعة
ال�سالح يف ريفي حماة ال�شمايل
وال�شمايل الغربي.
و�أكد م�صدر ع�سكري� ،أن اجلي�ش
ال�سوري بد�أ منذ �ساعات ال�صباح
الأولى تنفيذ �سل�سلة من الرمايات
ال�صاروخية واملدفعية الكثيفة
مع تغطية جوية على عدة حماور
بريفي حماة ال�شمايل وال�شمايل
الغربي ،تبعتها عملية اقتحام
نفذتها قوات امل�شاة على املحور
ال�شمايل لريف حماة.
و�أف��اد امل�صدر ب�سيطرة اجلي�ش
ال�������س���وري ،ع��ل��ى ت���ل عثمان
اال�سرتاتيجي وعلى مزارع البانة
وبلدة البانة «اجلنابرة» ،وذلك
بعد ا�شتباكات عنيفة مع م�سلحي
تنظيم «جي�ش العزة» الإرهابي
وميلي�شيات �إره��اب��ي��ة �أخ���رى
تتبع لتنظيم «جبهة الن�رصة»
الإرهابي.

جنوب مدينة نابل�س �شمال ال�ضفة الغربية املحتلة على
ما �أفاد م�س�ؤول ملف اال�ستيطان يف �شمال ال�ضفة الغربية
غ�سان دغل�س.
وقال دغل�س يف بيان �إن جرافات امل�ستوطنني املتطرفني
�رشعت ب�أعمال جتريف يف ارا�ضي املواطنني بالقرية
ل�شق طريق ا�ستيطانية يف اجلهة ال�رشقية لقرية مادما،
للو�صول �إلى منطقة ال�شعرة التي يتواجد فيها نبع
مياه.

مصر تعزي روسيا في حادث
طائرة «شيريميتيفو»
�أع��رب��ت م�رص يف ب��ي��ان �صادر
عن وزارة اخلارجية� ،أم�س،
ع��ن خال�ص التعازي و�صادق
امل��وا���س��اة يف �ضحايا ح��ادث
احرتاق طائرة رو�سية يف مطار
�شريمييتيفو بالعا�صمة الرو�سية
مو�سكو ،ما �أ�سفر عن وفاة العديد
من الأ�شخا�ص ،و�إ�صابة �آخرين.
الت�ضامن الكامل
و�أكد البيان على
ُ
حلكومة م�رص و�شعبها مع حكومة
و�شعب رو�سيا االحتادية يف تلك
املحنة ،متمني ًا �رسعة ال�شفاء
للم�صابني.
على جانب �آخ��ر ،هن�أ الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�سي ،ال�شعب

«الجنائية الدولية» تلغي إحالة
األردن إلى مجلس األمن

�أعلنت وزارة اخلارجية الأردنية �أن دائرة اال�ستئناف يف املحكمة
اجلنائية الدولية ،ا�ستجابت لال�ستئناف الذي قدمته اململكة ب�إلغاء
قرار دائرتها التمهيدية ،ب�إحالة الأردن �إلى جمل�س الأمن وجمعية
الدول الأطراف للمحكمة اجلنائية.
وقالت الوزارة يف بيان �أم�س� ،إن الدائرة التمهيدية للمحكمة كانت قد
قررت �إحالة الأردن �إلى جمل�س الأمن وجمعية الدول الأطراف للمحكمة
اجلنائية ،ب�سبب عدم ت�سليم الأردن الرئي�س ال�سوداين املعزول عمر
الب�شري �إلى املحكمة خالل زيارته للمملكة يف  2017حل�ضور القمة
العربية.

حفتر يدعو إلى مواصلة القتال خالل شهر رمضان

البعثة األممية في ليبيا تدعو لهدنة إنسانية
دعت بعثة الأمم املتحدة يف ليبيا كل الأطراف
املنخرطة يف القتال �إلى هدنة �إن�سانية مدتها
�أ�سبوع وتكون قابلة للتمديد ،تتعهد كل
الأط��راف خاللها بوقف العمليات الع�سكرية
مبختلف انواعها من ا�ستطالع وق�صف وقن�ص
وا�ستقدام تعزيزات جديدة ل�ساحة القتال.
جاءت دعوة البعثة خالل بيان ن�رشته م�ساء
�أم�س االول عرب موقعها الر�سمي تقدمت فيه
بالتهنئة لكل الليبيني بحلول �شهر رم�ضان.
وقالت البعثة �إن هذه الدعوة ت�أتي عمال بروح
منا�سبة �شهر رم�ضان ،وكذلك باتفاقية حقوق
الإن�سان ،داعية كل الأطراف لل�سماح ب�إي�صال
املعونات الإن�سانية ملن يحتاجها ،وبحرية
احلركة للمدنيني خالل هذه الهدنة ،وكذلك
البدء بتبادل الأ��سرى واجلثامني ،وم�ؤكدة
ا�ستعدادها التام لتوفري الدعم الالزم لذلك.
ي�شن
من جانبه ،دعا امل�شري خليفة حفرت الذي
ّ
منذ � 4أبريل هجوم ًا على طرابل�س� ،أم�س االول
للقوات
جي�شه �إلى «تلقني در�س �أعظم و�أكرب»
ّ
التي تُ دافع عن العا�صمة الليب ّية وحكومة

الوفاق الوطني.
وتدور معارك بني «اجلي�ش الوطني الليبي»
بقيادة حفرت من جهة وب�ين ق��وات حكومة
الوفاق برئا�سة فائز ال�رساج من جهة ثانية يف
جنوب العا�صمة الليبية و�ضاحيتها اجلنوبية.
ووجه حفرت الرجل القوي يف ال�رشق الليبي،
ّ
قواته تالها اللّواء �أحمد امل�سماري
ر�سالةً �إلى ّ
املتحدث با�سم «اجلي�ش الوطني الليبي» ،ومتّ
ّ
ن�رشها قبل �ساعات من بدء «�شهر رم�ضان
الر�سالة.
املبارك� ،شهر اجلهاد» كما جاء يف ّ
وقال حفرت يف ر�سالته «� ّأيها ال�ض ّباط واجلنود
�وات
قواتنا امل�سلّحة وال��ق� ّ
املقاتلني يف ّ
امل�ساندة� ،أح ّييكم يف هذه ال ّأي��ام املجيدة
�وة عزميتكم لتلقّنوا
و� ّ
أ�شد على �أيديكم وق� ّ
ً
الدرو�س ال�سابقة
من
أكرب
�
و
أعظم
�
ا
در�س
العدو
ّ
ّ
يتم
بقوة وثبات كما عرفناكم دائماً ،حتّى
ّ
ّ
اجتثاثه من �أر�ضنا احلبيبة ،فكونوا � ّأيها
الأبطال الأ�شاو�س يف املوعد رج��ا ًال بوا�سل
عدوكم مع االلتزام واملحافظة على
� ّ
أ�شداء على ّ
�أرواح املدن ّيني وممتلكاتهم».

وع��ددت ر�سالة حفرت ع��دد ًا من التعليمات
ّ
العدو جيد ًا وتهديد
الع�سكرية بينها «ر�صد
ّ
ّ
�أماكن تواجده ،الهجوم ال�رسيع واملنظّ م
�دو وحتقيق م��ب��د�أ املفاج�أة،
لإرب���اك ال��ع� ّ
املحافظة على الذّ خائر وخا�صّ ةً بعد حتقيق
العدو و�أخذ احليطة
الن�رص ،االنتباه �إلى خدع
ّ
واحلذر منها ،تنظيم التعاون يف ما بينكم من
حيث املهام ،اخلطوط ،الوقت».
وم��ن بني تعليمات حفرت �أي�ض ًا «الأخ���ذ يف
االعتبار طبيعة �أر���ض املعركة وخوا�صها
وم��دى ت�أثريها على العمليات الهجوم ّية
التقدم».
وال�رسعة يف
ّ
القوات يف
وقال حفرت يف ر�سالته« :يجب على
ّ
قوي،
العدو مطاردته باندفاع
حالة ان�سحاب
ّ
ّ
ال�سماح له بالهروب والق�ضاء عليه،
وعدم
ّ
اجلوية متابعة ذلك».
القوات
وعلى
ّ
ّ
وت�أتي ر�سالة حفرت يف وقت كانت بعثة الأمم
املتحدة للدعم يف ليبيا دع��ت �أم�س االول
ملدة
�أطراف القتال الى التزام هدنة �إن�سانية ّ
�أ�سبوع.

امل�����ص�ري والأم������ة العربية
والإ�سالمية ،و�سائر دول العامل
بحلول �شهر رم�ضان املبارك.
وق����ال ال��رئ��ي�����س امل�����ص�ري -
يف ت��دوي��ن��ة ل��ه ع��ل��ى �صفحته
ال�شخ�صية على مواقع التوا�صل
عام وال�شعب
االجتماعي « -كُ ُّل ٍ
امل�رصى العظيم والأمة العربية
والإ�سالمية و�سائر دول العامل
ب��خ�يرٍ
و���س�لام و���س��ع��ادة ،هذا
ٍ
ال�شهر الف�ضيل ال��ذي يت�شارك
ُ
فيه ال�شعب امل�رصي مع العامل
ٍ
ِ
مودة و�إن�سانية،
ر�سالة
�أجمع يف
ُ
الع ِطرة التي
ّفحات
تفي�ض من ال َن
َ
�شهرنا ُ
املبارك».
ها
ي ُب ُّث
ُ

• قوات حفرت توا�صل املعارك بالقرب من طرابل�س

