
البقية على الصفحة7

االربعاء 3 ذو الحجة، 1439 هـ ق 24 مرداد 1397 هـ ش، 15 آب  2018م العدد )9923( السنة الثامنة والثالثون

قال االمام علي أمير المؤمنين عليه السالم:
ال خير في ود امريء متلون إذا الريح 

مالت، مال حيث تميل
األوقات الشرعية بتوقيت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة و 9 دقائق

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و 13 دقيقة

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 51 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و 23 دقيقة

إردوغان: »تركيا ستقاطع المنتجات 
اإللكترونية األمريكية«

انقــرة – وكاالت: صــرح الرئيــس التركــي 
رجــب طيــب إردوغــان امــس الثالثــاء أن بــالده 
األمريكيــة.  اإللكترونيــة  المنتجــات  ســتقاطع 
واشــنطن  فــرض  علــى  ردا  جــاء  التصريــح 
رســوم علــى األلومانيــوم التركــي لتصبــح 20% و 
علــى الصلــب لتصبــح رســومه 50% مــع تصاعــد 
بحلــف  العضويــن  البلديــن  بيــن  التوتــرات 
لقــس  تركيــا  احتجــاز  بســبب  األطلســي 

أخــرى. أمريكــي وخالفــات دبلوماســية 
وفــي الوقــت نفســه، ذكــر البيــت األبيــض 
أن مستشــاره لألمــن القومــي جــون بولتــون 
الواليــات  لــدى  التركــي  بالســفير  التقــى 
أنقــرة  احتجــاز  بحــث  أجــل  مــن  المتحــدة 

القــس األمريكــي أنــدرو برانســون.
وقالــت المتحدثــة باســم البيــت األبيــض 
ســارة ســاندرز »بنــاء علــى طلــب الســفير 
بولتــون  جــون  الســفير  التقــى  التركــي، 
بســفير تركيــا ســردار كيليــش فــي البيــت 
تركيــا  احتجــاز  اســتمرار  بحثــا  األبيــض. 
العالقــات  ووضــع  برانســون  أنــدرو  للقــس 

التركيــة«. األمريكيــة 

الفروف: المهمة الرئيسية اآلن القضاء 
على »جبهة النصرة« في سوريا

انقــرة – وكاالت: صــرح وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف بأنــه تــم فــي ســوريا القضــاء علــى 
تنظيــم »داعــش« بشــكل كامــل تقريبــا، مشــيرا إلــى أن المهمــة الرئيســية اليــوم فــي ســوريا هــي القضــاء 

علــى »جبهــة النصــرة«.
ــرة،   ــي أنق ــو ف ــش أوغل ــود جاوي ــي مول ــره الترك ــع نظي ــي مشــترك م ــي مؤتمــر صحف ــروف ف ــد الف وأك
امــس الثالثــاء، أن موســكو وأنقــرة تتحــاوران بشــأن تنفيــذ االتفاقــات الخاصــة بمناطــق خفــض التصعيــد 
فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك فــي إدلــب، مشــيرا إلــى أن الوضــع فــي إدلــب يعــد اليــوم أصعــب بكثيــر مــن 

األوضــاع فــي مناطــق خفــض التصعيــد األخــرى، بمــا فــي ذلــك بســبب جبهــة النصــرة.
ــة  ــذه المنظم ــب ه ــن جان ــة م ــال العدواني ــرة األعم ــة األخي ــي اآلون ــيا تشــاهد ف ــى أن روس وشــدد عل

ــم. ــدة حميمي ــى قاع ــار عل ــك حــوادث إطــالق الن ــي ذل ــا ف ــب، بم ــي إدل ــة ف اإلرهابي
وأضــاف أن روســيا تقــدم مســاعدة للجيــش الســوري فــي مكافحــة اإلرهــاب فــي هــذه المنطقــة، وفــي 
الفصــل بيــن المعارضــة المعتدلــة واإلرهابييــن. وذكــر أن لــدى الجيــش الســوري الحــق الكامــل فــي قمــع 

اســتفزازات النصــرة ومكافحــة اإلرهابييــن فــي إدلــب.

بسيطرته على منطقة أم مردخ شمال غرب تلول الصفا..

الجيش السوري يشدد الطوق على فلول »داعش« باستهداف تحصيناتهم وتحركاتهم في بادية السويداء
*مصدر أمني: إنجاز الترتيبات في مركز نصيب الحدودي الستقبال دفعة من السوريين العائدين من األردن

وكاالت:   – دمشــق 
مــن  وحــدات  واصلــت 
العربــي  الجيــش 
مــع  بالتعــاون  الســوري 
القــوات الرديفــة تضييــق 
الخنــاق علــى مــا تبقــى 
إرهابيــي  فلــول  مــن 
فــي  “داعــش”  تنظيــم 
باديــة الســويداء وقضــت 
علــى عــدد منهــم ودمــرت 
آليــات وعتــادا حربيــا لهــم.

ســانا  مراســل  وذكــر 
الســويداء  فــي  الحربــي 

أن وحــدات مــن الجيــش والقــوات الرديفــة شــددت 
ــول  ــي تل ــن ف ــن المتمركزي ــى االرهابيي الطــوق عل
الصفــا بعــد ســيطرتها علــى منطقــة أم مــردخ الــى 
الغربــي منهــا بالتــوازي مــع اســتهداف  الشــمال 
ــاط اي  ــول واحب ــي التل ــم ف ــم وتحركاته تحصيناته

محــاوالت لكســر الطــوق عليهــم.
وبيــن المراســل أن وحــدة مــن الجيــش نفــذت 
رمايــات مركــزة علــى محــور تحــرك االرهابييــن فــي 
ــك اب  ــر ســيارتي بي ــن تدمي ــة اســفرت ع المنطق
دفــع رباعــي مزودتيــن برشاشــين ثقيليــن علــى 

المحــور الجنوبــي الغربــي مــن التلــول.
ــى أن وحــدة مــن الجيــش  وأشــار المراســل إل
مــع  اشــتبكت  الرديفــة  القــوات  مــع  بالتعــاون 
ــت  ــم “داعــش” حاول ــة مــن تنظي مجموعــة إرهابي
كســر الطــوق المحكــم الــذي فرضتــه عليهــا وحدات 

الجيــش فــي تلــول الصفــا أكبــر معاقلهــا فــي باديــة 
الســويداء والتســلل لالعتــداء علــى نقــاط عســكرية 
علــى محــور التلــول الجنوبــي باتجــاه قريــة الرحبــة.
ــت  ــتباكات انته ــى أن االش ــل إل ــت المراس ولف
بإفشــال الهجــوم ومقتــل 5 إرهابييــن والقــاء القبــض 
اســلحة  مــن  مــا بحوزتهــم  وتدميــر  آخــر  علــى 
وذخائــر فــي حيــن اســتغل بقيــة أفــراد المجموعــة 
ــروا  ــرة صخورهــا وف ــة وكث ــة وعــورة المنطق االرهابي

ــا . ــول الصف ــة تل ــي منطق ــا ف باتجــاه اوكاره
بالتعــاون  الجيــش  مــن  وحــدات  وحــررت 
ــة  ــان وحوي ــب قبي ــة أمــس مرق ــوات الرديف ــع الق م
غصيــن والكســيرة وتــل ابــو غانــم علــى الجهــة 
الشــمالية والشــمالية الغربيــة مــن تلــول الصفــا 
بعــد اشــتباكات مــع ارهابيــي “داعــش” وتدميــر 
تحصيناتهــم فيهــا ومالحقــة فلولهــم والقضــاء علــى 

أعــداد منهــم.

المعنيــة فــي  الجهــات  مــن جانبهــا أنجــزت 
محافظــة درعــا جميــع الترتيبــات فــي مركــز نصيــب 
الحــدودي اســتعدادا الســتقبال دفعــة مــن العائــالت 
تمهيــدا  األردن  مــن  العائــدة  المهجــرة  الســورية 
لنقلهــا إلــى قراهــا وبلداتهــا التــي حررهــا الجيــش 

ــاب. ــن اإلره ــي الســوري م العرب
نصيــب  مركــز  مــن  ســانا  مراســلة  وذكــرت 
ــن  الحــدودي أن المحافظــة قامــت بإحضــار عيادتي
متنقلتيــن و3 ســيارات اســعاف لتقديــم الخدمــات 
الصحيــة للمهجريــن فــور وصولهــم إلــى المركــز 
إضافــة إلــى تجهيــز مســتلزمات الغــذاء وإحضــار 
عــدد مــن الحافــالت لنقــل المهجريــن مــن المركــز 

الحــدودي إلــى منازلهــم.
وتشــهد قــرى وبلــدات ريــف درعــا المحــررة 
مــن االرهــاب عــودة متســارعة للحيــاة الطبيعيــة 
مــن  المهجريــن  األهالــي  عــودة  مــع  بالتــوازي 
منازلهــم مــن المناطــق اآلمنــة حيــث تشــهد القــرى 
والبلــدات نشــاطا مكثفــا للجهــات الخدميــة لتأهيــل 
وإصــالح القطاعــات المختلفــة المتضــررة ناهيــك 
عــن تقديــم المســاعدات الغذائيــة ومســتلزمات 

ــم. ــة له اإلقام

واشنطن تمنح سريالنكا تمويال عسكريا لمواجهة 
تزايد نفوذ الصين

ــة  ــال عســكريا لمواجه ــا ســتمنح ســريالنكا تموي ــات المتحــدة، أنه ــت الوالي واشــنطن – وكاالت: أعلن
ــرة  ــي الجزي ــا االســتراتيجي ف ــن تواجده ــا ترســخ الصي ــا البحــري فيم ــز أمنه ــن ولتعزي ــوذ الصي ــد نف تزاي

ــدي. ــط الهن ــي المحي ــة ف الواقع
وقالــت الســفارة األمريكيــة فــي كولومبــو أن وزارة الخارجيــة ســتقدم هــذه األمــوال كتمويــل عســكري 

خارجــي بانتظــار موافقــة الكونغــرس.
وأضافــت: “نتطلــع إلــى أن نناقــش مــع حكومــة ســريالنكا كيــف يمكــن لهــذه المســاعدة دعــم مبــادرة 

خليــج البنغــال وأولويــات ســريالنكا المتعلقــة بالمســاعدة االنســانية واالســتجابة للكــوارث”.
ــم،  ــة فــي العال ــر قــوة اقتصادي ــه الصيــن، ثانــي أكب ــد في ــذي تزي وتأتــي هــذه المســاعدة فــي الوقــت ال
اســتثماراتها فــي الموانــئ وغيرهــا مــن مشــاريع البنــاء فــي ســريالنكا التــي تعتبــر حلقــة مهمــة فــي مبادرتها 

الطموحــة للبنــى التحتيــة تحــت اســم “الحــزام والطريــق” والمعروفــة كذلــك باســم “طريــق الحريــر”.
ويأتــي التمويــل األمريكــي لســريالنكا فــي إطــار تمويــل بقيمــة 300 مليــون دوالر خصصتهــا واشــنطن 
لجنــوب وجنــوب شــرق آســيا لضمــان أن تكــون “منطقــة الهنــد والمحيــط الهــادئ حــرة ومفتوحــة وتتمتــع 

بنظــام يســتند إلــى القوانيــن”.

السودان: الحزب الحاكم يعدل نظامه األساسي للسماح 
بترشيح البشير لوالية ثالثة!

الخرطــوم -  وكاالت: أعلــن مجلــس شــورى الحــزب الحاكــم فــي الســودان اختيــار الرئيــس عمــر 
ــحه  ــون مرش ــير ليك البش
فــي  الرئاســة  إلــى 
لواليــة   2020 انتخابــات 
ــاء  ــة األنب ــة، وفــق وكال ثالث

. لرســمية ا
الحــزب  إعــالن  جــاء 
اجتمــاع  عقــب  الحاكــم 
عقــده مؤخــرا وذلــك علــى 
رغــم أن دســتور البــالد ال 
يســمح ســوى بواليتيــن 

رئاســيتين.
وقــال كبشــور كوكــو 
رئيــس المجلــس للصحافييــن »كل أجهــزة الحــزب اعتمــدت البشــير مرشــحا للرئاســة فــي انتخابــات 2020 

واتخذنــا اإلجــراءات الالزمــة لذلــك«.

القوات األفغانية: طردنا ارهابيي طالبان وسنحكم 
السيطرة على مدينة غزنة قريبا

دبلوماسيون أميركيون: السيسي عقد لقاء 
سريا مع نتنياهو في مصر!

ــائل  ــفت وس ــة – وكاالت: كش ــدس المحتل الق
الصهيونيــة  الحكومــة  رئيــس  أن  العــدو  إعــالم 
قمــة  أشــهر  قبــل نحــو  نتنياهــو عقــد  بنياميــن 
الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  مــع  ســرية 
السيســي، وبحثــا فيهــا قضيــة التســوية السياســية 

فــي قطــاع غــزة.
ونقلــت القنــاة العاشــرة فــي تلفزيــون العــدو 
امــس  عــن مســؤولين أمريكييــن قولهــم إن القمــة 
التــي عقــدت فــي مصــر بـــ22 أيار/مايــو الماضــي 
بعــودة  يقضــي  اتفــاق  مناقشــة  علــى  تركــزت 
الســلطة الفلســطينية لتســلم زمــام األمــور فــي 
القطــاع، ووقــف إطــالق النــار مــع حركــة “حمــاس”، 
والتخفيــف مــن الحصــار المفــروض علــى غــزة، 
ــل  ــبيل تفعي ــي س ــا ف ــب اتخاذه ــوات الواج والخط

المشــاريع اإلنســانية هنــاك.
وذكــر السيســي، حســب المصــادر، أنــه يجــب 
علــى “إســرائيل والــدول العربيــة والمجتمــع الدولــي 
الفلســطيني  الرئيــس  علــى  الضغــوط  ممارســة 

محمــود عبــاس إلنجــاز هــذا الهــدف”.

القــوات  إن  مســؤولون  قــال  وكاالت:    – كابــل 
األفغانيــة اســتعادت الســيطرة علــى أجــزاء كبيــرة مــن 
مدينــة غزنــة المحاصــرة امــس الثالثــاء بينمــا أثــارت 
تقاريــر عــن هجــوم نفذتــه حركــة طالبــان علــى إقليــم 

آخــر تســاؤالت حــول مســتقبل أفغانســتان.
وتشــهد غزنــة قتــاال عنيفــا منــذ أواخــر األســبوع 
الماضــي ممــا يكشــف فشــل الحكومــة فــي حفــظ 
ــى  ــة عل ــتراتيجية الواقع ــة االس ــي المدين ــن ف األم

الطريــق بيــن العاصمــة كابــول وجنــوب البــالد.
عندمــا  غزنــة  مــع  االتصــاالت  وانقطعــت 
دُمــرت أعمــدة االتصــاالت بهــا بســبب القتــال 
ــة  ــن المدين ــرار الســكان م ــا وف ــع عودته ــن م لك

ظهــرت صــورة قاتمــة للوضــع.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الدفــاع محمــد 
غزنــة  فــي  الحكوميــة  القــوات  إن  رادمانيــش 
تفتيــش  نقــاط  علــى  ســيطرتها  تأكيــد  ”تعيــد 
اســتراتيجية“، وأضــاف ”طردنــا مقاتلــي طالبــان. 
ســنحكم الســيطرة الكاملــة علــى المدينــة قريبــا“.

مؤكدا تضامن العراق مع تركيا في ازمتها..

العبادي: اردوغان أوعدنا ان تركيا ستزود العراق حصته المائية بالكامل
*الحشد الشعبي: تواجد القوات األميركية قرب الحدود السورية يعرقل تقدم  القوات االمنية

*تقرير أممي يحذر من نشاط إرهابي لخاليا »داعش« 
النائمة في العراق

*االعالن عن  تشكيل »تحالف المحور الوطني« يضم ستة 
قيادات سنية ؟!

حيــدر  الــوزراء  رئيــس  أكــد  وكاالت:   – انقــرة 
العبــادي، امــس الثالثــاء، وقــوف العــراق مــع أنقــرة فــي 
ازمتهــا الحاليــة، فيمــا أكــد رفضــه وعــدم الســماح ألي 
اعتــداء ينطلــق مــن االراضــي العراقيــة باتجــاه تركيــا.
وقــال العبــادي فــي مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع 
ــب اردوغــان  ــة التركــي رجــب طي رئيــس الجمهوري
فــي انقــرة، وتابعتــه الســومرية نيــوز، »بحثنــا مــع 
فــي  الثنائــي  التعــاون  تعزيــز  اردوغــان  الرئيــس 
ــذ  ــة والمناف ــاه واالمــن والزراعــة والطاق مجــاالت المي
ــا  ــي أوعدن ــس الترك ــة«، موضحــا أن »الرئي الحدودي
بــان تركيــا ســتزود العــراق بحصتــه المائيــة بالكامــل، 
وايضــا ســمعنا تأكيــدا تركيــا عمــا تــم الوعــد بــه فــي 

مؤتمــر الكويــت مــن أجــل اعمــار العــراق«.
ــق  ــداء ينطل ــض أي اعت ــادي، »نرف واضــاف العب
والعــراق  تركيــا،  باتجــاه  العراقيــة  االراضــي  مــن 
بــأن يمنــع اي منظمــة  ملتــزم حســب دســتوره 
تعتــدي مــن ارضــه باتجــاه جيرانــه«، مشــددا »نحــن 
نديــن ونقــف بالضــد منــه )االعتــداء(، ولــن نســمح 
بــه ونقــف مــع تركيــا فــي مســألة ضبــط الحــدود«.
وبيــن رئيــس الــوزراء، أن »هنــاك توجيهــا مــن 

مــن  التركيــة  الشــركات 
قبلنــا للعمــل فــي العــراق«، 
»هنــاك  أن  الــى  مشــيرا 
طلبــا تركيــا، ونحــن نرحب 
القنصليــة  لفتــح  بــه، 
البصــرة  فــي  التركيــة 
الموصــل  فــي  وكذلــك 
فــي تعزيــز  ممــا يســهم 

العالقــات«.
وتابــع العبــادي، »نعمــل 
علــى فتــح معبــر فيشــخابور 
الحــدودي بيــن البلديــن«، 

مؤكــدا »نحــن مــع تركيــا فــي ازمتهــا، وبتعاوننــا يمكــن 
ان نتغلــب علــى الكثيــر مــن التحديــات«.

ووصــل رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي، الــى 
ــى  ــمية عل ــارة رس ــي زي ــرة ف ــة انق ــة التركي العاصم
رأس وفــد حكومــي لبحــث تعزيــز التعــاون بيــن 
البلديــن وعــدد مــن الملفــات التــي تتعلــق بالميــاه 
واالســتثمارات  والصناعــة  والصحــة  والكهربــاء 
واالمــن والثقافــة وغيرهــا مــن الملفــات المشــتركة.

مــن جانــب اخــر أكــد المتحــدث الرســمي باســم 
الحشــد الشــعبي محــور الشــمال علــي الحســيني 
ــرب الحــدود الســورية  ــة ق ــوات األمريكي أن تواجــد الق
ســيعيق تقــدم القــوات األمنيــة خــالل عمليــات تطهيــر 

ــراق وســوريا واألردن. ــن الع الشــريط الحــدودي بي
ــر الشــريط  ــات تطهي واوضــح الحســيني إن عملي
محافظــة  فــي  الحدوديــة  المناطــق  مــن  الحــدودي 
نينــوى وصــوال إلــى الحــدود مع األردن ســتنطلق خالل 
الفتــرة القادمــة للقضــاء علــى جميــع تحــركات داعــش 

اإلرهابــي، مبينــا إن القــوات األمنيــة مســتعدة بشــكل 
كامــل لالنطــالق بعمليــة التطهيــر وبانتظــار إعــالن 
ســاعة الصفــر للبــدء بالتحــرك، واشــار الحســيني الــى 
إن العمليــة ســتكون علــى نطــاق واســع وستشــمل 
جميــع صنــوف القــوات األمنيــة ، فضــال عــن مشــاركة 

ــران الجيــش وإســناد المدفعيــة طي
ــر لألمــم المتحــدة  مــن جانــب اخــر ذكــر تقري
ــي  ــن إرهابي ــر م ــف عنص ــى 30 أل ــن 20 ال ــا بي أن م
»داعــش« مازالــوا موجديــن حاليــًا فــي كل مــن 
العــراق وســوريا ، دون ذكــر مصــدر المعلومــة التــي 

ــر. ــا التقري اســتند اليه
وأكــد التقريــر أنــه »ال يــزال هنــاك مــا بيــن 20 و30 ألفا 
ــراق وســوريا  ــي الع ــي ف ــن مســلحي داعــش االرهاب م
تدفــق  وتوقــف  اإلرهابــي  التنظيــم  هزيمــة  رغــم   ،
ــر أن  ــدر التقري ــه« ، وق ــى صفوف ــام إل ــب لالنضم األجان
مــا بيــن 3 آالف و4 آالف مــن اإلرهابييــن ينشــطون فــي 
ليبيــا ، بينمــا يتــم نقــل عــدد مــن العناصــر الفاعلــة إلــى 

ــتان. أفغانس

منعا من حصولها على معلومات عسكرية سرية..

جيش االحتالل لجنوده: احذروا »المقاومة« تريد السيطرة على هواتفكم الخلوية
*إصابات في مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش االحتالل في بيت أمر شمال الخليل

الناطــق  أصــدر  وكاالت:   – المحتلــة  القــدس 
باســم جيــش االحتــالل الصهيونــي بيانــًا تحذيريــًا 
ــدي احــذر  ــا الجن ــه: »أيه ــالل جــاء في ــود االحت لجن
حمــاس تحــاول الســيطرة علــى هاتفــك الخلــوي«.
كمــا وحــذر الناطــق باســم جيــش االحتــالل الجنــود 

مــن مغبــة كشــف هويتهــم عبــر تطبيــق »انســتغرام«.
ــع »الجيــش اإلســرائيلي« امــس  وكشــف موق
ــي  ــى »أنســتغرام« يدع ــة عل ــن حســابات وهمي ع

ــا لشــخصيات لحمــاس. ــان أنه الكي
ووفقــا للموقــع فإنــه أكــد أنهــا هــذه الحســابات 
محــاوالت جديــدة مــن »حمــاس«، للســيطرة علــى 

أجهــزة الجنــود »اإلســرائيليين«.
ــا قامــت  ــل شــهر تقريب ــه قب ــع أن وأضــاف الموق
بــإدارة  الســيبرانية«  المعلومــات  »أمــن  إدارة 
ــة أخــرى مــن حمــاس  ــاط محاول ــرات، بإحب المخاب
ــود. ــف الجن ــى هوات ــل« عل ــر »بروفاي للســيطرة عب
المعلومــات  »أمــن  إدارة  أن  إلــى  ولفــت 
الســيبرانية« قــادت حملــة أطلــق عليهــا »القلــب 
الجيــش  قواعــد  فــي  شــهر  قبــل  المكســور« 
الضخمــة  اإلعالنــات  مــن خــالل  »اإلســرائيلي«، 
ووســائل اإلعــالم االجتماعيــة وذلــك لرفــع مســتوى 

حمــاس. شــبكات  مــن  والحــذر  الوعــي 
المعلومــات   « إدارة  أن  الموقــع  وادعــى 
الســيبرانية« أحبطــت محاولــة فــي الفتــرة األخيــرة 
محــاوالت لحمــاس للســيطرة علــى هواتــف الجنود 
للحصــول منهــم علــى معلومــات عســكرية ســرية؛ 
مــزورة  وهواتــف  هواتــف  اســتخدام  خــالل  مــن 
علــى الشــبكات االجتماعيــة، وفتــح حــوارات ودّيــة 
مــع الجنــود لتشــجيعهم علــى تحميــل التطبيقــات 

ــود. ــف الجن ــول لهوات ــن الدخ ــا م ــي تمكنه الت
مــن جهــة اخــرى أصيــب مواطــن بالرصــاص 
المغلــف  المعدنــي  بالرصــاص  وثالثــة  الحــي، 

بالمطــاط، بعــد اقتحــام قــوات االحتــالل اإلســرائيلي 
ــل. ــر شــمال الخلي ــت ام ــدة بي بل

وقــال الناشــط اإلعالمــي محمــد عــوض، إن 

قــوات االحتــالل اقتحمــت امــس البلــدة، وشــرعت 
المطاطــي  والرصــاص  الناريــة  االعيــرة  بإطــالق 
المواطنيــن  صــوب  والغازيــة  الصوتيــة  والقنابــل 
ومســاكنهم، مــا ادى الــى وقــوع مواجهــات مــع قــوات 
ســيف  الشــاب  اصابــة  عــن  اســفرت  االحتــالل 
ــوع الحــي. ــن الن ــا( برصاصــة م احمــد خليل)17عام

ــي  وقالــت مصــادر طبيــة فــي مستشــفى األهل
قســم  الــى  وصــل  اخليــل  الشــاب  إن  بالخليــل، 
الطــوارئ جــراء إصابتــه بعيــار نــاري فــي الفخــذ، وتم 

ــه بالمســتقرة. ــه، ووصفــت حالت ــم العــالج ل تقدي
كمــا أصيــب ثالثــة مواطنيــن بالرصــاص المطاطــي، 
ــاز المســيل  ــراء استنشــاقهم الغ ــاق ج ــرون باالختن وآخ
صــوب  االحتــالل  قــوات  أطلقتــه  الــذي  للدمــوع 
المواطنيــن ومســاكنهم، تــم إســعافهم مــن قبــل طواقــم 

الهــالل األحمــر التــي تواجــدت فــي المــكان.


