الداخلية املغربية تفكك خلية على صلة بـ «داعش»
قالت الداخلية املغربية ،اخلميس ،إنها فككت خلية
وصفتها بـ»اإلرهابية» ،تتكون من  6عناصر ،يشتبه
في مواالتها لـ «داعش».
وق���ال ب��ي��ان للداخلية إن��ه «ف��ي إط���ار التصدي
للتهديدات اإلرهابية املرتبطة ب��ـ»داع��ش» ،متكن
املكتب املركزي لألبحاث ..من تفكيك خلية إرهابية،
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اخلميس ...تتكون من  6عناصر متطرفة تتراوح
أعمارهم بني  27و 40سنة ،من بينهم معتقل سابق
مبقتضى قانون مكافحة اإلره��اب ،كان على صلة
بعناصر تنشط بفرع «داعش» بليبيا».
ولفت البيان إلى أن “ املتابعة األمنية الدقيقة
مكنت من كشف انخراط املشتبه فيهم الذين أعلنوا

والءه��م لـ «داع���ش» ،في األجندة التخريبية لهذا
التنظيم اإلرهابي ،وذلك من خالل سعيهم للتخطيط
لعمليات إرهابية باململكة”.
وأشار البيان إلى أنه «مت االحتفاظ باملشتبه فيهم
حتت تدابير احلراسة النظرية في إطار البحث الذي
يجري معهم حتت إشراف النيابة العامة املختصة».

alwasat.com.kw

Friday 15th March 2019 - 12 th year

«قسد» حترز تقدم ًا في جيب لـ «داعش»

سورية 13 :قتي ًال في ضربات روسيّة على إدلب
قُتل  13مدنيّا على األق���لّ  ،بينهم ستّة
أطفال ،أمس األول بضربات جوّية روسيّة
على محافظة إدلب السوريّة هي «األولى»
التوصل إليه في سبتمبر بني
ّ
مت
منذ اتّفاق ّ
موسكو وأنقرة ،بحسب املرصد السوري
حلقوق اإلنسان.
وق��ال مدير املرصد رام��ي عبد الرحمن
لوكالة فرانس ب��رس «خ�لال الـ 24ساعة
امل��اض��ي��ة ،اس��ت��ه��دف ال��ط��ي��ران ال��روس��ي
بعشرات الصواريخ مناطق عدّة في محافظة
إدل��ب ،شملت مدينة إدل��ب التي تعرّضت
لقصف الطيران الروسي ألوّ ل مرّة منذ نحو
عام ،باإلضافة لقصف طال بلدة سراقب».
وأشار إلى أنّ القصف أدّى األربعاء إلى
مقتل « 13مدنيّا ،بينهم ستّة أطفال ،وإلى
جرح نحو  60آخرين».
وأض��اف عبد الرحمن أنّ هذه الضربات
الروسيّة «ه��ي األول��ى على احملافظة منذ
التوصل
ّ
مت
االتّفاق» الروسي التركي الذي ّ
إليه في سوتشي الروسيّة في  17سبتمبر
 2018وال��ذي جنّب احملافظة الواقعة في
شمال غرب البالد هجوما وشيكا كان يع ّد له
نظام الرئيس بشار األسد.
ولفت عبد الرحمن إلى أنّ تلك الضربات
ال��روس��يّ��ة ه��ي األول����ى ال��ت��ي «تستهدف
مدينة إدلب منذ أكثر من عام» بعد الغارات
الروسيّة األخيرة عليها في فبراير .2018
وبحسب مدير املرصد ،ف��إنّ الضربات

شنّت األربعاء استهدفت أيضا سجنا
التي ُ
في ضواحي مدينة إدلب ،متسبّبة في «فرار
عشرات السجناء».
وم��ن��ذ مطلع ف��ب��راي��ر ،دف��ع��ت عمليات
القصف التي يشنّها النظام أكثر من سبعة
آالف شخص إل��ى النزوح من مدينة خان
شيخون في جنوب إدل��ب في اجت��اه شمال
احملافظة.
كما اندلعت اشتباكات في محيط مدينة
أعزاز السورية إثر إطالق إرهابيي تنظيم
«ي ب ك /بي كا كا» النار على قوات اجليش
السوري احلر.
وك���ان إره��اب��ي��ي «ي ب ك /ب��ي ك��ا كا»
أطلقوا في ساعات متأخرة من الليل النار
على عناصر اجليش السوري احل��رب في
خطوط اجلبهة مبنطقتي كلجبرين ومارع
في أعزاز ،ما أدى إلى اندالع اشتباكات في
املنطقة.
من جهة أخرى ،حاول إرهابيو «ي ب ك/
بي كا كا» في مدينة تل رفعت ،التسلسل إلى
جنوبي مدينة عفرين التي جرى حتريرها
في إطار عملية «غصن الزيتون».
ومتكنت ق��وات اجليش ال��س��وري احلر
من إحباط محاولة التسلسل إلى منطقتي
باصلحايا ودير مشمش في عفرين.
ومنذ  3أع��وام ،يحتل «ي ب ك /بي كا
كا» مدينة تل رفعت الواقعة جنوبي أعزاز
وجنوب شرقي عفرين.

قصف روسي على مدينة إدلب

وأج��ب��ر التنظيم اإلره��اب��ي نحو 250
ألف مدني من أهالي املدينة على الهجرة،

ويواصل بشكل متكرر محاوالته للتسلسل
إل��ى ع��ف��ري��ن.وف��ي م���ارس  ،2018متكنت

القوات التركية و»اجليش السوري احلر»
ف��ي عملية «غصن ال��زي��ت��ون» ،م��ن حترير

جرحى في هجوم على مركز للشرطة مبحافظة حلج

«الشيوخ األميركي» يصوت باملوافقة على إنهاء الدعم في اليمن
ص��وت مجلس الشيوخ االم��ي��رك��ي على
مشروع قرار النهاء الدعم األميركي للحرب
في اليمن وه��ي امل��رة الثانية التي يصوت
فيها على هذا القرار بعد متريره في ديسمبر
املاضي.
وسيرسل مشروع القرار الذي وافق عليه
مساء االربعاء  54عضوا ورفضه  46عضوا
الى مجلس النواب لتمريره فيما من املرجح ان
يستخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض.
وفي الوقت نفسه قال مكتب البيت األبيض
ل��ل�ادارة وامل��ي��زان��ي��ة ف��ي ب��ي��ان ان «اإلدارة
االميركية تعارض بشدة اصدار قرار مشترك

يهدف إلى توجيه الرئيس االميركي دونالد
ترامب الى انهاء تواجد القوات االمركية في
اليمن أو يؤثر بشكل سلبي على اليمن مع
بعض االستثناءات».
واض����اف ان «ف��رض��ي��ة م��ش��روع ال��ق��رار
املشترك معيبة اذ سيضر بالعالقات الثنائية
ف��ي املنطقة وي��ؤث��ر سلبا على قدرتنا ملنع
انتشار املنظمات املتطرفة العنيفة مثل تنظيم
القاعدة في شبه اجلزيرة العربية وما يسمى
تنظيم الدولة االسالمية (داعش) في اليمن».
واكد البيان انه اذا مت عرض مشروع القرار
على الرئيس ترامب ف��إن» كبار مستشاريه

سيوصونه باستخدام حق النقض ضده».
ميدانيا ،اندلعت اشتباكات مسلحة ،فجر
أم��س ،أثناء محاولة مسلحني الهجوم على
مركز للشرطة مبديرية ت�بن ،في محافظة
حلج ،جنوبي اليمن ،أسفرت عن إصابة رجل
أمن واثنني من املهاجمني.
وقالت مصادر أمنية في محافظة حلج
إن املسلحني ح��اول��وا اقتحام قسم شرطة
املديرية ،إلط�لاق س��راح محتجزين اعتقلوا
قبل أيام على ذمة قضايا جنائية ،لكن أفراد
الشرطة تصدوا لهم ،لتندلع مواجهات بني
الطرفني استخدمت فيها أسلحة متوسطة،

قبل أن تدفع الشرطة العسكرية في املديرية
بتعزيزات عسكرية إلى موقع قسم الشرطة
املستهدف.
وذك���رت امل��ص��ادر أن امل��واج��ه��ات أصيب
فيها أح��د أف���راد الشرطة إص��اب��ة خطيرة،
فيما متكنت ال��وح��دات العسكرية للجيش
اليمني من إصابة اثنني من املهاجمني والقبض
عليهما ،حيث يخضعان حاليا للعالج حتت
حراسة مشددة ،متهيدا لنقلهما إلى احلجز
وخضوعهما للتحقيقات.
وأشارت إلى أن عدد املهاجمني كان سبعة
أشخاص ،متكن خمسة منهم من الفرار.

حتت أعني الوحدات اخلاصة لالحتالل

«جماعات الهيكل» تقتحم األقصى

منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم «ي
ب ك  /بي كا كا» ،بعد  64يوما من انطالقها.

«البنيان املرصوص» بليبيا:
أي اعتداء على سرت
مبثابة «إعالن حرب»
قال املتحدث باسم عملية «البنيان املرصوص» اللواء
محمد الغصري إن أي محاولة اعتداء على سرت (شمال)
هي مبثابة «إعالن حرب» ستكون عواقبها كارثية ونحن
مستعدون لها.
وحذر الغصري ،في تصريحات نشرها املركز اإلعالمي
لـ»البنيان امل��رص��وص» ،اخلميس ،من إقحام املدينة في
حرب جديدة ،سيكون اجلميع خاسرا فيها.
واجلمعة املاضية أعلنت قوات «البنيان املرصوص»،
التابعة حلكومة الوفاق الوطني الليبية« ،االستنفار في
صفوفها بعد رصدها ق��وات معادية» ،في محيط مدينة
سرت ( 450كلم شرق العاصمة طرابلس).
وأضاف الغصري أن سرت تنعم باألمان بعد أن حررتها
قوات «البنيان املرصوص» من عناصر داعش اإلرهابي.
وأعرب املتحدث عن رفض قواته ألي جهة تستغل صفة
اجليش خلدمة مآرب سياسية.
ولفت الغصري إلى أن إع�لان حالة النفير والطوارئ
مستمرة ،مؤكدا في الوقت ذات��ه استدعاء كافة الوحدات
االحتياطية من «ق��وة حماية وتأمني س��رت في ظل تقدم
ميليشيات حفتر نحو املدينة».
وت���داول نشطاء على صفحات التواصل االجتماعي،
قبل أي��ام ،مقاطع مصورة لتجول دوري��ات تابعة لقوات
خليفة حفتر ،قائد القوات املدعومة من البرملان ،في البوابة
اجلنوبية بسرت ( 450كلم شرق طرابلس).
ومنذ  ،2011تعاني ليبيا الغنية بالنفط ،صراعا على
الشرعية والسلطة ،يتركز حاليا بني حكومة «الوفاق»
املعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب) ،وخليفة
حفتر ،املدعوم من مجلس النواب املنعقد مبدينة طبرق
(شرق).

رئيس وزراء اجلزائر:
احلكومة االنتقالية ستضم
جميع القوى السياسية

اقتحام املسجد األقصى

بدأت ”جماعات الهيكل“ املزعوم،
أم���س ،تنفيذ اقتحامات واسعة
للمسجد األق��ص��ى امل��ب��ارك ،وسط
حراسة مشددة من عناصر الوحدات
اخلاصة في شرطة االحتالل.
ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية
”وفا“ ع��ن م��س��ؤول اإلع�ل�ام في
األوقاف اإلسالمية ،فراس الدبس،
أن أكثر من  150مستوطنا اقتحموا
األقصى خ�لال ساعة واح��دة عبر
م��ج��م��وع��ات ك��ب��ي��رة م��ن س��وائ��ب
املستوطنني.
وقال شهود عيان إن مجموعات
املستوطنني التي تقتحم األقصى
من باب املغاربة تغادره بعد جولة
استفزازية من ب��اب السلسلة ،ثم

تعاود مرة ثانية وثالثة اقتحامه
م��ن ال��ب��اب نفسه لتسجيل رق��م
قياسي بعدد املقتحمني.
وك��ان��ت ”جماعات الهيكل“،
املنضوية في إطار ما يسمى ”احتاد
منظمات املعبد“ ،قد جددت دعواتها
ف��ي األي����ام األخ���ي���رة ألن��ص��اره��ا
وجمهور املستوطنني للمشاركة
ال��واس��ع��ة فيما أسمته ”اجتياح
األقصى“ صباح أمس ،حتت شعار
”معا م��ن أج��ل منع املسلمني من
السيطرة على باب الرحمة“.
وصرح رئيس االحتاد املتطرف
في وقت سابق أن مخططاتهم عبر
ث�ل�اث س��ن��وات فشلت ع��ق��ب فتح
األوق��اف مبنى باب الرحمة ،الفتا

إل��ى أن��ه ك��ان مخططا اقتطاع هذه
املنطقة ،وإق��ام��ة كنيس يهودي
يحمل اسم ”كنيس باب الرحمة“،
ليكون مقدمة إلقامة الهيكل الثالث
مكان مسجد قبة الصخرة املشرفة
في األقصى املبارك.
م���ن ج���ان���ب���ه ،أه�����اب مجلس
األوق���اف وال��ش��ؤون والـمقدسات
اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال��ق��دس ،ف��ي بيان
أص����دره ،ب��امل��واط��ن�ين ”مواصلة
رباطهم وشد الرحال إلى األقصى،
ملا يشكله هذا الرباط من أثر بالغ
في تفويت الفرصة على االحتالل
ومستوطنيه من حتقيق مخططاتهم
العدوانية التي حتاك ضد الـمسجد
األقصى الـمبارك/احلرم القدسي

الشريف“.
وأك����د ع��ل��ى م��واق��ف��ه السابقة
بالتمسك بحق الـمسلمني وحدهم
ف��ي الـمسجد األق��ص��ى الـمبارك
بجميع م��ص��ل��ي��ات��ه ،وس��اح��ات��ه،
ومرافقه ،وما دار عليه السور فوق
األرض وحتت األرض.
وشدد على موقفه الثابت باعتبار
مبنى مصلى باب الرحمة ج��زءا ال
يتجزأ من األقصى ،ومواصلة فتحه
ألداء الصالة فيه ،والعمل الفوري
على تعميره وترميمه م��ن قبل
دائ��رة األوق��اف اإلسالمية وجلنة
اإلعمار ،باعتبارهما الـمسؤولتني
وصاحبتي االختصاص في ذلك،
م��ن دون ت��دخ��ل م��ن قبل سلطات

االحتالل بأي شكل من األشكال.
وف��ي اإلط��ار ذات��ه ،اقتحم مئات
املستوطنني ال��ي��ه��ود ،الليلة قبل
املاضية ،بلدة كفل حارس شمالي
م��دي��ن��ة سلفيت (ش��م��ال ال��ق��دس
احملتلة) ،وأدوا طقوسا تلمودية
ف��ي منطقة امل��ق��ام��ات التاريخية،
بحماية أمنية مشددة من قبل قوات
االحتالل اإلسرائيلي.
وذك��رت مصادر محلية في كفل
حارس أن العشرات من املستوطنني
اقتحموا البلدة عقب انتشار قوات
ك��ب��ي��رة م��ن ج��ي��ش االح���ت�ل�ال في
أحيائها ،واعتالء أسطح ع��دد من
منازلها ،وإغالق مداخلها ،ونصب
حواجز عسكرية.

دعا رئيس ال��وزراء اجلزائري املكلف نور الدين بدوي،
أمس ،القوى السياسية في اجلزائر إلى إقامة دولة قانون
جديدة ،مشيرا إلى أن تأجيل االنتخابات الرئاسية جاء
استجابة إلرادة الشعب ،م��ؤك��دا أن احلكومة اجلديدة
املقبلة ستتولى السلطة لفترة قصيرة ،كما ستكون حكومة
تكنوقراط ،وستشهد مساهمة كل القوى السياسية ،مبن
فيهم الشباب.
وأض��اف ب��دوي في مؤمتر صحافي ،أن��ه «م��ن الواجب
التحلي بالرصانة والعمل بهدوء» ،الفتا إلى أن «هناك
جت��اذب��ات تعرقل ال��وص��ول إل��ى ال��ط��رق السليمة حلل
اخلالفات».
وب�ين أن الرئيس بوتفليقة تفهم احتجاجات الشارع
احلضارية .وتابع قائال :إن «الوضع العام في البالد يشهد
ظرفا حساسا ،مؤكدا أنه «يجب العمل يدا واحدة جلزائر
قوية ،ألنها أمانة في أعناقنا جميعا».
وأوضح بدوي« :سنبدأ بوضع اآلليات الالزمة للندوة
اجلامعة مباشرة بعد تشكيل احلكومة» ،مؤكدا أن احلكومة
ستكون مفتوحة للجميع.
وأضاف« :أتعهد بالعمل بصدق وألن أكون في مستوى
تطلعات املواطنني» ،مشيرا إلى أنه «متأكد بأنني سأجد كل
الدعم من جميع األطراف لتحقيق طموحات شعبنا».
ويأتي تعهده بعد أن قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
ع��دم الترشح لوالية خامسة .ومت تعيني ب��دوي رئيسا
للوزراء بعد استقالة أحمد أويحيى.

