
قتل 16 »إره��اب��ي��ا« ف��ي اشتباكات مع 
الشرطة املصرية في مدينة العريش بشمال 
سيناء حيث قتل واص��ي��ب 15 عسكريا 
مصريا السبت ف��ي ه��ج��وم تبناه تنظيم 
ال��دول��ة االسالمية، بحسب بيان الثالثاء 

لوزارة الداخلية املصرية.
وق��ال البيان إن »قطاع األم��ن الوطني 
متكن من رصد بؤرتني إرهابيتني خططتا 
لتنفيذ سلسلة من العمليات اإلرهابية ضد 
املنشآت الهامة واحليوية وشخصيات هامة 

بنطاق مدينة العريش« .
وأض���اف البيان أن��ه »مبداهمة البؤرة 
األول��ى والكائنة بأحد امل��ن��ازل املهجورة 
بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات بدائرة 
قسم شرطة ثالث العريش، بادرت العناصر 
اإلرهابية بإطالق النيران بكثافة على قوات 
الشرطة ومت التعامل معها، ما أسفر عن 

مصرع عدد 10 منهم«.
وأكد البيان أنه »مبداهمة البؤرة الثانية 
الكائنة بأحد املنازل حتت اإلنشاء مبنطقة 
أبو عيطة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، 
حدث تبادل إلطالق النيران بني العناصر 
اإلرهابية والقوات ما أسفر عن مصرع عدد 
6 منهم، والعثور بحوزتهم على العديد 
من األسلحة النارية والذخائر والعبوات 

واألحزمة الناسفة«.

وتأتي هذه االشتباكات بعد ثالثة أيام من 
هجوم على نقطة تفتيش للجيش املصري 
في العريش أسفر عن »إصابة واستشهاد« 

15 عسكريا مصريا ومقتل 7 جهاديني.
وتبنى تنظيم الدولة اإلسالمية في بيان 
نشرته وكالة أعماق التابعة له الهجوم 

مشيرا الى مقتل 20 عسكريا مصريا.
وق���ال »ه��اج��م ج��ن��ود اخل��الف��ة موقعا 
للجيش املصري املرتد بالقرب من مطار 

العريش«.
ومنذ االطاحة بالرئيس اإلسالمي محمد 
مرسي في يوليو 2013، ت��دور مواجهات 
عنيفة بني قوات األمن ومجموعات اسالمية 
متطرفة، خصوصا في شمال ووسط سيناء 

أوقعت مئات القتلى من اجلانبني.
وفي التاسع من فبراير 2018 بدأ اجليش 
امل��ص��ري ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ش��رط��ة عملية 
عسكرية شاملة في أرجاء البالد وخصوصا 
سيناء حيث يتركز في شمالها الفرع املصري 
لتنظيم الدولة االسالمية )والي��ة سيناء( 
املسؤول عن شن عدد كبير من االعتداءات 

الدامية ضد قوات األمن واملدنيني.
وأسفرت هذه العملية حتى اآلن عن مقتل 
أكثر من 550 من »التكفيريني«، كما يسميهم 
اجليش املصري، ونحو 40 عسكريا، بحسب 

االرقام التي أعلنها اجليش.

alwasat.com.kw

األزهر تفجير  يدينون  اإلسالمي«  و»التعاون  والبحرين  وقطر  السعودية 
أدانت السعودية وقطر والبحرين و»التعاون 
اإلس��الم��ي، الثالثاء، هجوما وق��ع اإلثنني قرب 
جامع األزهر في العاصمة املصرية القاهرة، أدى 

إلى مقتل شرطيني وإصابة ثالثة ضباط، معبرين 
عن تعازيهم ل��ذى الضحايا والشعب املصري 
ومتنياتهم للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدين 

مثل هذه األعمال اإلجرامية اآلثمة لن تزيد مصر 
واملصريني إال ق��وة وإص���رارا على القضاء على 

التنظيمات واجلماعات اإلرهابية.
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ليبيا.. رفع حظر الطيران جنوبًا

روسيا: »داعش« يتمركز في ليبيا 
ويعزز صلته مع »القاعدة«

قالت اخلارجية الروسية، إن إرهابيي تنظيم »داعش« اإلرهابي 
يتمركزون بصورة كبيرة في ليبيا في اآلون��ة األخ��ي��رة، وباتوا 

يعززون من صالتهم مع تنظيم »القاعدة« اإلرهابي.
وتابع ميخائيل بوغدانوف، نائب وزي��ر اخلارجية الروسي: 
»في ليبيا، مبا في ذلك طرابلس، يزيد تنظيم داعش من نشاطاته، 
ويستغل انهيار احلكومة وتقسيم البالد، ويقوم بتعزيز العالقات 
مع تنظيم القاعدة، املتواجد بالقرب من الهالل النفطي، وموانئ 
النفط، على طول ساحل البحر األبيض املتوسط ، شرقا، ومدينة 

درنة في اجلنوب«.
وأش��ار إل��ى أن الوضع في جنوب البالد معقد بسبب اختراق 

املتطرفني من تشاد للحدود الليبية.
كما حذر بوغدانوف من أن إرهابيي »داعش« بدأوا في الوصول 

إلى أفغانستان في ظروف وصفتها ب�«الغامضة«.
وقال إن هذا االنتقال »الغامض« إلرهابيي »داع��ش« يهدد دول 

معاهدة األمن اجلماعي.
وأردف: »هناك خطر كبير من تدفق اإلرهاب في الشرق األوسط 
إلى فضاء رابطة ال��دول املستقلة عبر أراض��ي أفغانستان ، حيث 
تتمكن عناصر داعش، في ظل ظروف غامضة ، الوصول اليها عبر 

بعض البلدان املجاورة«.
وج��اءت تصريحات نائب وزير اخلارجية الروسية، ميخائيل 
بوغدانوف، خالل كلمته في مؤمتر »الشرق األوسط: مرحلة جديدة، 
مشاكل قدمية«. من جهة أخرى، أعلن القائد العام للجيش الوطني 
الليبي، خليفة حفتر، االثنني، استئناف رحالت الطيران املدني املعلقة 
في أجواء املنطقة اجلنوبية. وكان قائد غرفة عمليات القوات اجلوية 
اللواء محمد منفور، أعلن في وقت سابق، أن حظر الطيران لن يرفع 
إال بقرار من اجليش الليبي بسبب العمليات العسكرية الواسعة في 
اجلنوب، وهو إج��راء احترازي ألمن املالحة اجلوية، مؤكدا أنه ال 
يوجد ما مينع هبوط أي طائرة شريطة احلصول على إذن للهبوط 

واإلقالع لضمان سالمتها.
يذكر أن اجليش الليبي أطلق في منتصف يناير املاضي عملية 
عسكرية لتطهير جنوب غربي ليبيا، وسيطر على عدد من املناطق 

السيما #سبها و #حقل_الشرارة النفطي.
وأدت العمليات العسكرية، وحظر الطيران قبل أسبوع إلى 

تصاعد التوتر بني احلكومة الليبية برئاسة فايز السراج وحفتر.

8 منشآت فلسطينية في األغوار هدم 

االحتالل يعتقل 22 فلسطينيًا 
في الضفة الغربية

   
أعلن جيش االحتالل، اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية، 

الليلة قبل املاضية.
وص��رح املتحدث باسم جيش االح��ت��الل، أفيخاي أدرع��ي، عبر 
حسابه تويتر، بأنه »يشتبه في ضلوع املعتقلني بنشاطات إرهابية، 
وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد املدنيني وقوات األمن«، 
على حد قوله.ولم يذكر املتحدث إذا كان ألي من املوقوفني انتماءات 
تنظيمية. وأضاف أدرعي أنه »خالل أعمال متشيط، بحثا عن وسائل 
قتالية غير قانونية في قرية سالم قرب نابلس وِفي مدينة اخلليل، 

ضبطت القوات ُمسدسني وبندقيتني«.
كما هدمت قوة عسكرية إسرائيلية، الثالثاء، ثمانية منشآت 
فلسطينية، في منطقة األغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية، 
بدعوى البناء بدون ترخص.  وقال معتز بشارات، مسؤول ملف 
»االستيطان في منطقة األغوار«، )حكومي( إن قوة عسكرية، داهمت 
قرية الرأس األحمر، في األغوار الشمالية، وشرعت بهدم 8 منشآت 

تستخدم للسكن ولتربية األغنام، بدعوى البناء بدون ترخص. 
وأوضح بشارات في حوار خاص لوكالة األناضول، أن املنشآت 

تعود لعائلتي جهاد بني عودة، وفاطمة بني عودة. 
ويقطن في منطقة األغوار نحو 10 آالف فلسطيني، يعتمدون في 

حياتهم على تربية املواشي والزراعة. 
وتسيطر إس��رائ��ي��ل على أك��ث��ر م��ن 80 % م��ن منطقة األغ���وار 
وتقيم فيها 21 مستوطنة، وتعتبرها محمية أمنية واقتصادية، 
وتسعى إلى االحتفاظ بالوجود األمني فيها ضمن أي حل نهائي 
مع الفلسطينيني.  لكن الفلسطينيني يشددون على أنهم »لن يبنوا 
دولتهم املستقلة دون األغ��وار التي تشكل نحو 30 % من مساحة 

الضفة وأغناها باملوارد الطبيعية«.

12 في منطقة صحراوية بني كربالء واألنبار اختطاف 

العراق.. مقتل جنديني و4 من »داعش« بهجوم في نينوى
أع��ل��ن م��ص��در عسكري ع��راق��ي، ال��ث��الث��اء، أن 
عنصري أمن و4 إرهابيني قتلوا في هجوم شنه 
تنظيم »داعش« على نقطة تفتيش مبحافظة نينوى 

شمالي العراق. 
وقال العقيد في اجليش العراقي أحمد اجلبوري 
إن »عنصري أم��ن قتلوا وأص��ي��ب آخ��ر بجروح 
متفاوتة في هجوم لعناصر تنظيم داع��ش مساء 

اإلثنني«.
وأض��اف أن »الهجوم اإلرهابي استهدف نقطة 
تفتيش أمنية على الطريق العام ضمن ناحية 
القيارة )60 كلم جنوب املوصل مركز محافظة 

نينوى(«. 
وأوض���ح اجل��ب��وري أن »ق���وات األم���ن تصدت 
للهجوم ومتكنت من قتل 4 من مسلحي داعش، فيما 

هرب بقية اإلرهابيني إلى جهة مجهولة«. 
وعلى م��دار األسابيع املاضية، ّصعد تنظيم 
داعش هجماته على مقرات قوات األمن في مناطق 

شمالي وشرقي العراق. 
وأعلن ال��ع��راق في ديسمبر 2018، استعادة 
جميع أراضيه من قبضة داعش الذي كان سيطر 
عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة 
البالد، إث��ر حمالت عسكرية متواصلة بدعم من 

التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة.
غير أن التنظيم اإلره��اب��ي م��ا ي���زال يحتفظ 
بخاليا نائمة متوزعة في أرجاء البالد، وبدأ يعود 
تدريجيا ألسلوبه القدمي في شن هجمات خاطفة 
على طريقة ح��رب العصابات التي ك��ان يتبعها 
قبل عام 2014. من جهة أخرى، ذكر بيان عسكري 
عراقي في وقت مبكر من صباح أمس أن مسلحني 

اختطفوا 12عراقيا في منطقة صحراوية تقع بني 
محافظتي كربالء واالنبار.

واوض��ح بيان خللية اإلع��الم االمني في قيادة 
العمليات املشتركة ان »مسلحني يستقلون سيارتي 
حمل )نقل( نوع بيك اب قاموا بارتكاب جرمية 
خطف 12 مواطنا في منطقة النخيب أثناء قيامهم 

بجمع )ن��ب��ات( الكمأ ف��ي املناطق الصحراوية 
مبسافة تبعد 120 كيلو متر غربي ناحية النخيب.

وذكر البيان : »بعد التحري تبني أن املختطفني 
ك��ان��وا م��ن منطقة النخيب ومحافظتي كربالء 

واالنبار.
وب��اش��رت األج��ه��زة األمنية والعسكرية في 

منطقة احلدث على الفور باتخاذ إجراءات البحث 
والتحري واملتابعة لكشف مالبسات احلادث.

وتشهد املناطق الصحراوية غربي العراق 
عملية جمع الكمأ بعد انتشارها بشكل كبيرة 
وطرحها لالسواق حيث تواجه اقباال كبيرا من 

االهالي.

قتلى وجرحى حوثيون بعد انفجار لغم زرعته امليليشيا في تعز

 اليمن: شروط جديدة لعرقلة تنفيذ اتفاق احلديدة
 أكد عضو وفد احلكومة اليمنية املفاوض عسكر 
َزعيل أن ميليشيات احلوثي بدأت بعرقلة االتفاق 
واملماطلة ف��ي تنفيذ مراحله األول���ى ف��ي مدينة 

#احلديدة عبر وضع شروط جديدة.
وقال َزعيل، إن الفريق احلكومي في جلنة إعادة 
االنتشار باحلديدة أرسل موافقته على التنفيذ وفقا 
ملا جاء في اتفاق ستوكهولم، نافيا ما تردده قيادات 

امليليشيات عن عرقلة اجلانب احلكومي للتنفيذ.
وأش��ار إلى أن املرحلة األول��ى التي مت االتفاق 
عليها تتضمن انسحاب امليليشيات احلوثية من 
املوانئ في احلديدة، وهو ما حتاول املماطلة بشأنه 

عبر وضع شروط جديدة للتنفيذ.
إل��ى ذل���ك، قلل م��ص��در م��س��ؤول ف��ي احلكومة 
الشرعية اليمنية، من أهمية االتفاق الذي توصلت 
إليه جلنة إع���ادة االنتشار ح��ول تنفيذ املرحلة 

األولى من اتفاق ستوكهولم بشأن احلديدة. واعتبر 
هذه اخلطوة قفزة عن اتفاق السويد الذي نص على 

إنهاء كافة مظاهر السالح في املدينة وموانئها.
من جهتها، أعربت األمم املتحدة، عن أملها في 
أن تنفذ أطراف الصراع في اليمن على الفور، اتفاقا 
بسحب قواتها من املوانئ الرئيسية في احلديدة، 
ومرفأين آخرين صغيرين، وكذلك منشأة تابعة 

لألمم املتحدة لتخزين احلبوب.
وقال نائب املتحدث باسم األمم املتحدة »فرحان 
حق« للصحافيني، إن التنفيذ أمر حيوي هناك وفي 

املرفأين اآلخرين ومطاحن البحر األحمر.
وكانت الشرعية اليمنية وافقت على سحب 
قواتها م��ن منطقة الكيلو ثمانية وح��ي الثاني 

والعشرين من مايو مبسافة كيلو متر واحد.
لكن رغ��م تلك التوافقات التي ل��م تشر األمم 

املتحدة إلى جدول زمني لتنفيذها، برزت خالفات 
أخرى، أهمها طبيعة وهوية السلطات احمللية التي 

ستتولى إدارة شؤون املوانئ واملدينة.
ميدانيا، قتل وأصيب 10 من عناصر ميليشيا 
احلوثي اإلرهابية املدعومة من إي��ران الليلة قبل 
املاضية، بعد انفجار لغم أرضي زرعته امليليشيا 
في وقت سابق في جبهة منطقة الضباب، غربي 

محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وذك���رت م��ص��ادر محلية ف��ي تصريح ملوقع 
»سبتمبر نت« التابع لوزارة الدفاع، أن اللغم انفجر 
عندما كانت امليليشيا حتاول زراعة ألغام جديدة، 

في محيط قرية تبيشعة غرب جبل املنعم.
وأكدت املصادر أن االنفجار أسفر عن مقتل 6 من 

عناصر املليشيا، فيما أصيب 4 آخرون.
كما لقي ع��دد م��ن عناصر ميليشيا احلوثي 

اإلرهابية املدعومة من إي��ران، مصرعهم بنيران 
اجليش الوطني اليمني، في جبهة باقم، في محافظة 

صعدة شمال اليمن.
وذكر موقع »سبتمبر نت« املتحدث باسم وزارة 
الدفاع اليمنية، أن املواجهات اندلعت عقب محاولة  
امليليشيا التسلل، إل��ى مواقع في مديرية باقم، 
ورصدها من قبل قوات اجليش اليمني التي كبدتها 
8 قتلى في صفوفها«، حسب ما ذكرت وكالة األنباء 

السعودية، أمس.
وفي سياق متصل، استهدفت مقاتالت حتالف 
دعم الشرعية في اليمن، عناصر امليليشيا الهاربني، 
وأغارت طائراته على مواقع امليليشيا في مديرية 
كتاف باحملافظة ذاتها، في منطقة وادي الفحلوين، 
ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، 

إضافة إلى تدمير دبابة. 

هجوم سابق في العراق

اجليش املصري في سيناء

عقب الهجوم الذي  تبناه تنظيم »داعش« خالل اشتباكات مع الشرطة

سيناء  بشمال  املصرية  العريش  مدينة  في  »إرهابيا«   16 مقتل 

النظام وروسيا يفتحان ممرين إنسانيني خلروج الجئي الركبان

مستشارة الرئيس السوري: أميركا تعطل حترير التنف 
أك��دت املستشارة السياسية واإلع��الم��ي��ة في 
رئاسة اجلمهورية، الدكتورة بثينة شعبان، أن 
قوات االحتالل األميركي في منطقة التنف تعرقل 
حترير املنطقة من اإلرهاب، مشيرة إلى أن اإلرهاب 
الدولي ال��ذي يضرب في كل مكان ممنهج وممول 
من دول بعينها. وأش��ارت املستشارة السياسية 
للرئيس السوري بشار األسد، إلى أن الدول التي 
تدعي محاربة اإلره���اب وعلى رأسها الواليات 

املتحدة األميركية تدعم اإلرهاب في سورية بهدف 
إطالة أم��د األزم��ة فيها، بحسب ما ذكرته وكالة 
األن��ب��اء السورية الرسمية »س��ان��ا«. وف��ي كلمة 
لها خالل »مؤمتر فالداي الدولي« في العاصمة 
ال��روس��ي��ة موسكو، ق��ال��ت شعبان إن ال��والي��ات 
املتحدة وحلفاءها يتخذون محاربة اإلرهاب ذريعة 
لشن حروب على الدول ونهب ثرواتها. ولفتت إلى 
أن االحتالل األميركي في منطقة التنف السورية 

يعرقل حترير املنطقة من اإلره��اب، وأن اإلرهاب 
الدولي الذي يضرب في كل مكان هو إرهاب ممنهج 

وممول من دول بعينها.
وأعلن املتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع 
الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، بتاريخ 15 
فبراير، أن الالجئني في مخيم الركبان أك��دوا أنه 
يتم احتجاز أغلبهم بشكل قسري في املخيم من قبل 

مسلحني مدعومني من قبل الواليات املتحدة.

م��ن جهة أخ���رى، أعلن رئيس امل��رك��ز الوطني 
الروسي إلدارة الدفاع الذاتي، الفريق أول ميخائيل 
ميزينتسيف،  أن احلكومة السورية وبالتعاون 
مع روسيا ق��ررت فتح ممرين إنسانيني خلروج 

الالجئني من مخيم الركبان إلى أماكن إقامة أخرى.
وقال ميزينتسيف: »اليوم وفقا للبيان املشترك 
ملقر التنسيق ال��روس��ي ال��س��وري امل��ؤرخ في 16 

فبراير.


