
  ق��ال امل��رص��د ال��س��وري حلقوق اإلن��س��ان، 
إن ق��وات سورية الدميقراطية )قسد( التي 
تدعمها ال��والي��ات املتحدة سيطروا على آخر 
جيب لتنظيم داع��ش في ش��رق سورية أمس 
السبت، بعد استسالم املتشددين الذين كانوا 

في املنطقة.
وذكر املرصد الذي يقع مقره في بريطانيا، 
أن امل��ئ��ات م��ن اإلره��اب��ي��ن التنظيم ك��ان��وا في 
املنطقة واستسلموا لقوات سورية الدميقراطية 
خ��الل اليومن املاضين. وأض���اف أن بعض 

اإلرهابين رمبا ما زالوا مختبئن في أنفاق.
وأك��د املرصد، أن املئات من عناصر داعش 
قد يكونوا مختبئن في أنفاق شرق سورية، 
مشيرا إلى أن 200 من عناصر التنظيم اإلرهابي 
استسلموا لقوات سورية الدميقراطية ضمن 

صفقة غير معلنة.
وحاربت ق��وات سورية الدميقراطية التي 
يقودها األكراد وتدعمها ضربات جوية أميركية 
لهزمية تنظيم داع��ش في جيب الباغوز الذي 

يقع شرقي نهر الفرات قرب احلدود العراقية.
من جهة أخ���رى،  شّنت ق��وات نظام بشار 
األسد واملجموعات اإلرهابية املدعومة إيرانيا، 
قصفا مدفعيا مكثفا، على جتمعات سكنية 
بريف محافظة حماة، مدرجة ضمن منطقة 

»خفض التوتر« في إدلب ومحيطها بسورية.
وفي خرق جديد لتفاهم »سوتشي«، نفذت 
ق��وات النظام قصفا مدفعيا وصاروخيا على 
بلدة قلعة املضيق وق��رى حويز والتوينة 
والشريعة وباب الطاقة، في سهل الغاب بريف 
حماة الغربي، وبلدتي اللطمانة وكفر زيتا 

بريفها الشمالي، في ساعات الليل.
وقال مدير الدفاع املدني في إدلب، مصطفى 
حاج يوسف، إن ق��وات النظام شنت أكثر من 
100 هجوم باملدفعية والقذائف الصاروخية 

»بشكل همجي«، على تلك املناطق.
ومساء السبت، قتل 8 مدنين وأصيب 9 

آخرون في قصف لقوات النظام على بلدة خان 
شيخون جنوبي إدلب.

ومنذ بداية 2019، قتل على األقل 53 مدنيا 
وأصيب أكثر من 220 آخرين، جراء الهجمات 
اجلوية والبرية لقوات النظام على منطقة 
خفض التصعيد بإدلب ومحيطها، منتهكة 
اتفاق »سوتشي«، املبرم بن تركيا وروسيا 
وإي��ران في 2018، وال��ذي رسخ وقفا إلطالق 

النار في املنطقة.
في سياق آخر، اعلنت روسيا أمس السبت 
أنها تعتزم البدء بعملية انسانية إلجالء سكان 
مخيم )الركبان( للنازحن الواقع في منطقة 
)التنف( السورية على احل��دود الشرقية مع 

األردن.
وقال رئيس املركز الوطني للدفاع بروسيا 
اجل��ن��رال ميخائيل ميزينتسيف في بيان ان 
احلكومة السورية قررت فتح ممرات انسانية 
على حدود منطقة امنة أقامتها الواليات املتحدة 
في )التنف( بدءا من الساعة التاسعة صباح 
الثالثاء املقبل بالتوقيت احمللي من أجل تأمن 

إجالء النازحن من هناك.
وأض��اف ان السلطات ستقوم بتوفير كافة 
اخلدمات املطلوبة على مدار الساعة مبا في ذلك 
توفير الغداء والرعاية الصحية واعداد الوثائق 
الشخصية وضمان وصول النازحن الى اماكن 
اقامتهم الدائمة. واك��د ان ال��ق��وات السورية 

ستقوم بالتعاون م��ع الشرطة العسكرية 
الروسية بضمان االم��ن في اماكن استقبال 
النازحن. واوضح ان العملية تهدف الى انقاذ 
عشرات االالف من االشخاص الذين يحتجزون 
رغ��م ارادات��ه��م ف��ي )ال��رك��ب��ان( مشيرا ال��ى ان 
املسلحن املدعومن من قبل القوات االميركية 
»استولوا عمليا« على القوافل االنسانية التي 
كانت ترسل ال��ى املخيم. وذك��ر ان النازحن 
السورين يعانون االمرين بسبب الظروف 
غير االنسانية وانعدام املاء والكهرباء مشيرا 
ال��ى عمليات استغالل »مهينة« يتعرض لها 
السكان لها هناك. ودعا البيان هيئات منظمة 
االمم املتحدة واملنظمات االنسانية االخ��رى 

الى االنخراط في هذه العملية مطالبا اجلانب 
االميركي بإبداء »االرادة الطيبة ووضع نهاية 

ملعاناة النازحن في هذه املنطقة«.
م��ن ج��ه��ت��ه،  ق��ال السيناتور اجلمهوري 
ليندسي غراهام، إن الرئيس االميركي دونالد 
ت��رام��ب سيطلب م��ن ق��ادة ال���دول األوروب��ي��ة 
إرسال قوة عسكرية ألجل إنشاء منطقة عازلة 
شمالي سورية. ج��اء ذل��ك خ��الل كلمة ألقاها 

غراهام، في منتدى ميونخ لألمن، اجلمعة.
وأك��د غراهام، أنه في حالة موافقة الدول 
األوروبية على هذا املقترح، سُيبقي ترامب على 
عدد من اجلنود األميركين في سورية للغرض 
نفسه. وأض��اف أن هذا املقترح يأتي في إطار 

»استراتيجية ما بعد داعش« في سورية.
وأوض���ح أن ت��رام��ب سيبحث م��ع ال��ق��ادة 
األوروبين هذا املقترح، خالل زي��ارة رسمية 
سيجريها إلى أوروب��ا الحقا )دون ذكر مزيد 
من التفاصيل(. وأف��اد أن��ه ب��دوره سيناقش 
هذا األم��ر، مع رئيس هيئة األرك��ان املشتركة 

األميركية جوزيف دانفورد قريبا.
وأردف أن ب��الده إذا لم تبادر للتحرك في 
س��وري��ة، ف��إن تركيا ستدخل وتتعامل مع 

تهديدات تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« اإلرهابي.
وبن السيناتور اجلمهوري، أن إي��ران هي 
أكبر مستفيد ف��ي ح��ال انسحاب ال��غ��رب من 

سورية.

alwasat.com.kw

سيناء شمال  في  باشتباكات  إرهابيني   7 ومقتل  هجوم  إحباط  مصر: 
لقي 7 إرهابين مصرعهم أمس في اشتباكات بشمال 
#سيناء مبصر، حسب ما أفاد املتحدث العسكري املصري 

العقيد أركان حرب ثامر الرفاعي.
وق��ال املتحدث العسكري على صفحته على موقع 

التواصل االجتماعي فيسبوك: »قامت  العناصر اإلرهابية 
مبهاجمة أحد االرتكازات األمنية بشمال سيناء، وقامت 
ق��وة االرت��ك��از األم��ن��ى بالتصدى للعناصر اإلرهابية 
واالش��ت��ب��اك معها، ومتكنت م��ن القضاء على 7 أف��راد 

تكفيرية، ونتيجة لتبادل إط��الق النيران مت إصابة 
واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى، وجاٍر استكمال 
أعمال التمشيط ومالحقة العناصر اإلرهابية للقضاء 

عليهم مبنطقة احلدث«.
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ت��أج��ي��ل زي���ارت���ي ول����ي ال��ع��ه��د 
السعودي لباكستان والهند

 أعلنت باكستان، يوم السبت، أن زيارة ولي العهد السعودي، األمير 
محمد بن سلمان، تأجلت إلى اليوم  األحد، فيما لم ُتبِد األسباب وراء 

التأجيل، مؤكدة أن برنامج الزيارة نفسه لم يتغير.
وذكرت وسائل إعالم هندية أن زيارة األمير إلى الهند تأجلت كذلك.

ويبدو أن هذا التأجيل جاء بطلب سعودي، حيث تعول باكستان 
بشدة على الزيارة للحصول على استثمارات هامة بالنسبة القتصادها 
املتأزم. والعالقة بن الهند وباكستان تشهد تصاعدا للتوتر حاليا بعد 
هجوم على قافلة في كشمير هذا األسبوع أسفر عن مقتل 40 من أفراد 
القوات شبه العسكرية الهندية وإصابة كثيرين آخرين. وأعلنت جماعة 

جيش محمد ، ومقرها باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم.
ومن املقرر أن يزور األمير كذلك الصن كجزء من جولته اآلسيوية 

حيث من املتوقع أن يوقع على عدد من اتفاقات االستثمار الثنائية.
وتأجلت زيارة األمير إلى كل من إندونيسيا وماليزيا، وفقا لوزارتي 

خارجية البلدين.
وقالت الوزارة االندونيسية على موقعها على االنترنت ان السعودية 
واندونيسيا ستواصالن التواصل بشأن موعد جديد للزيارة ولتحقيق 
نتائج أفضل. وك��ان من املقرر أن يوقع ولي العهد عدة اتفاقيات في 
إندونيسيا. وفي ماليزيا ، كان مقررا أن يفتتح مجمع بنرانغ للتكرير 
والبتروكيماويات، وهو مشروع مشترك بن شركات النفط احلكومية 

في البلدين. وقد مت تأجيل احلدث، وفقا لبيان من الشركة.

حول  أميركية  ليبية  مباحثات 
أمن احلدود ومكافحة اإلرهاب

   أعلنت سفارة ال��والي��ات املتحدة بطرابلس أن مسؤولي وزارة 
اخلارجية األميركية التقوا مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي 
باشاغا. وبينت السفارة األميركية في طرابلس في تغريدة لها مبوقع 
»تويتر« أن اجلانبن تباحثا حول »أم��ن احل��دود، ومكافحة اإلره��اب 
وحماية الفئات السكانية الضعيفة واملساعدة في ليبيا«، مضيفة أن 

الواليات املتحدة تدعم بشدة جهود باشاغا بشأن هذه القضايا.
وك��ان املكتب اإلعالمي ل��وزارة الداخلية بحكومة ال��وف��اق، أك��د أن 
باشاغا التقى مبقر وزارة اخلارجية األميركية مساعد الوزير املكلف 

بوزارة اخلارجية األميركية بوله شيك.
وب��ن أن��ه ج��رى خ��الل اللقاء التباحث ح��ول مسألة إنفاذ القانون 
ومكافحة جرائم املخدرات على املستوى الدولي إضافة إلى مسألة 
األلغام في ليبيا وكيفية التعامل معها من خالل البرامج التدريبية 

لعناصر األجهزة األمنية الليبية.
واجتمع باشاغا أيضا مبسؤولي وزارة اخلارجية املعنين مبسائل 
الهجرة غير الشرعية وحقوق اإلنسان واالجت��ار بالبشر، إضافة إلى 

مناقشة مسألة النازحن داخل ليبيا واملهجرين خارجها.

14 عاماًل تونسيًا في ليبيا اختطاف 
 ُخطف 14 تونسيا يعملون بالقرب من طرابلس في ليبيا اخلميس 
من قبل فصيل مسلح يطالب باإلفراج عن أحد أعضائه احملتجزين في 

تونس، حسبما ذكرت وزارة اخلارجية التونسية وناشط حقوقي.
وكتبت الوزارة على صفحتها على فيسبوك مساء اجلمعة »تتابع 
وزارة الشؤون اخلارجية وض��ع املواطنن التونسين العاملن 
بليبيا والذين تعرضوا لعملية اختطاف صباح اخلميس 14  فبراير، 

من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية«.

بعد مشاجرة مع دورية أمنية

األردن.. جتدد إطالق النار إثر مقتل مواطن في عجلون

جتّدد إطالق النار في مدينة عنجرة مبحافظة 
عجلون شمالي األردن، السبت، إثر مقتل مواطن 
بعد مشاجرة م��ع دوري���ة أمنية، ليل السبت/

اجلمعة.
وقال الناطق اإلعالمي في مديرية األمن العام 
األردني، عامر السرطاوي، إن »بعض األشخاص 
ال زال��وا يطلقون األعيرة النارية باجتاه املباني 

احلكومية واألمنية في عجلون«.
ولفت في بيان أنه »جنم عن ذلك إصابة أحد 
املواطنن بعيار ناري في منطقة البطن، ويجرى 

التعامل مع هؤالء األشخاص«.

وان��دل��ع��ت أع��م��ال ال��ش��غ��ب ف��ي ع��ج��ل��ون، إث��ر 
مشاجرة بن مواطنن وأفراد دورية أمنية، تطورت 

فيما بعد، لتخلف قتيال وعددا من اإلصابات.
وف��ي وق��ت سابق السبت، أعلنت السلطات 
األردن��ي��ة، مقتل شخص وإص��اب��ة آخ��ري��ن، إثر 

مشاجرة مع عدد من رجال األمن في عجلون.
وقال السرطاوي، إن طاقم نقطة الغلق املشتركة 
قام في وقت متأخر من ليل السبت بإيقاف إحدى 
املركبات العمومية وبداخلها شخصان، في »مثلث 

القاعدة« بعجلون.
وأضاف في البيان ذاته، أن »الشخصن رفضا 

إبراز إثباتاتهما الشخصية، وقاما مبقاومة طاقم 
الدورية واالتصال مبجموعة من أقاربهما«.

وأوضح أن »الوضع تطور بعد حضور أقارب 
األش��خ��اص، م��ا أدى إل��ى و ق��وع 4 إص��اب��ات في 

صفوف رجال األمن«.
وأش��ار السرطاوي أن��ه »ورد بعد ذل��ك بالغا 
بإسعاف شخصن مصابن بأعيرة نارية مجهولة 
املصدر للمستشفى، وما لبث أحدهما وأن فارق 
احل��ي��اة، وج���رى حت��وي��ل جثته للطب الشرعي 
لتحديد سبب الوفاة، فيما ال زال الشخص اآلخر 

قيد العالج«.

20 جريحًا باجلمعة ال�47 من مسيرات العودة في غزة نحو 
أصيب 20 فلسطينيا في أعقاب استخدام قوات 
االحتالل الرصاص احلي والغاز املسيل للدموع 
لفض اآلالف الذين ت��واف��دوا املخيمات العودة 

شرقي قطاع غزة.
وذل��ك للمشاركة في فعاليات اجلمعة ال�47 
من مسيرات العودة وكسر احلصار حتت عنوان 
»غ���زة عصية على االن��ك��س��ار«، وفيما ح��ذرت 
منظمات مخطط إسرائيلي الستهداف ع��دد من 
مقابر القدس مبشروعات استيطانية، اقتحم ما 
ال يقل عن 50 مستوطنا إسرائيليا ساحات املسجد 

األقصى.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن 50 مستوطنا 

اق��ت��ح��م��وا س��اح��ات امل��س��ج��د األق��ص��ى مبدينة 
القدس وجتولوا فيها بحماية شرطة االحتالل 
اإلسرائيلي، في وقت حذرت منظمات فلسطينية 
م��ن م��خ��ط��ط��ات إس��رائ��ي��ل��ي��ة ت��س��ت��ه��دف مقبرة 
اليوسفية اإلسالمية التاريخية املالصقة لسور 
القدس والواصلة حتى باب األسباط مبشروعات 
استيطانية، وقالت إن سلطات االحتالل عمدت 

إلى صّب قواعد ضخمة من اخلرسانة املسلحة.
وأشارت إلى أن االحتالل كان شرع بحفريات 
وأعمال عديدة في املقبرة منذ نحو عامن، شملت 
إغ��الق ال��درج امل��ؤدي إليها ق��رب ب��اب األسباط، 
وحفر الشارع الواصل من الباب نحو ما يسمى 

)سوق اجلمعة( مبحاذاة السور الشمالي وصوال 
إلى برج اللقلق من اخلارج.

وأض��اف��ت إن آليات االح��ت��الل واصلت كذلك 
عبثها وتخريبها في مقبرة مأمن الله اإلسالمية 
التاريخية غربي ال��ق��دس، ونبش ما تبقى من 
قبور فيها وتدميرها لطمس هوية املقبرة واملكان 
ملصلحة مشاريع تهويدية جديدة ومنها شّق 

شارع من داخل املقبرة.
وفي سياق ذي صلة تدافع آالف الفلسطينين 
إل��ى مخيمات ال��ع��ودة شرقي قطاع غ��زة، وذلك 
للمشاركة في فعاليات اجلمعة ال�47 من مسيرات 
العودة وكسر احلصار حتت عنوان »غزة عصية 

على االنكسار«.
وأطلقت ق��وات االح��ت��الل اإلسرائيلي النار 
وقنابل الغاز املسيل للدموع جتاه املتظاهرين 
السلمين. وأف��اد الناطق باسم وزارة الصحة 
الفلسطينية في قطاع غزة بإصابة 8 مواطنن 

بجروح، بينهم إصابة خطرة في املواجهات.
وأش��ارت املصادر الفلسطينية إلى أن قوات 
اجليش اإلسرائيلي ردت على املتظاهرين بإطالق 
النار وقنابل الغاز املسيلة للدموع. ولم يؤكد 
اجليش اإلسرائيلي رسميا ذلك. وال تزال املسيرات 
األسبوعية مستمرة لألسبوع ال�47 في غزة، التي 

انطلقت منذ 30 من شهر مارس من العام السابق.

صورة من مكان إطالق النار في األردن

قوات سورية الدميقراطية

قصف عنيف للنظام على ريف حماة

»قسد« تعلن السيطرة على آخر جيب
 ل� »داعش« في سورية

روس������ي������ا: ع���م���ل���ي���ة إن����س����ان����ي����ة إلج�����الء 
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ال�����ن�����واب ال��ل��ب��ن��ان��ي 
مي�����������ن�����������ح ال�������ث�������ق�������ة 

حلكومة احلريري
  

 منح مجلس ال��ن��واب اللبناني 
اجلمعة، ثقته للحكومة االئتالفية 
اجلديدة ليعطيها الضوء األخضر 
ل��ب��دء ع��م��ل��ه��ا ب��ع��د ج��ل��س��ة نقلها 
التلفزيون على ال��ه��واء مباشرة 
ن��اق��ش فيها ال��ن��واب سياساتها 
املقترحة. كان رئيس احلكومة سعد 
احل��ري��ري ق��ال، إن حكومته ستضع 
على رأس أول��وي��ات��ه��ا اإلص��الح��ات 
االقتصادية املطلوبة للسيطرة على 

الدين العام الضخم للبنان.
وقد مت االتفاق على حكومة جديدة 
هذا الشهر في خطوة أنهت التشاحن 
ال���ذي استمر 9 أش��ه��ر ح��ول توزيع 
املناصب ال��وزاري��ة باحلكومة بعد 
االنتخابات البرملانية التي أجريت 

في مايو.
وتضم احلكومة اللبنانية معظم 
األح���زاب الكبرى املمثلة في مجلس 
ال��ن��واب منها تلك التابعة للرئيس 
ميشال عون واحلريري املدعوم من 
الغرب، ورئيس البرملان نبيه بري، 
باإلضافة إل��ى »ح��زب الله« املدعوم 

من إيران.
وجاء في بيان احلكومة املتعلق 
بالسياسات، إن اإلصالحات التي 
تعتزم احلكومة القيام بها قد تكون 
صعبة وم��ؤمل��ة لكنها ض��روري��ة 
لتجنب تدهور األوضاع االقتصادية 

واملالية واالجتماعية.
وتعهدت احلكومة »بتصحيح 
م��ال��ي« ي��ع��ادل %1 على األق��ل من 
ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي سنويا 
خالل 5 أعوام بدءا من ميزانية هذا 

العام.


