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رداً على خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد

االحتالل اإلسرائيلي أجرى مناورات عسكرية في جنين

الجيش السوري استهدف مجموعات
إرهابية في ريفي إدلب وحماة

عشرات من المتطرفين اقتحموا ساحات األقصى

�أفاد م�صدر �أمني ب�أن وحدات من
اجلي�ش ال�سوري دم��رت قواعد
�صاروخية و�آل��ي��ات ومقرات
للتنظيمات الإرهابية يف بلدة
حا�س بريف �إدلب اجلنوبي بعد
خرقها الت��ف��اق منطقة خف�ض
الت�صعيد.
وا�ستهدفت وح��دات من اجلي�ش
ال�سوري بريف حماة ال�شمايل
�أم�س جمموعات �إرهابية خرقت
اتفاق منطقة خف�ض الت�صعيد
يف ع��دد من بلدات ري��ف �إدلب
اجلنوبي ال�رشقي.
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د �آخ�����ر ،ع�ثرت
ال�سلطات ال�سورية على �أ�سلحة
وذخ��ائ��ر بع�ضها �إ�رسائيلي
ال�صنع من خملفات الإرهابيني
يف ريف درعا ال�شمايل.
وذك�����ر م�����ص��در يف اجل��ه��ات
املخت�صة يف درعا �أنه من خالل
متابعة مت�شيط القرى املحررة
م��ن الإره����اب وب��ال��ت��ع��اون مع
الأهايل يف ريف درعا ال�شمايل
مت العثور على �أ�سلحة وذخائر
منها ر�شا�ش بي كي �سي ور�شا�ش
دو�شكا وق���اذف �آر ب��ي ج��ي 7
وق��اذف م�ضاد للدروع وقنابل
ي��دوي��ة وق���ذائ���ف �آر ب��ي جي
مع ح�شواتها ومناظري ليلية
و�أجهزة ات�صال وذخرية متنوعة

بع�ضها �إ�رسائيلي ال�صنع كانت
املجموعات الإرهابية خب�أتها
قبل اندحارها من بلدتي انخل
واحلارة.
ومنذ �إعالن حمافظة درعا خالية
من الإرهاب يف �أغ�سط�س املا�ضي
ت��وا���ص��ل اجل��ه��ات املخت�صة
مت�شيط القرى والبلدات املحررة
لت�أمني ع��ودة املهجرين �إلى
منازلهم ،حيث ع�ثرت خالل
الفرتة املا�ضية على كميات
كبرية من الأ�سلحة والذخرية
بع�ضها �إ�رسائيلية و�أمريكية
ال�صنع و�أدوية و�سيارات �شحن
كبرية و�سيارات �إ�سعاف غربية
ال�صنع من خملفات الإرهابيني.
�إل��ى ذل��ك ،قُ تل � 13شخ�صا،
�وي��ة رو�س ّية على
ب�رضبات ج� ّ
ال�سورية هي
حمافظة �إدل���ب
ّ
التو�صل
«الأولى» منذ اتّ فاق متّ
ّ
�إليه يف �سبتمرب بني مو�سكو
و�أن���ق���رة ،بح�سب املر�صد
ال�سوري حلقوق الإن�سان.
وق����ال م��دي��ر امل��ر���ص��د رام��ي
عبدالرحمن :ا�ستهدف الطريان
الرو�سي بع�رشات ال�صواريخ
عدة يف حمافظة �إدلب،
مناطق ّ
تعر�ضت
التي
إدلب
�
مدينة
�شملت
ّ
لق�صف الطريان الرو�سي ل ّأول
مرة منذ نحو عام ،بالإ�ضافة
ّ

لق�صف طال بلدة �رساقب».
و�أ�شار �إلى � ّأن الق�صف � ّأدى �إلى
مقتل « 13مدن ّياً ،بينهم �ستّة
�أط��ف��ال ،و�إل���ى ج��رح نحو 60
�آخرين».
و�أ���ض��اف عبدالرحمن � ّأن هذه
ال�رضبات الرو�س ّية «هي الأولى
على املحافظة منذ االتّ فاق»
التو�صل
الرو�سي الرتكي الذي متّ
ّ
�إليه يف �سوت�شي الرو�س ّية يف
� 17سبتمرب  2018والذي جنّب
املحافظة الواقعة يف �شمال
غرب البالد هجوم ًا و�شيكاً.
ولفت عبدالرحمن �إلى � ّأن تلك
ال�رضبات الرو�س ّية هي الأولى
التي «ت�ستهدف مدينة �إدل��ب
منذ �أكرث من عام» بعد الغارات
الرو�س ّية الأخ�ي�رة عليها يف
فرباير .2018
وبح�سب مدير املر�صد ،ف� ّإن
ال����ضرب��ات ال��ت��ي � ُ��ش� ّن��ت �أم�س
االول ا�ستهدفت �أي� ًضا �سجن ًا يف
�ضواحي مدينة �إدلب ،مت�س ّببةً
يف «فرار ع�رشات ال�سجناء».
وم��ن��ذ مطلع ف�براي��ر ،دفعت
عمليات الق�صف التي ي�شنّها
النظام �أك�ثر م��ن �سبعة �آالف
�شخ�ص �إلى النزوح من مدينة
خان �شيخون يف جنوب �إدلب يف
اجتاه �شمال املحافظة.

اق��ت��ح��م ع����شرات امل�ستوطنني
املتطرفني اليهود �صباح �أم�س،
باحات امل�سجد الأق�صى املبارك -
احلرم القد�سي ال�رشيف يف مدينة
القد�س املحتلة.
وق��ال مدير ع��ام دائ��رة الأوق��اف
الإ�سالمية العامة و�ش�ؤون امل�سجد
الأق�صى يف القد�س ال�شيخ عزام
اخلطيب� ،إن االقتحامات نفذت
من جهة باب املغاربة بحرا�سة
م�شددة من �رشطة وجي�ش االحتالل
اال�رسائيلي.
وا�ضاف ال�شيخ اخلطيب �أن �أكرث
من  150م�ستوطنًا اقتحموا الأق�صى
خالل الفرتة ال�صباحية ،ونظموا
جوالت ا�ستفزازية وم�شبوهة يف
باحاته بدء ًا من دخولهم عرب باب
املغاربة ،وحتى خروجهم من
باب ال�سل�سلة.
و�أو����ض���ح ان ��شرط��ة االح��ت�لال
املتمركزة عند �أب��واب امل�سجد
االق�صى فر�ضت �إج��راءات م�شددة
على دخ��ول امل�صلني للم�سجد
االق�����ص��ى ،واح��ت��ج��زت بع�ض
الهويات ال�شخ�صية عند بواباته
اخلارجية.
وكانت منظمات «الهيكل» املزعوم
دعت �أم�س الأول الجتياح امل�سجد
الأق�صى املبارك ،ب��الآالف حتت
�شعار «مع ًا مننع امل�سلمني من
ال�سيطرة على باب الرحمة ،وب�سط
ما �أ�سمته «ال�سيطرة اال�رسائيلية»
على املكان».
�إل��ى ذل��ك ،نفذ جي�ش االحتالل

• متطرفون اقتحموا الأق�صى بحرا�سة قوات االحتالل

اال�رسائيلي فجر �أم�س ،مناورات
وتدريبات ع�سكرية يف الأرا�ضي
ال��زراع��ي��ة امل��ح��اذي��ة حلاجز
ع�سكري برطعة جنوب غرب مدينة
جنني الواقعة داخل جدار الف�صل
العن�رصي �شمال ال�ضفة الغربية
املحتلة.
وق��ال جمل�س ق��روي برطعة يف
بيان ان قوات االحتالل اال�رسائيلي

نفذت تدريباتها داخل الأرا�ضي
ال��زراع��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ،بعد
�إغالق احلاجز الع�سكري و�أطلقت
الذخرية احلية خالل التدريبات،
ما �أحدث حالة من الهلع واخلوف
يف �صفوف املواطنني القاطنني يف
املنطقة وحميطها.
م��ن جانبه ،ق��ال ن��ادي اال�سري
الفل�سطيني ان ق��وات االحتالل

اال�رسائيلي اعتقلت فجر ام�س،
 15مواطنا فل�سطينيا يف مناطق
خم��ت��ل��ف��ة ب��ال�����ض��ف��ة الغربية
املحتلة.
و�أ�ضاف النادي يف بيان ان قوات
االحتالل اعتقلت املواطنني بزعم
انهم مطلوبون خ�لال اقتحامها
مناطق متفرقة يف م��دن البرية
ورام الله وبيت حلم واخلليل.

االتحاد األوروبي يمنح مساعدات مالية جديدة لسورية والجوار

منسق الشؤون اإلنسانية:
 % 80من الشعب السوري تحت خط الفقر

• اجلي�ش ال�سوري يرد على خروقات الإرهابيني

االستخبارات السودانية تحذر
من مخططات الفوضى
حذر جهاز الأم��ن واملخابرات ال�سوداين من
خمططات تقودها بع�ض احلركات امل�سلحة
والقوى املعار�ضة بهدف �إراقة الدماء وخلق
الفو�ضى بالبالد .وقال نائب املدير العام
جلهاز الأم��ن واملخابرات الفريق �أمن جالل
الدين الطيب� ،إن اخلاليا والأوكار والأ�سلحة
التي �ضبطت م�ؤخرا كانت ت�ستهدف �إحداث
فو�ضى وت�صفية يف داخل املتظاهرين.
و�أو���ض��ح �أن الأ�سلحة التي �ضبطت �شملت
 120قطعة كال�شنيكوف و 3مدافع دو�شكا و8
بنادق جرينوف و 5مدافع هاون و 5بنادق
قنا�صة كامتة لل�صوت و 5مدافع �آر.بي.جي،

و� 40رشيط متفجرات ديناميت و 22طبنجة
وبندقيتي مور�س ،مع �آالف الذخرية لهذه
الأ�سلحة.
و�أ���ض��اف �أن جهاز الأم���ن ظ��ل يتابع هذه
العملية منذ  40يوما وك��ان��ت املتابعة
امليدانية واال�ستجوابات والأعمال الأمنية يف
كافة �أ�شكالها ،م�شريا �إلى متكن جهاز الأمن
قبل ثالثة �أ�سابيع من القب�ض على اخللية
الأولى بوالية الق�ضارف والتي ت�سللت من
دولة �إثيوبيا ،بجانب خلية �سنار التي مت
�ضبطها بداية الأحداث يناير املا�ضي ،على
حد قوله.

�أك���دت املمثلة العليا لل�ش�ؤون
اخلارجية يف االحت��اد الأوروب���ي
فيديريكا موغرييني� ،أم�س �أن
االحتاد الأوروبي خ�ص�ص �أكرث من
مليار ي��ورو كم�ساعدات ل�سورية
وللمنطقة للفرتة ،2020 - 2019
م�ضيفة �أنه مت تخ�صي�ص ال�رشيحة
الثانية لرتكيا بقيمة  1.5مليار
يورو لتقدمي امل�ساعدات لالجئني
ال�سوريني.
وق��ال��ت موغرييني خ�لال م�ؤمتر
املانحني ل�سورية« :ي�سعدين �أن
�أعلن �أن االحت��اد االوروب��ي ي�ؤكد
منحه  560مليون يورو لعام 2019
وا�ستعداده لتقدمي املبلغ ذاته عام
.»2020
وكانت موغرييني قد حددت هدف
م ��ؤمت��ر «دع���م م�ستقبل �سورية
واملنطقة» الثالث ،بعد توا�صلها
مع مبعوث الأمم املتحدة اخلا�ص
اجلديد �إلى �سورية غري بيدر�سن،
م�شددة على �أنه يجب ا�ستخدام هذا
امل�ؤمتر لي�س فقط من �أجل احل�صول
على تعهدات مل�ساعدات �إن�سانية
الذي من ال�رضوري �إبقاءه على �أعلى
م�ستوى ممكن على الأجندة الدولية
والأوروبية ،ولكن �أي�ضا لتحديد
كيفية دعم التحول ال�سيا�سي يف
�سورية ودور الأمم املتحدة يف هذا
ال�صدد.
وي�شارك يف امل�ؤمتر وزراء خارجية
وممثلو دول عربية و�أوروب��ي��ة
ودول��ي��ة منها اجل��زائ��ر ولبنان
وم�رص والعراق والأردن والكويت
وت��رك��ي��ا وه��ول��ن��دا وبريطانيا
وبلجيكا وفرن�سا غريها من الدول
ومنظمات حكومية وغري حكومية،
و�سط غياب ممثلني عن احلكومة

مجلس الشيوخ ينهي الدعم العسكري األميركي للحرب في اليمن

مجلس األمن :ال تقدم في إعادة االنتشار بالحديدة
�أع��ل��ن �أع�����ض��اء جمل�س الأم���ن �أن
مبعوث الأمم املتحدة �إلى اليمن
مارتن غريفيث �أفاد بعدم �إحراز
تقدم على �صعيد �إعادة االنت�شار
يف مدينة احل��دي��دة ،بح�سب ما
ن�ص اتفاق �ستوكهومل الذي عقد
يف دي�سمرب املا�ضي.
وق��ال وزي��ر اخلارجية الفرن�سي
فران�سوا ديالتر رئي�س املجل�س
احلايل ،لل�صحافيني بعد اجتماع
مغلق م�ساء �أم�س الأول �إن تقرير
غريفيث «لي�س جيدا».
ب�����دوره ،ق���ال ���س��ف�ير بلجيكا
ل��دى الأم���م امل��ت��ح��دة م���ارك دي
بوت�سفرييف« :،يف هذه اللحظة مل
يتم احراز تقدم ،لذا رمبا يتعني
على املجل�س القيام ب�شيء ما».
يف حني �أعلنت �سفرية بريطانيا
لدى الأمم املتحدة كارين بري�س،
�أن �أع�ضاء املجل�س لطاملا ذكروا
�أن االتفاق الذي مت التو�صل �إليه
يف �ستوكهومل «ه�ش -وهذا دليل
على �أن��ه ه�ش» ،لكنها �أ�ضافت

«�إال �أنه ال ميكنني القول �إنه �أكرث
ا�ضطرابا مما كنا نتوقع».
يذكر �أن رئي�س بعثة املراقبة
الأممية وجلنة �إع��ادة االنت�شار
يف احل��دي��دة ،اجل�ن�رال مايكل
لولي�سغارد ،كان قد �أبلغ يف وقت
�سابق فريق احلكومة اليمنية
ال�رشعية يف اللجنة بعدم موافقة
احلوثيني على تنفيذ املرحلة
الأولى من خطة �إعادة االنت�شار يف
احلديدة مبوجب اتفاق ال�سويد.
م��ن جهته ،ك�شف ع�ضو فريق
احلكومة اليمنية ال�رشعية يف
حمادثات ال�سويد ،ع�سكر زعيل،
�أن الفريق احلكومي بعث ر�سالة
�إلى لولي�سغارد باملوافقة على
تنفيذ املرحلة الأولى قبل يومني،
غري �أن الأخري رد ب�أن احلوثيني مل
يوافقوا على التنفيذ رغم اللقاءات
املتوا�صلة معهم.
وك��ت��ب زع��ي��ل يف ت��غ��ري��دة على
ح�سابه يف «تويرت»« :بعد ا�ستالم
لولي�سغارد ر�سالة املوافقة من

• مارتن غريفيث

الفريق احلكومي لتنفيذ املرحلة
الأول��ى ،قبل يومني ،ي�أتي رده
قبل قليل �أن احلوثيني مل يوافقوا
على التنفيذ رغم لقائه املتوا�صل
معهم من ي��وم �أم�س ،ومل ي�صل
معهم �إلى التفا�صيل ب�ش�أن تنفيذ
االت��ف��اق» .على �صعيد مت�صل،
�أق��ر جمل�س ال�شيوخ الأمريكي،
�أم�س االول م�رشوع قانون ينهي

الدعم الع�سكري الأمريكي للحرب
باليمن.
و�صوت الأع�ضاء ب�أغلبية � 54صوتا
مقابل  46يف املجل�س امل�ؤلف من
 100ع�ضو ل�صالح القانون الذي
ي�سعى ملنع اجلي�ش الأمريكي من
�أي نوع من امل�شاركة يف ال�رصاع
مبا يف ذلك توفري دعم لل�رضبات
اجلوية على �صعيد اال�ستهداف
دون تفوي�ض من الكونغر�س وفقا
ملا �أكدته و�سائل �إعالم �أمريكية.
وج��ادل م�ؤيدو م�رشوع القانون
ومنهم ع��دد من �أع�ضاء احلزب
اجل��م��ه��وري ال���ذي ينتمي �إليه
ت���رام���ب ودمي��ق��راط��ي��ون ب����أن
امل�شاركة الأم�يرك��ي��ة يف اليمن
تنتهك ما ين�ص عليه الد�ستور ب�أن
الكونغر�س ولي�س الرئي�س هو من
يحدد متى تذهب البالد للحرب.
ن�صا
وكان جمل�س
النواب تبنّى ً
ّ
م�شابها يف  13فرباير ،بغالب ّية
ً
� 248صوتً ا م�ؤي ًدا مقابل معار�ضة
� 177صوت ًا.

,,

• فيديريكا موغرييني

ال�سورية يف فعاليات امل�ؤمتر.
من جانبه� ،أك��د من�سق ال�ش�ؤون
الإن�سانية الإقليمي للأزمة ال�سورية
بانو�س موم�سي�س� ،أن��ه ما زالت
احتياجات ال�سوريني للم�ساعدات
الإن�سانية داخ��ل وخ���ارج البالد
هائلة ،حيث تتطلب اال�ستجابة
الإن�سانية  3.3م��ل��ي��ارات دوالر
لدعم حوايل  12مليون �سوري يف
الداخل ،مبن فيهم �أكرث من �ستة
ماليني نازح يف مناطق خمتلفة من
البالد.
وقال موم�سي�س يف ت�رصيح ع�شية
م ��ؤمت��ر بروك�سل ال��ث��ال��ث لدعم
م�ستقبل �سورية واملنطقة� ،إن الأمم
املتحدة واملنظمات الإن�سانية
الدولية واملحلية ،حري�صة على
موا�صلة تقدمي امل�ساعدة جلميع
املحتاجني من ال�شعب ال�سوري،
���س��واء ك��ان��وا داخ���ل ���س��وري��ة �أم

خارجها ،من خالل برامج توزيع
امل�ساعدات الغذائية وال�صحية
وامل�������أوى ،م��ع ال�ترك��ي��ز على
النازحني ال�سوريني داخل البالد
يف املناطق التي ت�شهد �رصاعات.
ونظرا الت�ساع الفجوة ب�شدة بني
ً
احتياجات ال�سوريني وامل��وارد
املتاحة لدعمهم ،ذكر موم�سي�س
�أن ما تقدمه الأم��م املتحدة من
م�ساعدات يغطي امل�ستوى الأدنى
لتلك االحتياجات ،ق��ائ�ًل�اً � :إننا
«�أع��ط��ي��ن��ا الأول���وي���ة يف العمل
الإن�ساين لربامج �إنقاذ احلياة،
ول��ك��ن م��ازال��ت االح��ت��ي��اج��ات يف
�سورية كبرية ،حيث يعي�ش �أكرث
م��ن  % 80م��ن ال�شعب ال�سوري
حتت خط الفقر ،مع ارتفاع ن�سبة
البطالة والدمار داخل �سورية».
بدوره ،قال وزير اخلارجية الأردين
�أمي��ن ال�صفدي� ،أن ب�لاده �ستعمل

الصفدي :مخيم
الركبان مشكلة
سورية ...ونحن
أمنا دخول
المساعدات
اإلنسانية
مع رو�سيا وال��والي��ات املتحدة،
من �أجل �إيجاد حل مل�شكلة خميم
الركبان ،م�ؤكدا يف نف�س الوقت
�أن املخيم ال يخ�ضع للم�س�ؤولية
الأردنية املبا�رشة.
وقال ال�صفدي ،يف جل�سة افتتاحية
مل ��ؤمت��ر «دع���م م�ستقبل �سورية
واملنطقة»« :خميم الركبان م�شكلة
�سورية يف منطقة �سورية ،وهي
م�شكلة احلكومة ال�سورية ونحن �أمنا
دخول امل�ساعدات الإن�سانية».
و�أ�ضاف« :حل �أزمة خميم الركبان
يكون من خالل �آلية عودة طوعية
ل�لاج��ئ�ين» ،م���ك���ررا« :املخيم
م��وج��ود يف ال�صحراء ولي�س يف
منطقة م�أهولة ،وه��ذا لي�س من
م�س�ؤولية الأردن ،ولكن �سنعمل
م��ع �أم�يرك��ا ورو���س��ي��ا حل��ل هذه
امل�شكلة على الرغم من �أنها لي�ست
م�س�ؤوليتنا».

تحطم طائرة عسكرية ومصرع قائدها

رئيس الوزراء الجزائري :الحكومة الجديدة
 ...األسبوع المقبل

قال رئي�س الوزراء اجلزائري نور الدين بدوي� ،إنه �سيتم الإعالن عن
ت�شكيل احلكومة اجلديدة الأ�سبوع املقبل.
و�أ�ضاف يف امل�ؤمتر ال�صحايف الأول له �أم�س� ،أن حكومته �ستتولى
امل�س�ؤولية خالل «مرحلة ق�صرية» و�ستدعم �أعمال ندوة وطنية من
�أجل انتقال �سيا�سي.
و�أعلن بدوي �أم�س بدء امل�شاورات لت�شكيل حكومة تكنوقراط مفتوحة
لكل الكفاءات ،و�أكد على �أن احلكومة اجلديدة �ستكون حكومة خرباء،
ووعد ب�أن ميثل ال�شباب فيها.
وقال بدوي �إن ت�أجيل االنتخابات الرئا�سية جاء ا�ستجابة لإرادة
ال�شعب ،م�شريا �إلى �أن االنتخابات الرئا�سية �ستخ�ضع لإ�رشاف جلنة
م�ستقلة.
وق��ال رئي�س ال���وزراء اجل��زائ��ري اجلديد� ،إن احلكومة منفتحة
على �إجراء حوار ب�ش�أن كل الق�ضايا ،وحث املعار�ضة على قبول
احلوار.
ميدانيا� ،أفادت م�صادر �أمنية جزائرية ،ب�أن طائرة ع�سكرية حتطمت
فجر �أم�س باملدر�سة العليا للطريان «طفراوي» بوالية وهران غربي
اجلزائر .وقالت م�صادر �إن قائد الطائرة ،وهو متدرب ،لقي حتفه
يف احلادث ،ذاكرا �أن الطائرة كانت جتري متارين ليلية باملدر�سة
العليا للطريان «طفراوي».

• نور الدين بدوي

