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منظومة اقتصادية مع السعودية

تباطؤ العمليات العسكرية في الباغوز بسبب احتجاز مدنيين رهائن

الرئيس العراقي :نحرص على تقريب

الجيش السوري يتصدى لخروقات إرهابية

ال��رف��ات يف �سنجار ،معقل
�أك��د الرئي�س العراقي برهم
الأق��ل��ي��ة الأي��زي��دي��ة الناطقة
���ص��ال��ح ح��ر���ص ب��ل�اده على
ب��ال��ك��ردي��ة ،بح�سب الأم���م
تقريب وجهات النظر بني دول
املتحدة.
املنطقة لتحقيق اال�ستقرار
والأي��زي��دي��ون �أق��ل��ي��ة لي�ست
فيها واالبتعاد عن النزاعات
م�سلمة وال عربية ،تعد �أكرث من
وال�رصاعات.
ن�صف مليون �شخ�ص ،ويرتكز
وقالت الرئا�سة العراقية يف
وجودها خ�صو�صا قرب احلدود
بيان �إن هناك م�ساعي من بغداد
ال�سورية يف �شمال العراق.
خللق منظومة من امل�صالح
من جهة �أخرى ،دعت حكومة
االق��ت�����ص��ادي��ة امل�شرتكة مع
�إقليم كرد�ستان العراق �أم�س
الرئي�س
ال�سعودية.و�أ�شاد
حكومة ب��غ��داد �إل���ى تنفيذ
ال��ع��راق��ي خ�لال زي���ارة وفد
واجبها «القانوين والأخالقي»
�سعودي رفيع امل�ستوى �إلى
جت��اه حلبجة بالتزامن مع
العا�صمة ب��غ��داد ،بانفتاح
احياء ذك��رى م��رور  31عاما
الريا�ض على بغداد و�سعيها
ع��ل��ى ت��ع��ر���ض املحافظة
اجلاد لتعزيز الروابط الأخوية
• برهم صالح
للق�صف بالأ�سلحة الكيماوية
بني ال�شعبني.
من قبل النظام العراقي ال�سابق.
بدوره ،قال وزير التجارة العراقي
حممد ال��ع��اين� ،إن الوفد ال�سعودي ط��رح ع��ددا من وطالب جمل�س وزراء الإقليم يف بيان مبنا�سبة ذكرى
االتفاقيات للتوقيع عليها يف كل املجاالت والقطاعات .الق�صف �أن تويل احلكومة العراقية حمافظة حلبجة
ويف �ش�أن �آخر ،فتحت ال�سلطات العراقية بالتعاون مع و�سكانها «كل االهتمام» �إلى جانب تقدمي تعوي�ض
الأمم املتحدة �أم�س الأول� ،أول مقربة جماعية ت�ضم م��ادي ومعنوي ل�سكانها وبيئتها «كونها �ضحية
رفات �أيزيديني قتلهم التنظيم الإرهابي يف منطقة كوجو للدولة العراقية».
ب�شمال البالد ،بح�ضور حائزة نوبل لل�سالم ناديا مراد .وقال املجل�س «متر اليوم احدى وثالثون �سنة على
وهذه العملية ترمي �إلى «ا�ستخراج الرفات املتعلقة كارثة الق�صف الكيماوي حللبجة من قبل النظام
ب�ضحايا جرائم الإرهاب ومعرفة م�صري مئات من �سكان العراقي ال�سابق الذي �أدى �إلى جانب مقتل خم�سة
قرية كوجو يف ق�ضاء �سنجار ،بح�سب ما �أ�شارت الأمم �آالف مواطن بريء �إلى جرح �آالف �آخرين مازال �أغلبهم
يعاين الآث��ار ال�سلبية ال�سيئة �صحيا ونف�سيا لتلك
املتحدة التي حتقق يف عملية «�إبادة حمتملة».
وطالبت مراد يف كلمة خالل املنا�سبة حكومتي بغداد الكارثة �إ�ضافة �إلى ت�رشيد �آالف العوائل وتخريب
و�إقليم كرد�ستان العراق «بحماية املقابر اجلماعية ،بيئة تلك املنطقة الكرد�ستانية اجلميلة اخلالبة».
وتعوي�ض املت�رضرين ،وحما�سبة املتورطني املت�سببني وذكر البيان «نتوقع من احلكومة العراقية �أن تنفذ
واجبها القانوين والأخالقي جتاه هذه املحافظة
بجرائم الإبادة التي تعر�ض لها الأيزيديون».
و�أ�ضافت �أن «امل�صاحلة لن تتم مع الع�شائر العربية و�سكانها وتوليهم كل االهتمام �إلى جانب التعوي�ض
يف مناطقنا من دون تقدمي �شيوخها �أ�سماء املتورطني املادي واملعنوي ل�سكانها وبيئتها كونها �ضحية
ملحا�سبتهم وفق القانون».وهذه �أول عملية ال�ستخراج للدولة العراقية».

وا�صلت وحدات من اجلي�ش ال�سوري
ت�صديها خل��روق��ات املجموعات
الإره��اب��ي��ة الت��ف��اق منطقة خف�ض
ال��ت�����ص��ع��ي��د ال��ت��ي ح���اول���ت عرب
مرتزقتها االعتداء والت�سلل باجتاه
النقاط الع�سكرية والقرى الآمنة يف
ريف حماة ال�شمايل.
و�أفاد م�صدر ع�سكري يف حماة ب�أن
وح��دات من اجلي�ش خا�ضت �أم�س
ا�شتباكات عنيفة مع جمموعات
�إرهابية حاولت الت�سلل من قريتي
ال�رشيعة والتوينة باجتاه قرية
الكرمي بالريف ال�شمايل.
و�أ�شار امل�صدر �إلى �أنه مت �إف�شال
حماولة الت�سلل بعد مقتل و�إ�صابة
العديد من الإرهابيني وف��رار من
تبقى منهم باجتاه القريتني اللتني
انطلقوا منهما �إ�ضافة �إلى تدمري
�أ�سلحة وعتاد كان بحوزتهم.
ولفت �إلى �أن وح��دات من اجلي�ش
وجهت �رضبات مكثفة على جتمعات
ومراب�ض الهاون ومن�صات �إطالق
ال�صواريخ للمجموعات الإرهابية
يف �أطراف بلدة اجلما�سة وغرب بلدة
كفرنبودة بريف حماة ال�شمايل.
وبني �أن ال�رضبات �أ�صابت �أهدافها
ب��دق��ة ودم����رت ع����دد ًا م��ن مدافع
ه��اون ومن�صات �إط�ل�اق �صواريخ
للمجموعات الإرهابية وق�ضت على
العديد من �أفرادها.
و�أحبطت وح��دات من اجلي�ش �أم�س
الأول حم��اول��ة ت�سلل جمموعات
�إرهابية من �أط��راف بلدات وقرى
اللحايا وم���ورك وكفرزيتا وتل
عثمان وتل ال�صخر يف ريف حماة

في ريف حماة

وجهات النظر بين دول المنطقة

• اجليش السوري يواصل عملياته العسكرية ضد اإلرهاب

ال�شمايل ومن بلدة الهبيط يف ريف
�إدل���ب اجلنوبي ال�رشقي باجتاه
النقاط الع�سكرية والقرى الآمنة.
على �صعيد مت�صل� ،أعلنت وزارة
الدفاع الرو�سية� ،أم�س �أنها �سجلت
 6انتهاكات لنظام وقف العمليات
القتالية يف �سوريا خالل ال�ساعات
الأربع والع�رشين املا�ضية.
و�أو�ضحت الوزارة ،يف ن�رشة ب�ش�أن
الو�ضع يف �سوريا� ،أن االنتهاكات
امل�سجلة وق���ع �أرب��ع��ة منها يف
حمافظة حلب وواح���د يف �إدل��ب،
وواحد يف الالذقية.م�شرية �إلى �أن
اجلانب الرتكي �سجل  19انتهاكا،
وقع  3منها يف حلب واثنان يف �إدلب

أكثر من  370ألف قتيل حصيلة  8سنوات من النزاع

الرباعية الدولية :ندعم مسار جنيف إلنهاء الحرب السورية
�أ���ص��درت بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا
والواليات املتحدة الأمريكية �أم�س الأول،
بيان ًا م�شرتك ًا مبنا�سبة م���رور ثماين
�سنوات على بدء ال�رصاع يف �سورية �أكدوا
من خالله دعمهما لعملية جنيف بقيادة
الأمم املتحدة ،وقرار جمل�س الأمن الدويل
رقم  2254لإحالل ال�سالم واال�ستقرار يف
�سورية ،وتر�سيخ الأرا�ضي املحررة بعد
هزمية التنظيم الإرهابي على الأر�ض.
وج��ددت املجموعة التزامها مبوا�صلة
العمل على حما�سبة امل�����س ��ؤول�ين عن
اجلرائم التي ارتكبت خالل ال�رصاع يف
�سورية ,م�ؤكدين �أنهم لن يقدموا �أي دعم
�أو م�ساعدة لعملية �إعادة الإعمار �إال بعد

انطالق عملية �سيا�سية وا�سعة وحقيقية
وذات م�صداقية.
وذكّ رت املجموعة ب�أن احلل الع�سكري لن
ي�ؤدي �إلى �إحالل ال�سالم ،بل �إن الو�صول
�إل��ى حل �سيا�سي تفاو�ضي هو ال�سبيل
ال��وح��ي��د لإن��ه��اء ال��ع��ن��ف وال�صعوبات
االقت�صادية� ،إل��ى جانب �ضمان ت�سوية
دائمة لل�رصاع.
وت�سببت احل��رب ال�سورية منذ اندالعها
قبل ثماين �سنوات مبقتل �أك�ثر من 370
�ألف �شخ�ص ،بينهم ما يزيد عن � 112ألف
مدين ،وفق ح�صيلة نقلها املر�صد ال�سوري
حلقوق االن�سان.
وت�شهد �سورية منذ منت�صف مار�س 2011

نزاع ًا دام��ي�اً ،ب��د�أ باحتجاجات �شعبية
�سلمية �ضد النظام� ،رسعان ما قوبلت
بالقمع والقوة قبل �أن تتحول حرب ًا مدمرة
ت�شارك فيها �أطراف عدة.
ووثق املر�صد مقتل � 371222شخ�ص ًا منذ
اندالع النزاع يف  15مار�س  ،2011بينهم
�أكرث من � 112ألف مدين ،مو�ضح ًا �أن بني
القتلى املدنيني �أك�ثر من � 21أل��ف طفل
و� 13ألف امر�أة.
وك��ان��ت احل�صيلة الأخ�ي�رة للمر�صد يف
� 13سبتمرب �أفادت مبقتل �أكرث من � 360ألف
�شخ�ص .
يف م��ا يتعلق بالقتلى غ�ير املدنيني،
�أح�صى املر�صد مقتل �أكرث من � 125ألف

عن�رص من قوات اجلي�ش ال�سوري.
يف املقابل ،قتل � 67ألف ًا على الأق��ل من
مقاتلي التنظيمات الإره��اب��ي��ة وق��وات
�سورية الدميوقراطية التى ت�شكل الوحدات
الكردية �أبرز مكوناتها.
كما قتل نحو � 66ألف ًا من مقاتلي التنظيم
الإره��اب��ي وجبهة حترير ال�شام �إ�ضافة
الى مقاتلني �أجانب من ف�صائل مت�شددة
�أخرى.
وعدا عن اخل�سائر الب�رشية� ،أحدث النزاع
منذ اندالعه دمار ًا هائ ً
ال يف البنى التحتية،
قدرت الأمم املتحدة كلفته بنحو  400مليار
دوالر .كما ت�سبب بنزوح وت�رشيد �أكرث من
ن�صف ال�سكان داخل البالد وخارجها.

خالل مسيرات تطالب بعدم تأجيل االنتخابات الرئاسية

الجزائر :اعتقال  75محتج ًا وإصابة  11شرطي ًا
�أعلنت املديرية العامة للأمن
ال��وط��ن��ي اجل��زائ��ري �إ���ص��اب��ة 11
�رشطيا ب��ج��روح طفيفة وتوقيف
� 75شخ�صا خالل م�سريات خرجت
�أم�س الأول يف العا�صمة اجلزائر
للمطالبة بعدم ت�أجيل االنتخابات
الرئا�سية.
وقالت املديرية يف بيان م�ساء
�أم�س االول �إن �أجهزة ال�رشطة �أوقفت
� 75شخ�صا من «املخربني» م�شرية
�إلى �أنه متت احالتهم الى مقر �أمن
العا�صمة بغر�ض التحقيق معهم
ليتم �إيداعهم رهن احلب�س امل�ؤقت
يف انتظار مثولهم للمحاكمة.
و�أ�ضافت �أن عملية التوقيف جاءت
على خلفية �أح���داث عنف و�شغب
وتك�سري للممتلكات العمومية
واخل���ا����ص���ة يف ب��ع�����ض �أح���ي���اء
العا�صمة.
وكانت م�سريات خرجت �أم�س الأول
يف العا�صمة وخمتلف والي��ات
اجل��زائ��ر للمطالبة بعدم ت�أجيل
االنتخابات الرئا�سية والقيام
بتغيريات جذرية ورف�ض تعيني
وزي��ر الداخلية يف من�صب رئي�س
الوزراء بو�صفه «�أحد رموز النظام
احلايل».
وعني الرئي�س اجلزائري االثنني
املا�ضي نور الدين ب��دوي رئي�سا
ل��ل��وزراء يف �إط��ار �سل�سلة قرارات
بينها اعالنه ت�أجيل االنتخابات
الرئا�سية وع��دم تر�شحه لوالية
جديدة بالإ�ضافة �إلى �سحب الثقة

,,
قيادي في حزب

جبهة التحرير

الوطني :الرئيس
بوتفليقة أصبح
تاريخ ًا

• مئات اآلالف احتشدوا ضد بوتفليقة رفضا لتأجيل االنتخابات

من حكومة �أحمد �أويحيى.
وت��ع��ه��د بوتفليقة باال�ستجابة
للمطالب التي رفعها اجلزائريون
يف خمتلف امل��ظ��اه��رات ال�سلمية
التي مت تنظيمها منذ  22فرباير
املا�ضي.
واعلن �إجراء «تعديالت جمة» على
ت�شكيلة احلكومة وتنظيم اال�ستحقاق
الرئا�سي بعد عقد «ن��دوة وطنية
م�ستقلة» تكون معنية بتحديد موعد
عقد االنتخابات الرئا�سية م�شريا الى

انها �ستكون حتت �إ��شراف ح�رصي
للجنة انتخابية وطنية م�ستقلة.
من جهة �أخ��رى ،اعترب قيادي يف
حزب جبهة التحرير الوطني احلاكم
يف اجلزائر �أن الرئي�س اجلزائري
ع��ب��دال��ع��زي��ز بوتفليقة ،ال��ذى
�أعلن عدم تر�شحه لوالية خام�سة
بعد احتجاجات �شعبية� ،أ�صبح
«ت��اري��خ��ا» الآن ،داع��ي��ا للوقوف
يف �صف املتظاهرين ،ج��اء ذلك
فيما جتمع �آالف املحتجني و�سط

العا�صمة اجلزائرية ،للمطالبة
برحيل بوتفليقة يف اجلمعة التي
عرفت �إعالميا بـ«جمعة الف�صل».
وقال ح�سني خلدون القيادي يف حزب
جبهة التحرير الوطني �إن بوتفليقة
�أ�صبح تاريخا الآن ،م�ضيفا« :يتعني
على احلزب �أن ينظر للم�ستقبل و�أن
يقف يف �صف املحتجني».
وتعد الت�رصيحات التي �أدلى بها
خلدون� ،رضبة جديدة لبوتفليقة
الذي كان ي�أمل يف تهدئة اجلزائريني

بالتعهد باتخاذ خطوات لتغيري
ال�ساحة ال�سيا�سية.
من جانبه ،قال وزير جزائري �سابق
على �صلة باملقربني من بوتفليقة
�إن الرئي�س قد ال ي�صمد نظرا لتزايد
ال�ضغوط عليه من جميع الطبقات
االجتماعية فى اجلزائر.
و�أ�ضاف الوزير ،ال��ذي طلب عدم
ذكر ا�سمه� ،إن اللعبة انتهت وان
بوتفليقة ال ميلك خ��ي��ارا �سوى
التنحي الآن.

 5شهداء فلسطينيين حصيلة جرائم االحتالل ...األسبوع الماضي

�أف��ادت م�صادر فل�سطينية ،ب�أن  5مواطنني
ا�ست�شهدوا و�أ�صيب � 70آخ��رون ،بر�صا�ص
قوات االحتالل الإ�رسائيلي يف خمتلف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة؛ الأ�سبوع املا�ضي.
وق��ال��ت ح��رك��ة «ح��م��ا���س» يف تقريرها
الأ�سبوعي� ،أم�س� ،إن الأ�سبوع املا�ضي �شهد

 71مواجهة مع قوات االحتالل� ،أ�صيب خاللها
خم�سة «�إ�رسائيليني» بجراح خمتلفة.
و�أ�شار التقرير �إلى تنفيذ عملية طعن وثالث
عمليات �إط�لاق نار «يف م�ستوطنة بيت �إيل
�شمال �رشقي رام الله» وتفجري عبوات نا�سفة
حملية ال�صنع يف مناطق خمتلفة من ال�ضفة

املحتلة والداخل املحتل.
و�ألقى ال�شبان الفل�سطينيون الزجاجات
احلارقة «مولوتوف» جتاه � 10أهداف تابعة
لقوات االحتالل وامل�ستوطنني يف ال�ضفة
الغربية والقد�س وقطاع غزة .بالإ�ضافة لـ
«تفجري» عبوات نا�سفة -حملية ال�صنع �ضد 7

�أهداف �إ�رسائيلية.
وق�صفت املقاومة الفل�سطينية ،اخلمي�س
امل��ا���ض��ي ،ب�����ص��اروخ�ين مدينة ت��ل �أبيب
«و�سط فل�سطني املحتلة  ،»48وم�ستوطنات؛
«�شاعر هنيغف»���« ،س��دي��روت» ،ومع�سكر
«كي�سوفيم».

و 6يف الالذقية و 8يف حماة.
و�أ�ضافت الوزارة �أنه خالل ال�ساعات
الأربع والع�رشين املا�ضية مل يتم
توقيع �أية اتفاقيات حول ان�ضمام
مراكز �سكنية جديدة �إلى نظام وقف
العمليات الع�سكرية ،وبذلك يبلغ
عدد املراكز ال�سكنية املن�ضمة �إلى
هذا النظام حاليا  2518مركزا .ومل
يتغري عدد الف�صائل امل�سلحة التي
�أعلنت قبولها تنفيذ ��شروط وقف
الأعمال القتالية وهو  234ف�صيال.
�إل��ى ذل��ك� ،أعلنت ق��وات �سورية
ال��دمي��ق��راط��ي��ة -امل��دع��وم��ة من
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأمريكية،
�أم�س ،تباط�ؤ العمليات الع�سكرية

�ضد �آخر جيوب التنظيم الإرهابي
يف بلدة الباغوز �رشق دير الزور
ج���راء اح��ت��ج��از التنظيم لـ300
م��دين وعنا�رص م��ن ق��وات �سوريا
الدميقراطية.
و�أف���ادت م�صادر يف ق��وات �سورية
الدميقراطية ب�سقوط قتلى وجرحى
جراء ثالث هجمات انتحارية نفذها
عنا�رص من التنظيم الإرهابي قرب
منطقة الباغوز �آخر معاقل تنظيم
الإرهاب مبحافظة دير الزور �رشقي
نهر ال��ف��رات ،م�ضيفة �أن  3ن�ساء
نفذن هجمات انتحارية يف املوقع
الذي ي�ست�سلم فيه املغادرون من
منطقة الباغوز.

عون :نعمل مع المراجع الدولية
لتحقيق عودة آمنة للنازحين

�أكد الرئي�س اللبناين
العماد مي�شال عون،
�أن لبنان يعمل مع
امل���راج���ع الدولية
لتحقيق ع��ودة �آمنة
للنازحني ال�سوريني
�إلى املناطق ال�سورية
التي ت�شهد ا�ستقرارا
و�أمنا».
و�أ����ش���ار ع���ون �إل���ى
�أن «لبنان ي�صطدم
مب��واق��ف م��ن بع�ض
الدول التي تقدم احلل
ال�سيا�سي ل�ل�أزم��ة
ال�سورية على عودة
• ميشال عون
ال���ن���ازح�ي�ن ،وه���ذا
ما ال نقبل به لأننا ا�ست�ضفنا النازحني لأ�سباب �إن�سانية نتيجة
القتال الذي كان دائرا يف �سوريا والنق�ص يف املواد الغذائية� ،إال
�أن القتال توقف اليوم على نحو �شبه كامل ،فيما تداعيات النزوح
ال�سوري م�ستمرة منذ ثماين �سنوات على خمتلف القطاعات الأمنية
واالجتماعية وال�صحية وخ�صو�صا االقت�صادية».
ون��وه الرئي�س اللبناين ب��أن «التقارير التي ترد واملعطيات
املتوافرة ل��دى م�س�ؤويل املنظمات الدولية ،ت�شري �إل��ى �أن
النازحني ال�سوريني الذين عادوا �إلى بالدهم تتوافر لهم الظروف
املنا�سبة للعودة �أمنيا واجتماعيا و�صحيا».و�أكد عون على «�أهمية
دفع املنظمات الدولية امل�ساعدات للنازحني العائدين» ،الفتا
�إلى �أن «م�ؤمتر القمة العربية التنموية االقت�صادية واالجتماعية
الذي عقد يف بريوت يف �شهر يناير املا�ضي ،اتخذ قرارا ب�رضورة
دفع امل�ساعدات للنازحني يف �أماكن عودتهم».

اللجنة الوطنية الليبية لتنسيق

التعاون الدولي تعقد اجتماعها األول
عقدت اللجنة الوطنية لتن�سيق
ال��ت��ع��اون ال��ف��ن��ي ال���دويل،
امل�شكلة ب��ق��رار املجل�س
الرئا�سي حلكومة الوفاق
الوطني رق��م  1454ل�سنة
 ،2018اجتماعها الت�شاوري
الأول ،بقاعة االجتماعات
بوزارة التخطيط.
وبحث االجتماع ،الت�شاوري
الأول �آل��ي��ة تفعيل متابعة
م�شاريع التعاون لتحقيق
اال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����ص��وى مبا
ي��ت��واف��ق م���ع الأول����وي����ات
وامل�����ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة،

و�رضورة التوا�صل والتعاون
الدائم بني كل مكاتب التعاون
الفني وال���دويل بالوزارات
وامل���ؤ���س�����س��ات احلكومية
لتن�سيق العمل.
وات��ف��ق يف االج��ت��م��اع على
ت��ع��زي��ز امللكية الوطنية
ب�إ�رشاك امل�ؤ�س�سات املحلية
املختلفة ل�ضمان مبد�أ ال�سيادة
الوطنية ،و�إ�رشاك م�ؤ�س�سات
املجتمع امل���دين والقطاع
اخلا�ص لال�ستفادة منها يف
ق�ضايا وم�شاريع التعاون
بني ليبيا واملجتمع.

بومبيو :نريد تحسين الوضع
اإلنساني في اليمن

�أكد وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو دعم الواليات املتحدة
لتحالف دعم ال�رشعية يف اليمن الذي تقوده ال�سعودية ،م�شدد ًا
على �أن بالده تريد �إنهاء النزاع وحت�سني الو�ضع الإن�ساين يف
اليمن.و�أو�ضح بومبيو يف م�ؤمتر �صحايف مبقر وزارة اخلارجية
الأمريكي يف وا�شنطن� ،أن �إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
ال تتفق مع من يرى �أن وقف الدعم للمملكة هو الطريق لو�ضع حد
ريا �إلى �أن وا�شنطن تدعم حقوق الإن�سان يف
لل�رصاع يف اليمن ،م�ش ً
اليمن ،لكنها تدعم جهود ال�سعودية ملنع هذا البلد من �أن يتحول
�إلى دمية بيد �إيران.
و�شدد وزير اخلارجية الأمريكي على �رضورة منع �إيران ووكالئها
من ال�سيطرة على خطوط املالحة الدولية.

