
أكد وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الفروف امس  الثالثاء أن الواليات املتحدة 
ليست لديها نية ملغادرة سورية رغم قول 
واشنطن إن لديها خططا في هذا اإلطار، 

حسب ما ذكرته وكالة اإلعالم الروسية.
وأضاف الفروف، في كلمة ألقاها خالل 
اجتماع وزراء خارجية ال��دول األعضاء 
في »منظمة شنغهاي للتعاون« في بكني 
أن »مجموعة من الدول أخذت على عاتقها 
علنا عملية تدمير سوريا«، حسب قناة 

»روسيا اليوم«.
وأضاف أن »واشنطن تعهدت لنا بأن 
هدفها الوحيد ه��و ط��رد اإلره��اب��ي��ني من 

سوريا، وإحلاق الهزمية بتنظيم داعش«.
وأوضح وزير اخلارجية الروسي أنه 
خالفاً لتصريحات الرئيس دونالد ترمب، 
ح��ول نيته سحب القوات األميركية من 
س��وري��ا، ف��إن »ال��واق��ع عكس ذل��ك؛ حيث 
تعمل ال��والي��ات امل��ت��ح��دة بنشاط على 
االنتشار شرق الفرات، وال تنوي اخلروج 

من هناك«.
وأك��د الف��روف أن »ال��والي��ات املتحدة 

أنشأت هناك سلطات محلية«.
وأشار إلى أن فرنسا تشجع كذلك على 
ه��ذه اخل��ط��وات، وأن الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون دعا الواليات املتحدة 
إل��ى ال��ب��ق��اء حتى تطبيع األوض����اع في 

سوريا.
وعّبر الفروف للصحفيني في بكني عن 
أمله أن »يصبح األمر أكثر وضوحاً« إزاء 
كيفية التعاون لتسوية امللف السوري، 

بعد اتصاالته مع نظيره الفرنسي.
وفي تعليقه على بيان وزراء خارجية 
مجموعة السبع الصناعية ال��ذي أظهر 
وحدة ال��وزراء في التنديد بروسيا، قال 
الف��روف إن »منطق اخل��وف من روسيا« 

يسيطر عليهم بوضوح.
وأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��روس��ي 
سيرغي الفروف، امس  الثالثاء، عن وجود 
خلفية واضحة معادية لروسيا في نتائج 
لقاء وزراء خارجية مجموعة »G7« الذي 

جرى مؤخرا في مدينة تورونتو الكندية.
وزي��ر اخلارجية الياباني ت��ارو كونو 
ووزي��ر اخلارجية البريطاني بوريس 
جونسون، تورونتو، كنداوزراء خارجية 

»G7« يدينون »سلوك روسيا«!
وقال الف��روف أثناء زيارته إلى بكني، 
حيث ي��ش��ارك ف��ي أع��م��ال جلسة وزراء 
خ��ارج��ي��ة منظمة شنغهاي للتعاون: 
»أما فيما يتعلق بلقاء وزراء اخلارجية 
)ملجموعة ال���دول الصناعية الكبرى 
»G7« في تورونتو، فإن اخللفية املعادية 

لروسيا واضحة هناك«.
وأض���اف أن تلك ال���دول األع��ض��اء في 
م��ج��م��وع��ة »G7« ال��ت��ي حت���اول إق��ن��اع 
موسكو بأنها ال توافق على محاوالت عزل 
روسيا، »هي أيضا تؤيد هذا اخلط املعادي 

لروسيا«.
وتابع: »سننتظر بصبر وسندافع عن 
مواقفنا، آملني أن يفهم شركاؤنا أن مثل 
هذه االحتياالت ال آفاق لها، وت��ؤدي إلى 

مأزق«.
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الفروف: أميركا ال تنوي مغادرة سورية

أحكام بالسجن على ثالثة موريتانيني ادينوا بـ »الشتم بالعبودية«
حكم على ثالثة موريتانيني اول امس االثنني بالسجن لسنة 
واحدة مع التنفيذ لقيامهم »بالشتم بالعبودية« في سابقة لهذا 
النوع من اجلنح في هذا البلد الذي تدين منظمات غير حكومية 

استمرار ممارسات العبودية فيه.
وقالت مصادر قضائية ان »محكمة االسترقاق« املكلفة مكافحة 

جرائم العبودية، فرضت »احلد األقصى للعقوبة« -- التي تتراوح 
بني ستة اشهر والسجن لسنة واحدة -- لهذا النوع من اجلنح، في 

ثالث قضايا منفصلة.
وصدرت االحكام على املدانني الثالثة الذين فرضت عليهم ايضا 
غرامة تعادل 600 ي��ورو، بسبب »الضرر املعنوي« ال��ذي حلق 

باالشخاص الذين وصفوا بالعبودية، وذلك مبوجب قانون يعتبر 
جنحة »اي سلوك شتم او معاملة« استعبادية لشخص.

من جهة اخرى، ارجأت احملكمة الى جلسة اخرى ملفا آخر يتعلق 
بجرم عبودية بعد ان قدم احملامون طعنا بسبب اخطاء اجرائية 

الى غرفة االتهام في محكمة االستئناف بنواكشوط.

األزمة تتصاعد في سورية

عملية نوعية متكنت خاللها من حترير »منطقة الظهر«

قوات اجليش اليمني حترر مواقع إستراتيجية شمال صعدة

متكنت ق���وات اجل��ي��ش اليمني مسنودة 
بطيران التحالف العربي من حترير مواقع 
استراتيجية جديدة في محور علب مبديرية 

باقم شمال محافظة صعدة.
وف��ي تصريح للمركز اإلع��الم��ي للقوات 
املسلحة، قال قائد اللواء اخلامس حرس حدود 
العميد صالح قروش، إن وحدات من اجليش 
الوطني نفذت، أمس السبت، عملية عسكرية 
نوعية متكنت خاللها م��ن حترير »منطقة 
الظهر« و«مقريع« و«منطقة املشروع« في آل 
صبحان، إضافة إلى حترير عدد من الوديان 

والشعاب احمليطة بآل صبحان.
وأضاف العميد قروش، أن »املعارك أسفرت 
عن سقوط قتلى من احلوثيني على رأسهم قائد 
امليليشيات في »محور علب« ويدعى »أبو 
يحيى«، إضافة إل��ى عشرات اجلرحى، فيما 
متكن أبطال اجليش من استعادة كميات كبيرة 

من األسلحة والذخائر املتنوعة.
وف��ي السياق ذات���ه، استهدفت مقاتالت 
التحالف العربي بعدة غارات مواقع وحتركات 
للميليشيات االنقالبية، وأسفرت عن تدمير 
مخزني أسلحة للميليشيات في منطقة محديدة 

مبحور علب.
وي��ش��ك��ل م��ق��ت��ل ص��ال��ح ال��ص��م��اد رئيس 
»املجلس السياسي« السلطة العليا في التمرد 
احلوثي في اليمن ضربة قاسية للمتمردين 
ال��ذي��ن يسيطرون على العاصمة صنعاء، 
ودليال على ان التحالف بقيادة السعودية ما 
زال مصمما على حل االزمة عسكريا، بحسب 

محللني.
ون��ع��ت وك��ال��ة سبأ ال��ت��ي يسيطر عليها 
املتمردون مساء اول  ام��س  االثنني في بيان 
»استشهاد« الصماد، مشيرة الى مقتله ظهر 

اخلميس 19 ابريل في غارة جوية للتحالف 
على محافظة احلديدة، في غرب اليمن.

وقتل الصماد مع ستة من مرافقيه، في حني 
توعد زعيم املتمردين عبد امللك احلوثي بان 

مقتله لن »مير دون محاسبة«.
ويقول مصطفى عالني من مركز ابحاث 

اخلليج انه بالنسبة للسعودية وحلفائها »ال 
يوجد اي خيار اخر )سوى اخليار العسكري( 
ف��ي ه��ذه املرحلة. احلوثيون ليسوا مرنني 
للتوصل ال��ى تسوية سياسية« م��ؤك��دا ان 

»التحالف يحقق تقدما حقيقيا على االرض«.
بينما أش��ار ادم ب���ارون احمللل ف��ي معهد 

املجلس االوروب���ي للعالقات اخلارجية ان  
مقتل الصماد يعد »بالتأكيد انتكاسة كبيرة« 

للحوثيني.
وقال ب��ارون ان هذا »اكبر جناح للتحالف 
حتى اآلن، ودليل على ان قدراته االستخباراتية 

تطورت«.

اجليش اليمني يواصل حترير املزيد من املناطق

مقتل عنصر من حزب الله في صيدا.. »ومعلومات متضاربة«

لبنان.. اعتقال قائد ميداني من 
داعش هارب من سورية

الــــعــــاهــــل الـــــســـــعـــــودي يــــدشــــن مـــديـــنـــة 
ترفيهية في الرياض األربعاء

وقع انفجار امس الثالثاء داخل منزل بالل 
حسن، أحد عناصر حزب الله، في حارة صيدا، 

جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتله.
وفرضت القوى األمنية طوقاً حول املكان، 
مت��ه��ي��داً ل��وص��ول خبير متفجرات لتحديد 
طبيعة االنفجار، الذي تضاربت األنباء حول 
أسبابه وطبيعته. وفي حني حتدثت املعلومات 
األولية عن انفجار قارورة غاز، أشارت وسائل 
إعالم محلية إلى أن االنفجار ناجم عن محول 
ك��ه��رب��ائ��ي.وق��د فتحت ال��ق��وى األم��ن��ي��ة التي 
حضرت إل��ى املكان حتقيقاً باحلادث ملعرفة 

مالبساته، والتأكد من سبب االنفجار.
وأعلنت ق��وى األم��ن ال��داخ��ل��ي اللبنانية، 
امس الثالثاء، عن اعتقال قائد ميداني سوري 
اجلنسية من تنظيم داعش املتشدد، في مدينة 

زغرتا شمالي البالد.

وجاء االعتقال في عملية أمنية خاطفة في 
11 أبريل اجل��اري، بعد دخوله إل��ى لبنان، 
وقبل أن يتاح له القيام بأي نشاط فعلي، أو  

التواصل مع كوادر تنظيم داعش في اخلارج.
وقالت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي 
في بيان أن »املوقوف ُيدعى م. خ، وهو سوري 

من مواليد عام 1982«.
وأوضحت أنه دخل إلى األراضي اللبنانية 
قادما من سوريا مطلع الشهر اجلاري، بطريقة 
غير شرعية. واع��ت��رف بأنه تلقى تدريبات 

عسكرية في سوريا لدى تنظيم داعش.
وأشارت التحقيقات األولية إلى أن املعتقل 
ك��ان مسؤوال عسكريا في ما يسمى »جيش 
الوالية« التابع ملا يعرف »والي��ة حمص« في 
تنظيم داعش، وشارك في العديد من املعارك 

بصفة قائد عسكري.

شــقــيــق حــفــتــر يــكــشــف تــفــاصــيــل 
جديدة عن حالته الصحية

كشف عمران حفتر، الشقيق األصغر للقائد العام للجيش الليبي خليفة 
حفتر، أن األزمة الصحية التي مر بها املشير حفتر، ليست بالغامضة وهو 
بصحة جيدة. وقال عمران حفتر في تصريحات ملجلة »روز اليوسف« 
املصرية، امس  الثالثاء إن »تفاصيل األزمة الصحية، التي مر بها املشير 
حفتر، ليست غامضة، وال تستدعى كل ذلك االهتمام، ولكن ضعف األداء 

اإلعالمي جعلها مثارا للجدل على الساحة الليبية والعربية«.
وأكد أن »صحة املشير بخير، لكن بعض العابثني واملتربصني ومروجي 
الشائعات من اجلماعات املتطرفة.. يروجون ألنباء تدهور صحة املشير 

وينشرون أخبارا كاذبة حول وفاته«.
وأش��ار عمران حفتر، إلى أن آخر اتصال هاتفي أج��راه مع شقيقه في 
باريس كان منذ 5 أيام، تبادال خالله أطراف احلديث وطمأنه األخير على 
صحته، وقرب موعد عودته إلى ليبيا. وأضاف أن شقيقه اعتاد على هذه 
النوعية من الشائعات ولم يعد يكترث بها، وأنه ليس لديه معلومات حول 
موعد عودة املشير إلى ليبيا و«لكن هناك استعدادات أمنية جترى اآلن 

متهيدا لعودته إلى أرض الوطن«.
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مـــــــقـــــــتـــــــل شــــخــــصــــني 
بــــــســــــقــــــوط طــــــائــــــرة 
عسكرية في تونس

لقي عسكريان تونسيان مصرعهما إثر 
سقوط طائرة تدريب عسكرية في املنطقة 
املتاخمة للقاعدة اجلوية بوالية صفاقس 

التونسية.
وق���ال وال���ي اجل��ه��ة ع���ادل اخلبثاني، 
اول أم��س االث��ن��ني، إن: »ال��ط��ائ��رة سقطت 
أثناء قيامها بعملية تدريبية ليلية، وفق 

املعطيات األولية«.
وبحسب وسائل إعالم محلية، تعرضت 
الطائرة إل��ى عطب مباشرة بعد إقالعها، 
وقد حاول طاقمها العودة السريعة بها إلى 
املطار، لكنها سقطت قبل الوصول إليه، مما 

أدى إلى مصرع املدرب وتلميذه.

يدشن العاهل السعودي امللك سلمان 
بن عبد العزيز  اليوم االرب��ع��اء »مدينة 
ترفيهية« قرب الرياض، بحسب ما اوردت 
وكالة االنباء الرسمية، في اط��ار سلسلة 
من املشاريع الكبرى التي تهدف الى تنويع 
االق��ت��ص��اد ل��وق��ف االع��ت��م��اد على النفط. 
وي��ق��ول امل��س��ؤول��ون ان م��ش��روع القدية، 
جنوب غرب الرياض، سيمتد على مساحة 
334 كيلومتر مربع، وسيوجد فيه مراكز 
لاللعاب وانشطة للمغامرات في الهواء 
الطلق وجتارب السفاري ومرافق رياضية.

ونقلت وك��ال��ة االن��ب��اء السعودية عن 
فهد ب��ن عبد الله تونسي، االم��ني العام 
للمجلس ال��ت��أس��ي��س��ي مل��ش��روع القدية 
ان امل��ش��روع يعكس السعي ف��ي اململكة 

»لتطوير املشاريع العمالقة التي من شأنها 
ان تساهم وبشكل فاعل في حتقيق العديد 
من العوائد االقتصادية املباشرة وغير 

املباشرة«.
وأك���د ال��رئ��ي��س التنفيذي للمشروع 
مايكل رينيجر انه يتوقع ان يساهم هذا 
املشروع في جذب االستثمارات االجنبية 
في قطاعات الترفيه وغيرها، ولكن لم 
يحدد تكلفة املشروع. وباشر ولي العهد 
السعودية االمير محمد بن سلمان البالغ 
من العمر 32 عاما حملة اص��الح��ات في 
اململكة احملافظة ف��ي إط��ار خطة »رؤي��ة 
2030«، تهدف إل��ى ج��ذب االستثمارات 
اخل��ارج��ي��ة وت��ن��وي��ع االق��ت��ص��اد لوقف 

االرتهان التاريخي للنفط.
إسرائيل تنسف 

منزل أسير فلسطيني
نشر اجليش اإلسرائيلي، امس الثالثاء، شريط فيديو يظهر حلظة 
نسف منزل أسير فلسطيني باملتفجرات في شمالي الضفة الغربية، 

ورافقت عملية النسف مواجهات أوقعت إصابات، وفق مراسلنا.
ويظهر الفيديو ال��ذي نشره اجليش عبر حسابه في »تويتر«، 
انتشار عشرات اجلنود في محيط منزل األسير أحمد قنبع في مدينة 
جنني، وذلك قبل أن يقتحموه ويباشروا في عملية زرع الديناميت 

داخله.
وتتهم املخابرات اإلسرائيلية قنبع بالضلوع في عملية إطالق نار 

في يناير املاضي، أدت إلى مقتل حاخام مستوطن.
واندلعت مواجهات عنيفة خالل عملية التدمير، ألقى فيها شبان 
عبوات الناسفة محلية الصنع واحلجارة على القوات املقتحمة 
للمدينة، وأصيب تلك املواجهات مجندة إسرائيلية وعدد من الشبان، 
وفق ما أورد مراسلنا. وقتلت القوات اإلسرائيلية الشاب، أحمد 
جرار، في فبراير املاضي، وتقول إنه املتهم الرئيسي في عملية قتل 

املستوطن.

ق��ررت محكمة التمييز االحت��ادي��ة العراقية 
إع��ادة محاكمة الفرنسية ميلينا بوغدير، التي 
حكم عليها بالسجن سبعة أشهر بتهمة »الدخول 
غير الشرعي«، ولكن هذه املرة بتهمة »اإلرهاب«، 

وفق ما أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وأوضح املصدر أن احملاكمة اجلديدة ستكون 

في الثاني من أيار/مايو املقبل.
ولفت املسؤول إلى أنه و«بعد إعادة النظر في 
القضية، توصلت محكمة التمييز إلى استنتاج 
مفاده أنه لم يكن دخوالً غير شرعي بسيط إلى 

األراضي العراقية ألنها عرفت أن زوجها سينضم 
إلى داعش، وتبعته رغم علمها بذلك«.

وتواجه بوغدير البالغة من العمر 27 عاما، 
وفق القانون العراقي، عقوبة اإلعدام النتمائها 

إلى تنظيم إرهابي، حتى لو لم تشارك في القتال.
ويتيح قانون مكافحة اإلرهاب توجيه االتهام 
إلى عدد كبير من األشخاص، حتى أولئك الذين 
ليسوا متورطني في أعمال العنف، لكن يشتبه في 
أنهم خططوا وساعدوا أو قدموا الدعم اللوجستي 

واملالي لتنظيم الدولة اإلسالمية.

القضاء العراقي سيعيد محاكمة ميلينا 
بوغدير بتهمة »اإلرهاب«

»G7« مـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــوعـــــــــــة  وزراء  لــــــــــــــــقــــــــــــــــاء  نـــــــــــــتـــــــــــــائـــــــــــــج  فـــــــــــــــــــي  لـــــــــــــــروســـــــــــــــيـــــــــــــــا  مـــــــــــــــعـــــــــــــــاديـــــــــــــــة  خــــــــــلــــــــــفــــــــــيــــــــــة  وجـــــــــــــــــــــــــــــــود  أعــــــــــــــــلــــــــــــــــن 

ضــــــغــــــوط عـــــلـــــى احلــــــوثــــــيــــــني بـــــعـــــد ثــــــــــالث ســــــــنــــــــوات مـــــنـــــذ بــــــــــدء الـــــــــنـــــــــزاع فــــــــي الــــيــــمــــن


