
أعلن وزي��ر اخارجية السوري وليد امعلم 
اإثنن أن التأكد من تطبيق ااتفاق حول إنشاء 
منطقة منزوعة الساح في إدلب ومحيطها في 
شمال غرب سورية، يتطلب وقتا، مع انتهاء 
مهلة انسحاب الفصائل اجهادية منها موجب 

ااتفاق الروسي التركي.
وقال امعلم خال مؤمر صحافي مع نظيره 
العراقي ابراهيم اجعفري في دمشق، »علينا 
اآن أن نعطي )اأم��ر( وقتا. نترك أصدقائنا 
ال��روس احكم ما إذا كان جرى تطبيق ااتفاق 

أو ا«.
وأضاف »يجب أن نتتظر رد الفعل الروسي 
على ما يجري هناك، أن روسيا تراقب وتتابع 
ومطلوب منها تسيير دوري���ات ف��ي امنطقة 
العازلة«، مضيفا »نقول علينا ان ننتظر، وفي 
الوقت ذاته قواتنا امسلحة جاهزة في محيط 

إدلب«. 
وأع��اد امعلم تأكيد ما أعلنته دمشق سابقا 
وهو أن »إدلب كأي منطقة في سورية يجب ان 

تعود للسيادة السورية«.
كن أن نسكت عن الوضع الراهن  وتابع »ا يم
إذا رفضت جبهة النصرة اانصياع لاتفاق«، 
مضيفا »تنظيم جبهة النصرة اإرهابي مدرج 
على لوائح اإرهاب في اأم امتحدة وا بد من 

استئصاله من آخر معاقله في إدلب«.
وانتهت ااثنن امهلة احددة  لتخلي الفصائل 
اجهادية امنطقة امنزوعة الساح، من دون 

رصد أي انسحابات منها. 
وأف���اد ام��رص��د ال��س��وري ح��ق��وق اإن��س��ان 
أن��ه »ل��م يسجل رص��د أي انسحاب للمقاتلن 
اجهادين« من امنطقة التي تشمل ج��زءا من 
محافظة إدل��ب مع ري��ف حلب الغربي وريف 
حماة الشمالي وريف الاذقية الشمالي الشرقي.
وأج��ز سحب ال��س��اح الثقيل م��ن امنطقة 

امنزوعة الساح اأربعاء.
وبعد أي��ام من إع��ان أنقرة التي يقع على 
عاتقها ااشراف على تنفيذ ااتفاق، التزام كافة 
الفصائل بسحب الساح الثقيل من امنطقة 
العازلة وفق اخطة الزمنية امتفق عليها، أكدت 
هيئة حرير الشام أنها »لن تتخلى« عن ساحها 
و«لن حيد عن خيار القتال« من دون أن تأتي 

على ذكر امنطقة امنزوعة الساح.
ولم يتضمن موقف هيئة حرير الشام رفضا 

صريحا لاتفاق.
من جهة أخرى، أعيد فتح معبر جابر نصيب 
احدودي الرئيسي بن اأردن وسورية صباح 
ااث��ن��ن بعد نحو ث��اث س��ن��وات على إغاقه 

بسبب النزاع في سورية.
وقال مراسلو وكالة فرانس برس إن البوابة 
احدودية السوداء فتحت عند الساعة 08،00 
)05،00 ت غ( ماما، من اجانب ااردن��ي من 

احدود.
ومكن اجيش السوري في يوليو اماضي من 
استعادة السيطرة على معبر نصيب الذي أغلق 
في 2015 بسبب امعارك بن القوات النظامية 

وفصائل امعارضة، وكذلك أغلقت كل حدود 
سورية مع اأردن والتي كانت شريانا مهما 

اقتصاد البلدين.
ووق���ف أك��ث��ر م��ن ع��ش��رة م��ن رج���ال اأم��ن 
والشرطة واجمارك اأردنين قرب البوابة، 
بينما اصطفت س��ي��ارات أردن��ي��ة ف��ي طابور 

استعدادا للدخول الى اجانب السوري.

وم��ج��رد فتح امعبر، تقدمت س��ي��ارة دفع 
رباعي س��وداء اللون في اجاه سورية، وكان 
يقودها امستثمر السوري هشام فليون الذي 
قال لفرانس برس »أنا سعيد جدا وشعوري ا 

يوصف«.
وأض���اف »ك��ان يجب فتح امعبر منذ وقت 
طويل فهو عصب وشريان مهم للدول العربية 

كلها ليس فقط لسورية وااردن«.
وتابع، معبرا عن س��روره بأن يكون »أول 
شخص يعبر بعد إع��ادة فتح امعبر«، »أق��ول 
للجميع سورية آمنة وسورية بخير وا يوجد 

أجمل من سورية«.
وأش��ار فليون امقيم في اأردن مع زوجته 
وأواده، الى أنه سيقوم بزيارة مفاجئة أهله 

في دمشق.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون اإعام الناطقة 
الرسمية باسم احكومة جمانة غنيمات أعلنت 
في بيان مساء ااحد أن اللجان الفنية للبلدين 
اتفقت على اإجراءات النهائية إعادة فتح امعبر 

ااثنن. 
وبحسب ااتفاق الذي حصلت فرانس برس 

على نسخة منه، »تستأنف حركة النقل البري 
للركاب والبضائع بن البلدين يوميا من الساعة 
الثامنة صباحا بالتوقيت احلي )05،00 ت غ( 
لغاية الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت احلي 

)13،00 ت غ(«. 
وأش����ار اات���ف���اق ال���ى »إم��ك��ان��ي��ة م��غ��ادرة 
مواطني كا البلدين الى سورية«، لكنه أوضح 
»بخصوص ال��ق��دوم ل���اردن« أن »الشخص 
القادم )من سورية( يحتاج الى موافقة أمنية 
مسبقة. وف��ي ح��ال العبور، يحتاج ال��ى إب��راز 
إقامة أو تأشيرة سارية امفعول للباد التي 

ينوي السفر اليها«. 
وق��ال مدير مركز جابر اح���دودي العقيد 
عماد الرياات لصحافين لدى افتتاح امعبر 
»نحن جاهزون كأجهزة حكومية داخل امعبر 
وال��ش��رك��ات اخ��اص��ة ام��س��ان��دة مثل شركات 
التأمن وشركات التخليص استقبال اأف��راد 
والشاحنات«، مشيرا الى أن »حركة امدنين من 

اأردن طبيعية، وا توجد أي قيود على السفر«.
من جانب آخر، اتهمت منظمة العفو الدولية 
اإثنن التحالف العسكري الذي تقوده الوايات 
امتحدة برفض اإق���رار مسؤوليته ع��ن قتل 
مدنين خال الغارات اجوية التي شنها العام 
اماضي استعادة السيطرة على مدينة الرقة، 
ال��ت��ي ك��ان��ت م��ن أه���م م��ع��اق��ل تنظيم ال��دول��ة 

ااسامية في سورية.
وشن التحالف، الذي تقوده واشنطن مؤازرة 
ق��وات سورية الديقراطية امكونة من قوات 
كردية وعربية، ضربات جوية بن السادس من 
يونيو والسابع عشر من أكتوبر 2017 لطرد 
اجهادين من ه��ذه امدينة الواقعة في شمال 
سورية والتي كانوا سيطروا عليها منذ العام 

.2014
وأصدرت امنظمة بيانا بعد عام من سيطرة 
قوات سورية الديوقراطية على امدينة، أكدت 
فيه مقتل مئات امدنين خال امعارك، مشيرة 
الى ان أغلبهم سقط نتيجة القصف الذي قام به 

التحالف.
واعتبرت امنظمة »أن إصرار التحالف بقيادة 
واشنطن على رفض اإعتراف بالعدد الهائل 
من امدنين الذين سقطوا -دون التطرق إجراء 
حقيق- وبالتدمير الذي احقه في الرقة، هو 

إهانة للناجن«.
واوضحت امنظمة أن التحالف اعترف مقتل 
100 مدني فقط، ورأت أن »رف��ض التحالف 
القيام بواجبه حتى ج��اه ه��ؤاء القتلى رغم 

إقراره مسؤوليته عن قتلهم، لهو أمر شنيع«.
وش��ددت امنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا 
لها، أن على التحالف فتح حقيق حول القتلى 

الذين سقطوا نتيجة ضرباته اجوية.
وأضافت »يجب معرفة ما الذي أدى الى مقتل 
مئات اأشخاص« مطالبة بالتحقق في صوابية 
اختيار الصواريخ امستخدمة، ودقة امعلومات 
ااستخباراتية التي كانت تقدم للتحالف مهيدا 

لشن الغارات.
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مصر: قتل تسعة مسلحن في تبادل إطاق النار مع الشرطة جنوب الباد
أعلنت وزارة الداخلية امصرية أمس ااثنن قتل تسعة 
مسلحن »من العناصر اارهابية« في تبادل اطاق النيران 
مع قوات الشرطة باحدى امناطق اجبلية الوعرة بطريق 

اسيوط - سوهاج الصحراوي الغربي جنوبي الباد.
وذكرت ال��وزارة في بيان أن معلومات وردت الى قطاع 
اأمن الوطني تفيد باتخاذ هذه العناصر »اارهابية« احد 

الكهوف اجبلية بالطريق الصحراوي الغربي وك��را لها 
واعتزامهم تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خال الفترة 

امقبلة تستهدف امنشآت امهمة واحيوية بالباد.
وأش��ار البيان ال��ى العثور على أسلحة نارية متنوعة 
بحوزة تلك العناصر اضافة الى عبوتن ناسفتن ووسائل 
اع��اش��ة وبعض اأوراق التنظيمية موضحا أن حصار 

امنطقة امذكورة وتبادل اطاق النار أسفر عن قتل تسعة من 
هذه العناصر »اارهابية«.وأوضح أن ذلك يأتي استمرارا 
جهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات اارهابية 
وماحقة العناصر الهاربة التابعة لها والساعية لتنفيذ 
عمليات عدائية بالباد تستهدف زعزعة اأمن وااستقرار 

الداخلي.

إعادة فتح معبر »جابر نصيب« احدودي امغلق منذ ثاث سنوات بن اأردن وسورية

دمشق: التأكد من تطبيق اتفاق إدلب يتطلب وقتا

عودة معبر جابر نصيب للعمل بعد ثاث سنوات من التوقف

ااحتال يقتحم اخان اأحمر بجرافات عسكرية

استشهاد فلسطيني برصاص ااحتال
بعد محاولته طعن مستوطنن صهاينة

أعلن اجيش اإسرائيلي اإثنن 
مقتل فلسطيني حاول طعن جندي في 

الضفة الغربية احتلة.
وق��ال اجيش ااسرائيلي في بيان 
»أحبطت قوات اجيش محاولة هجوم 
إرهابي في مفترق غيتاي أفشار بالقرب 
م��ن مستوطنة اري��ئ��ل ج��ن��وب مدينة 
نابلس بالضفة ال��غ��رب��ي��ة«، مضيفا 
»حاول امهاجم طعن جندي من جنودنا 
ك��ان يقف على نقطة على امفترق، 
فأطلقت قواتنا النار على امهاجم وشلت 

حركته، وأردته قتيا«.
وق���ال���ت ج��م��ع��ي��ة ال���ه���ال ااح��م��ر 
الفلسطيني »إن طواقمنا متواجدة 
ف����ي م��ن��ط��ق��ة إط������اق ال����ن����ار ع��ل��ى 
الشاب  الفلسطيني عند مفترق قرية 
ح��ارس شمال سلفيت، وترفض قوات 

اجيش تسليمه لها«.
وأضافت في بيان »بعد فحص الشاب، 
تبن أنه أصيب بالصدر بطلقات نارية 
عدة. والطواقم متواجدة حتى اللحظة 

باموقع«.
واعتقل اجيش اجمعة فلسطينيا 
يشتبه بأنه نفذ اخميس عملية طعن 
جندي إسرائيلي ف��ي ق��وات ااحتياط 
في الضفة الغربية احتلة واذ بعدها 

بالفرار.
وق��ت��ل اسرائيليان اأح���د اماضي 
وأصيب ثالث بجروح على يد فلسطيني 
في منطقة صناعية تابعة مستوطنة في 
الضفة الغربية احتلة. وتطارد قوات 
اأم��ن امشتبه به أش��رف نعالوة )23 

عاما( الذي يعمل في اموقع.
وش����ه����دت ال����ق����دس واأراض�������ي 
الفلسطينية احتلة سلسلة هجمات 
ضد اإسرائيلين في اكتوبر 2015 
وخال اأشهر التي تلت، لكن وتيرتها 

ت��راج��ع��ت ب��ع��د ف���ت���رة. وي��س��ت��خ��دم 
الفلسطينيون غالبا في هذه الهجمات 

الساح اأبيض.
 ك��م��ا واص��ل��ت ج���راف���ات ااح��ت��ال 
اإسرائيلي، منذ ساعات صباح أمس 
ااث��ن��ن، ج��ري��ف اأراض����ي اح��اذي��ة 
لقرية اخان اأحمر شرق مدينة القدس 

احتلة، لتسهيل مرور آلياتها.
ونقلت وك��ال��ة اأن��ب��اء الفلسطينية 
الرسمية وفا، عن محافظ القدس عدنان 
غيث، أن »ما يجري في اخان يندرج في 
إطار استعدادات ااحتال وتدريباته، 
لتهجير أهلها، وهدمها، بهدف تفريغ 

شرق القدس من امقدسين«.
وأض����اف أن »ااح���ت���ال م��ن��ذ فترة 
يجس نبض للمواطنن وامعتصمن، 
لرؤية مدى جاهزيتهم للتصدي جرائم 

ااحتال«. وأش��ار محافظ القدس إلى 
أن ااحتال اإسرائيلي أنهى جهيز 
امكان الذي سينقل إليه أهالي اخان، 
مضيفا أن »امكان في امرحلة اأخيرة 

من ترتيباته«.
وك��ان��ت سلطات ااح��ت��ال، أمهلت 
أه��ال��ي ب��اخ��ان اأح��م��ر بهدم التجمع 
السكني إذا لم يهدموها بأنفسهم، قبل 
1 أكتوب اجاري، وذلك موجب قرار 
صادر عن احكمة العليا اإسرائيلية 
التي ردت التماس اأهالي منع الهدم 

واإخاء.
من جهة ثانية، اقتحم عضو الكنيست 
امتطرف يهودا غليك برفقة عشرات 
امستوطنن اليهود أمس اإثنن امسجد 
اأق��ص��ى ح��ت ح��راس��ة العشرات من 

جنود ااحتال اإسرائيلي.

وق���اد ام��ت��ط��رف  اإس��رائ��ي��ل��ي وفق 
وكالة اأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، 
اقتحاما جديدا للمسجد اأقصى صباح 

أمس اإثنن، من جهة باب امغاربة. 
وذك�����رت ال���وك���ال���ة، أن ام��ت��ط��رف 
غليك ش��رح مرافقيه من امستوطنن 
»أمس��ط��ورة الهيكل« ام��زع��وم، كما نفذ 
وم��ن معه »ج���وات اس��ت��ف��زازي��ة« في 
باحات امسجد، وسط محاوات متكررة 

إقامة شعائر وطقوس تلمودية فيها.
ويأتي ااقتحام بالتزامن مع إعان 
ما يسمى«جماعات الهيكل« امتطرفة 
إح��ي��اء ذك���رى محاولة اغتيال غليك 
ف��ي 2014، ببرنامج  احتفالي كبير 
داخ��ل الكنيست لاحتفال م��ا دعته 
»تقدما كبيرا للوجود اليهودي داخل 

اأقصى«.

متظاهرون فلسطينيون يهتفون بالقرب من القوات اإسرائيلية أثناء احتجاج على طول الطريق امؤدى إلى قرية خان اأحمر

الرقة في  مدنين  قتل  عن  مسؤوليتها  اإق��رار  التحالف  قوات  تطالب  الدولية  العفو  منظمة 

وزراء خارجية 
أوروبا يبحثون 

تطورات الوضع 
في ليبيا وأزمة 

الاجئن
 قالت اممثلة العليا للسياسة 
اخارجية واأمنية بااحاد 
اأوروب��ي فيديريكا موغيريني 
أمس ااثنن ان وزراء خارجية 
ااح��اد ااوروب���ي سيبحثون 
ف��ي اجتماعهم بلوكسمبورغ 
تطورات الوضع في ليبيا وازمة 

الاجئن.
وذك����رت م��وغ��ي��ري��ن��ي التي 
تشغل ايضا منصب نائب رئيس 
امفوضية اأوروبية في تصريح 
صحفي قبيل ب���دء ااج��ت��م��اع 
»التقيت باممثل اخاص لامن 
العام ل��ام امتحدة ال��ى ليبيا 
غسان سامة قبل اي��ام ع��دة« 
مضيفة انها ستنقل الى الوزراء 
اخ����ر ت���ط���ورات ال���وض���ع في 

طرابلس وليبيا.
واض��اف��ت ان ال���وزراء ال28 
س��ي��ن��اق��ش��ون ف��ي اجتماعهم 
كيفية ت��ق��دم ااح����اد ال��دع��م 
ل���ام ام��ت��ح��دة ف���ي العملية 
السياسية في ليبيا واسيما 
ف��ي ااص��اح��ات ااقتصادية 

وااجراءات اامنية.
واوض�����ح�����ت ام���س���ؤول���ة 
ااوروب�����ي�����ة ان م��ب��اح��ث��ات 
ااجتماع تتمحور ايضا حول 
ازمة الاجئن بحضور امفوض 
السامي لأم امتحدة لشؤون 
الاجئن فيليبو غراندي ومن 
خال الفيديو مدير عام امنظمة 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ه��ج��رة أنطونيو 
فيتوريني. واكدت ان امباحثات 
ستركز على قضية الصحفي 
ال��س��ع��ودي ام��ف��ق��ود ف��ي تركيا 

جمال خاشقجي.
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الرئيس اللبناني: فتح معبر »نصيب« يخفض كلفة التصدير اللبناني
قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس ااثنن ان فتح معبر 
نصيب احدودي بن اأردن وسورية من شانه ان يخفض كلفة 

تصدير البضائع من لبنان الى الدول العربية.
واك��د الرئيس عون في بيان ص��ادر عن الرئاسة اللبنانية 

ان فتح امعبر امذكور »يعيد وصل لبنان برا بعمقه العربي ما 
يتيح انتقال اأشخاص والبضائع من لبنان الى الدول العربية 

وبالعكس«.
وإذ اكد اأثر اإيجابي الذي سيطال القطاعات اإنتاجية بفتح 

امعبر دعا الرئيس عون امسؤولن اللبنانين لاستفادة من 
الفرص امتاحة لدعم ااقتصاد الوطني و«االتفاف حول رؤية 
وطنية موحدة للنهوض بااقتصاد ومواجهة حديات اأزمة 

الراهنة«.

العثور على مقبرة جماعية 
لدواعش أجانب في اموصل

أعلن مصدر أمني محافظة نينوى 
العراقية أم��س اإث��ن��ن العثور على 
مقبرة جماعية تضم جثث 53 عنصرا 
م��ن داع���ش، أغلبهم أج��ان��ب، جنوبي 

اموصل، 400 كيلومترا شمال بغداد.
وق��ال النقيب أحمد العبيدي، من 
شرطة نينوى، إن »ق��وة من الشرطة 
احلية عثرت فجر أم��س على مقبرة 
جماعية لعناصر داع���ش ضمت 53 

جثة أغلبها أجانب وعرب، قرب قاعدة 
القيارة« 60 كيلومترا جنوب اموصل.

ورج��ح أن تكون »اجثث لعناصر 
من داعش، أعدمهم قادتهم في عمليات 

التحرير«.
وأوض��ح أن »م��ن بن اجثث 9 من 
روسيا، و8 من تركيا، و19 من سورية، 
وكوريان، وليبي واحد، إضافة إلى 14 

عراقيا«.

احوثيون يحولون مسجدا في صنعاء إلى معتقل للتعذيب

اليمن: مصرع القيادي العقائدي 
عبدالرحمن القاسمي رفيق زعيم اميليشيا

  حولت ميليشيات احوثي اانقابية 
أح��د مساجد العاصمة صنعاء إلى 
معتقل سري تعذب فيه امختطفن، وفق 

موقع اليمن العربي، أمس اإثنن.
ون��ق��ل ام���وق���ع ع���ن م��ن��ظ��م��ة س��ام 
ح��ق��وق اإن��س��ان، إن »أح���د امساجد 
ف��ي منطقة ح��زي��ز، ج��ن��وب العاصمة 
صنعاء، وم��رك��ز علمي تابع ل��ه كان 
يقيمه الشيخ عبدالرحمن البريهي الذي 
اعتقلته ميليشيا احوثي في  2016 مع 
ابنه صهيب، حول إلى مركز اعتقال 

حوثي«.
وأك��دت امنظمة، أن امسجد وامركز 
لحقة، تستخدمها  يضمان دك��اك��ن مم
اميليشيا لاحتجاز، وتضع أكثر من 12 

شخصا في كل دكان«حسب اموقع.
وقالت امنظمة، إن »امعتلقن في 
السجن يتعرضون جلسات حقيق 
مطولة، تصل إلى سبع ساعات وأحيانا 
أكثر، تستمر من غ��روب الشمس إلى 
الفجر، ويتناوب عليها خمسة محققن، 
ومن وسائل التعذيب امستخدمة في 

هذا امعتقل، الضرب، والتعليق، والرش 
باماء البارد طوال الليل وامنع من النوم 

والضرب امبرح«.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، كشفت م��ص��ادر 
عسكرية اأح��د، أن ميليشيا احوثي 
خسرت أحد أب��رز قيادييها اميدانين، 
وام���س���ؤول ال��ع��ق��ائ��دي ال��ك��ب��ي��ر في 
اميليشيا، عبد الرحمن عبد الله حسن 
القاسمي. وقالت امصادر، إن »القاسمي 
ك���ان رف��ي��ق ال��زع��ي��م اأول جماعة 
احوثين حسن احوثي، وشقيقه عبد 
املك، زعيمها احالي، منذ نشأة احركة 
احوثية اإيرانية«، وفق موقع أخبار 

الساعة، أمس اإثنن.
وأض��اف��ت ام��ص��ادر، أن »القاسمي 
ت��ول��ى ع���دة م��ه��ام ه��ام��ة ف���ي صلب 
اميليشيا، مثل اإشراف على ما يمسمي  
مكتب امظالم التابع لزعيم احوثين، 
بعد أن كان مكلفا بجمع وإعادة طباعة 
مؤلفات وم��ازم حسن احوثي، قبل 
تعيينه مشرفا مكلفا باحشد والتعبئة 

في كافة اجبهات«.


