
 قال مقيمون في مخيم الركبان للنازحني 
ومقاتلون معارضون إن الشرطة العسكرية 
الروسية والقوات السورية أغلقت طرق مرور 
األغذية والسلع إلى مخيم الركبان لالجئني 
في سورية في مسعى إلجبار آالف السكان 
اليائسني على م��غ��ادرة املنطقة التي تتمتع 
بحماية أميركية ق��رب قاعدة تديرها وزارة 

الدفاع األميركية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثالثاء، 
أنها ستفتح ما وصفتهما مبمرين إنسانيني على 

مشارف املخيم ملن يريد املغادرة.
ويقيم أكثر من 50 ألفا معظمهم من النساء 

واألطفال هناك في ظروف معيشة مزرية.
وق���ال س��ك��ان وم��ق��ات��ل��ون م��ع��ارض��ون إن 
»اجليشني ال��س��وري وال��روس��ي أق��ام��ا نقاط 
تفتيش ملنع وصول التجار القادمني من املناطق 
اخلاضعة لسيطرة احلكومة، إلم��داد املخيم 
بالطعام والوقود، ما تسبب في ارتفاع األسعار 

بشدة، وندرة السلع«.
وقال قائد فصيل مغاوير الثورة العقيد مهند 
الطالع: »قطعوا طرق اإلم��داد. منعوا التجار 
اللي بيجيبو املواد الغذائية إلى مخيم الركبان. 

ال يوجد اآلن ال خضرة وال طحني وال وقود«.
وت��ت��اب��ع امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ط��ورات ف��ي مخيم 
الركبان عن كثب ألن��ه يقع في نطاق منطقة 
عدم التصعيد التي متتد ملسافة 55 كيلومترا 
وأنشأها البنتاغون حلماية قاعدة التنف من 

الهجمات.
وتقع القاعدة األميركية على الطريق بني 
دمشق وب��غ��داد، وال��ذي ك��ان ذات ي��وم طريقا 

رئيسيا لدخول األسلحة اإليرانية إلى سورية.

وق��ال ال��ط��الع: »ال��ه��دف هو إجبارهم على 
اخل��روج من املنطقة بالقوة« م��رددا مخاوف 

تنتشر على نطاق واسع بني السكان.
وي��ع��ي��ش ع��ش��رات اآلالف م��ن ال��ن��ازح��ني 
ال��س��وري��ني ف��ي أراٍض ك��ان��ت تخضع سابقا 
لسيطرة داع��ش اإلره��اب��ي في ش��رق سورية، 
بعد أن ف��روا من حملة قصف روسية عنيفة، 
وتوافدوا على املنطقة احلدودية لالحتماء من 

الضربات اجلوية.
وف��ض��ل معظم س��ك��ان املخيم البقاء على 
العودة إلى ديارهم في أراٍض استعادها اجليش 
ال��ع��ام ف��ي امل��اض��ي خشية االنتقام منهم، أو 

جتنيدهم في اجليش.
وقال محمود الهميلي وهو من سكان املخيم: 
»فتحوا املمرات مشان يضغطوا على العالم 
إنهم يتجهوا باجتاه النظام واالعتقاالت أو 

التجنيد اإلجباري«.
وق��ال��ت م��وس��ك��و ودم��ش��ق إن »ال��ق��وات 
األميركية حتتل أراٍض سورية وتوفر مالذا 
آمنا ملقاتلي املعارضة الذين يعتبرهما البلدان 

إرهابيني«.
وقالت وزارة اخلارجية األميركية، يوم 
اإلثنني، ال يجب أن يغادر السكان مخيم الركبان 
باإلكراه ورفضت أي عملية من جانب واحد 
تقوم بها موسكو أو دمشق، مشيرة إلى ضرورة 
تنسيق إج��الءات طوعية وكرمية مع هيئات 

األمم املتحدة.
وق��ال��ت املتحدثة باسم األمم املتحدة في 
دم��ش��ق ف���دوى عبد رب��ه ب���ارود إن »املنظمة 
الدولية لم تشترك في قرار إقامة املمرين ولن 
تكون في املوقع رغم الترحيب بإنهاء معاناة 

النازحني في الركبان«.
ويعتقد دبلوماسيون غربيون أن حصار 
املخيم األخير ال��ذي زاد احتمال التضور 
ج��وع��ا ج���زء م��ن ج��ه��ود ت��ق��وده��ا روس��ي��ا 
للضغط على واشنطن للخروج من قاعدة 

التنف.
من جهة أخ��رى، قال قائد عسكري بارز 
في جيش الثوار التابع للجيش السوري 
احل��ر، األرب��ع��اء، إن��ه ليس أم��ام مسلحي 
تنظيم داعش املتحصنني في بلدة الباغوز 
مبحافظة دير الزور على احلدود السورية 

العراقية، إال االستسالم أو املوت.
وأض��اف دج��وار إدل��ب القائد العسكري 
في جيش ال��ث��وار، ال��ذي يقاتل إل��ى جانب 
قوات سورية الدميقراطية، قسد: »تلقينا 
اتصاالت من املدنيني الذين يعيشون في 
مخيم الباغوز جنوب ش��رق البلدة بعدم 
اس��ت��ه��داف أط���راف املخيم، ال��ذي يسيطر 
عليه داعش حتى خروج املدنيني، واملتوقع 
خروج دفعة منهم، لذلك توقفت االشتباكات 
متاما إال في اطار الرد على مصادر النيران 

التي يطلقها مسلحو داعش«.

وتأتي هذه التصريحات في ظل هدوء 
االشتباكات بني قوات سورية الدميقراطية 
قسد، ومسلحي داع��ش في بلدة الباغوز، 

آخر معاقل التنظيم اإلرهابي.
وتابع القائد العسكري قائال: » نتمنى 
أن يخرج جميع املدنيني وعائالت عناصر 
داع��ش ساملني دون اشتباك حتى نتجنب 
معركة ال نريد دخولها، وأن يسلم عناصر 
داعش أنفسهم، لكن إذا أصروا على القتال 
سنقتحم املخيم وننهي سيطرة داع��ش 
بشكل كامل، ليس أمامهم إال االستسالم أو 

املوت«.
وش��ه��دت ج��ب��ه��ة ال��ب��اغ��وز ب��ع��د ظهر 
اإلربعاء، اشتباكات وقصف مدفعي متبادل 

بني قوات قسد وداعش.
كما أطلق طيران التحالف الدولي أكثر 

من 10 صواريخ على بلدة الباغوز.
وخ��رج��ت ح��وال��ي 30 شاحنة أغلبها 
حتمل ن��س��اء وأط��ف��ال ورج���ال م��ن داع��ش 
ومدنيني، واجته األطفال والنساء إلى مخيم 
الهول، بينما نقل الرجال إلى مراكز حتقيق 

في مدينة احلسكة.

alwasat.com.kw

اآلسيوية جوالته  آخر  في  الصني  يصل  السعودي  العهد  ولي 
وصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الصني 
في محطته الثالثة واألخيرة ضمن جولة آسيوية شملت 

باكستان والهند.
ووفق وكالة األنباء السعودية الرسمية، استقبل ولي 
العهد السعودي لدى وصوله الصني، نائب رئيس املجلس 

االستشاري والسياسي بالصني، خي لي فونغ، وعدد من 
املسؤولني باجلانبني الصيني والسعودي.

وم��ن امل��ق��رر أن يلتقي ول��ي العهد السعودي الرئيس 
الصيني شي جني بينغ، ونائب رئيس ال��وزراء هان تشنغ، 
حيث سيترأس اجلانبان خ��الل ال��زي��ارة االجتماع الثالث 

للجنة املشتركة الصينية السعودية رفيعة املستوى.
واألح���د امل��اض��ي، ب��دأ ب��ن سلمان جولة آسيوية ب��دأت 
بباكستان ثم تبعها بالهند وتختتم بزيارته احلالية إلى 
الصني تستهدف تعزيز رؤي��ة »السعودية 2030« عبر 

شراكات استراتيجية واقتصادية واسعة.
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3 صيادين وتعتقل اثنني منهم بحرية االحتالل تصيب 

ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ًا  ط�����ف�����اَل   30 إص������اب������ة 
باعتداءات على مدرسة في اخلليل

   
أصيب 30 طفال فلسطينيا باختناق أحدهم إصابته حرجة، بعد 
اع��ت��داءات ق��وات إسرائيلية ومستوطنني على طلبة مدرسة اخلليل 
األساسية في البلدة القدمية. ونقلت وكالة األنباء وفا، عن مدير املدرسة 
أن »جيش االحتالل ألقى قنابل الغاز باجتاه الطلبة اثناء وجودهم في 
محيط املدرسة، ما أدى إلى إصابة 30 طفال باالختناق، إصابة أحدهم 
حرجة«. وأضاف أن »عددا من املستوطنني من بينهم متطرفون شاركوا 
في هذه االعتداءات على الطلبة«. وأنهت إسرائيل عمل بعثة مراقبة 

دولية باخلليل في نهاية الشهر املاضي، وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني.
ونشرت بعثة املراقبني في اخلليل مبوجب اتفاق بني اإلسرائيليني 
والفلسطينيني، بعد مجزرة في فبراير 1994 عندما قتل فيها مستوطن 
إسرائيلي 29 فلسطينيا، بإطالق النار عليهم عندما كانوا يصلون داخل 
احل��رم اإلبراهيمي باملدينة. من جهة أخ��رى، أصيب  ثالثة صيادين 
فلسطينيني برصاص زوارق البحرية اإلسرائيلية قبالة سواحل مدينتي 

خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، واعتقل اثنان منهم.
ووفقا لوكالة األنباء الفلسطينية وف��ا »الحقت ال���زوارق مراكب 
الصيادين قبالة بحر مدينة خان يونس، وهاجمتهم بإطالق الرصاص 

احلي«، واستولت على مركب بعد إصابة اثنني من صياديه.
وأصيب ثالث بعد اصطدام زورق حربي إسرائيلي مبركبه قبالة 
شاطئ رفح.ولم تعقب مصادر إسرائيلية على التقرير، لكن اجليش 
اإلسرائيلي ع��ادة ما يبرر استهداف الصيادين في غ��زة بتجاوزهم 
مساحة الصيد املسموحة لهم، والتي تقول إسرائيل إن »الهدف من 

تقييدها هو منع عمليات تهريب عبر البحر«.

م�����ص�����رع ض����اب����ط����ني ف�����ي حت��ط��م 
طائرة مقاتلة باجلزائر

أكدت وزارة الدفاع اجلزائرية مقتل عسكريني اثنني في حتطم طائرة 
مقاتلة كانت في مهمة ليلية، في منطقة الرشايقة بوالية تيارت غربي 
البالد. ووف��ق بيان، قالت ال��وزارة إن األم��ر يتعلق ”بطائرة مقاتلة، 
روسية الصنع، تابعة للقاعدة اجلوية لعني وسارة جنوب العاصمة، 

كانت في مهمة تدريبية ليلية مبرمجة“.
وأوضح املصدر نفسه أن احلادث ”تسبب في مصرع  ضابطني هما 
القائد ومساعده“. وذكر البيان أن الفريق نائب وزير الدفاع، رئيس 
أرك���ان اجليش اجل��زائ��ري، أم��ر بفتح حتقيق ف��وري ملعرفة أسباب 
ومالبسات احل��ادث. وشهدت اجلزائر خ��الل السنوات األخيرة عدة 
حوادث طيران، وكان أخطرها في أبريل 2018 مبنطقة البليدة جنوب 

العاصمة، وخلف قرابة 300 قتيل.

جماعي  إض����راب  ال���س���ودان.. 
مبوانئ البحر األحمر

دخل عمال املوانئ السودانية، في إضراب مفتوح تضامنا مع زمالئهم 
في ميناء بورتسودان اجلنوبي، الذين نفذوا، االثنني، إضرابا عن العمل 
للمطالبة بحقوق تشغيلية قبيل دخ��ول مشغل أجنبي جديد إلدارة 

امليناء.
وقال الصحفي املقيم في بورتسودان، واملهتم بشؤون املوانئ عبد 
القادر باكاش: ”توقفت منذ الصباح كل املوانئ البحرية )الشمالي، 

واألخضر، واخلير، وميناء عثمان دقنة مبدينة سواكن(“.
ورف��ض عمال مضربون مبيناء بورتسودان اجلنوبي، األربعاء، 
لقاء وفد حكومي رفيع املستوى، للتفاوض حول مطالبهم، حيث يحتج 
العمال رفضا التفاق حكومي يقضي بدخول شركة أجنبية إلدارة امليناء.

ووصل، الثالثاء، وفد من احلكومة املركزية، يضم مساعد الرئيس 
موسى محمد أحمد، ووزير النقل حامت السر، ومندوب من وزارة املالية، 

إلى بورتسودان )شرق(، للقاء العاملني بامليناء للنظر في أوضاعهم.
وبورتسودان ميناء يقع في مدينة بورتسودان عاصمة والية البحر 

األحمر في السودان وينقسم إلى امليناء الشمالي وامليناء اجلنوبي.

املخابرات اعتقلت قادة فرنسيني من سورية

العراق: العشائر تالحق »داعش« في صحراء األنبار
أط��ل��ق��ت ع��ش��ائ��ر ف���ي م��ح��اف��ظ��ة 
األنبار غربي ال��ع��راق، حملة واسعة 
مل��الح��ق��ة ع��ن��اص��ر تنظيم داع���ش في 
صحراء احملافظة، وذلك بعد اختطاف 
التنظيم، 12 شخصا من الباحثني عن 
محصول ”الكمأ“ في صحراء األنبار 
وع��ث��ور ال��ق��وات األمنية على 6 جثث 

منها، فيما وصف باملذبحة.
ومتكنت عشائر اجلغايفة املنضوي 
بعضها في احلشد العشائري، من قتل 
5 من عناصر التنظيم في مواجهات 

بوادي حواران غربي األنبار.
وقال أحد قادة القوة املسماة ”أسود 
الصحراء“ إن ”االشتباكات استمرت 
عدة ساعات، في منطقة قّلما تدخلها 
القوات األمنية العراقية، لكننا عازمون 
على الوصول إلى أماكن بعيدة ملالحقة 
ع��ن��اص��ر ال��ت��ن��ظ��ي��م، ح��ي��ث مت��ّك��ن��ا من 

قتل 5 عناصر منهم“.
وأض����اف ال��ق��ي��ادي، أن املقاتلني 
العشائريني وض��ع��وا خطة ملالحقة 
عناصر داع���ش خ��الل األي���ام املقبلة 
بشكل م��ك��ث��ف، خ��اص��ة ب��ع��د اخل��رق 
األم��ن��ي األخ��ي��ر، وه��ذه اخلطة ستنفذ 
دون مشاركة ال��ق��وات الرسمية، لكن 
بالتنسيق معها، مشيرا إلى أن “ القوات 
النظامية في العادة تتجنب الوصول 
إل��ى أماكن بعيدة حتسبا من املخاطر 
احملتملة، لكن ذلك انعكس سلبا على 
حياتنا ومعيشتنا وال بد من املواجهة“.

وشهدت محافظة األنبار خروقات 
أمنية متكررة طالت مواطنني كانوا 
يجمعون ”الكمأ“ في الصحراء، حيث 
اخ��ت��ط��ف تنظيم داع���ش ق��ب��ل يومني 
12 شخصا وقتل 6 منهم، فيما أفلت 

كثيرون من قبضة التنظيم.
وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع العراقية 
أعلنت، الثالثاء املاضي، إرس��ال قوات 
إس��ن��اد إضافية للمشاركة ف��ي تأمني 

حدود بالدها مع سورية.

وذك��ر بيان ص��در ع��ن ال���وزارة أنه 
مت إرس���ال ل��واء امل��ش��اة اآلل��ي السابع 
وال��ث��الث��ني ال��ت��اب��ع ل��ل��ف��رق��ة امل��درع��ة 
التاسعة، للمشاركة بتأمني الشريط 
احل���دودي ب��ني ال��ع��راق وس��وري��ة في 
قضاء القائم)360 كم غ��رب الرمادي 
مركز محافظة األنبار(، من نهر الفرات 
وص��وال إلى نهاية الشريط احل��دودي 

في القضاء.
وأض���اف، ”هذا ال��ل��واء هو احتياط 
وإسناد للقوات املوجودة على الشريط 

احل���دودي، وي��ك��ون عمله وف��ق خطط 
محكمة“.

وارتفعت مؤخرا وتيرة الهجمات 
التي يشنها تنظيم داعش في ”األنبار“ 
ضد املزارعني وجت��ار ”الكمأ“، الذين 
يتوجهون إلى الصحراء بحثا عن هذه 

الثمرة البّرية.
ويعتمد م��زارع��ون عراقيون على 
جمع ”الكمأ“ للتجارة، حيث ُيباع 
بأسعار مرتفعة من شأنها أن تكون 

مصدر رزق جيد للكثير من العائالت.

من جهة أخ��رى، اعتقلت املخابرات 
العراقية 13 فرنسيا من أبرز قيادات 
وعناصر داعش في عملية أمنية داخل 

األراضي السورية.
كما ذك��رت مصادر أمنية أيضا من 
متكن املخابرات العراقية من تفكيك 
أكبر مجموعة متويل لتنظيم داعش 

بالبالد.
وكان قيادي باحلشد العشائري في 
محافظة األنبار، قد أعلن تسلم القوات 
العراقية 150 داعشيا من قوات سورية 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة عبر مناطق الباغوز 
احلدودية.

وق��ال قطري العبيدي، وهو قيادي 
في حشد األنبار العشائري، إن قيادة 
عمليات اجلزيرة والفرقة السابعة في 
اجليش ال��ع��راق��ي جنحتا ف��ي استالم 

150 داعشيا مطلوبا لألمن العراقي.
وبحسب وكالة »رويترز«، فإن هذه 
هي املجموعة األول��ى من ع��دة دفعات 
مبوجب اتفاق أبرم لتسليم 502 عنصر 

بشكل إجمالي.

10 من امليليشيات في غارة للتحالف على صعدة مصرع 

إرهابية جماعة  »احلوثيني«  بتصنيف  أميركا  يطالب  اليمني  اإلعالم  وزير 
  طالب وزير اإلعالم اليمني معمر اإلرياني، 
الواليات املتحدة األميركية، بتصنيف ميليشيا 
احلوثي اإلرهابية املدعومة من إي��ران جماعة 
إرهابية، الفتا إلى ارتكابها جرائم ضد اليمنيني، 

ترتقي إلى اإلبادة اجلماعية للعزل واألبرياء.
جاء ذلك خالل استقباله األرب��ع��اء، السفير 
األم��ي��رك��ي ل��دى اليمن ماثيو ت��ول��ر، ملناقشة 
املستجدات اليمنية ف��ي ظ��ل ت��ه��رب ميليشيا 
احلوثي من التزامها بعملية السالم وتنفيذ 
ات��ف��اق السويد، حسب موقع اجليش اليمني 

»سبتمبرنت«.
وأش��ار اإلري��ان��ي إل��ى امليليشيات تعمل منذ 
انقالبها على السلطة الشرعية على تعبئة جيل 
بكامله في مناطق سيطرتها باألفكار اإلرهابية 
والعدوانية، وقال إن »تلك التعبئة املشحونة 
بالكراهية جتاه اآلخر مبثابة قنبلة موقوتة لن 

تنفجر في وجه اليمنيني وحدهم بل في وجه 
العالم بأكمله«.

ولفت إل��ى أن امليليشيا احلوثية االنقالبية 
تسعى إل��ى خلق واق��ع جديد بتدمير التعليم، 
والعبث باملناهج الدراسية، وحتويل قاعات 
ومقاعد ال��دراس��ة إل��ى أوك��ار لتجنيد املقاتلني، 
ومنابر لفرض أفكارها املتطرفة والدخيلة، 
وتغيير هوية الشعب اليمني، وتدمير النسيج 

االجتماعي املتعايش منذ آالف السنني.
وأوض��ح اإلرياني أن هناك أكثر من 50 ألف 
طفل ُي��درب��ون على مختلف أن���واع األسلحة 

وتغسل عقولهم باألفكار اجلهادية.
وأكد وزير اإلعالم أن احلكومة الشرعية تعمل 
على إعادة تطبيع األوضاع في املناطق احملررة 
وتوفير االحتياجات واخلدمات، وعلى إجناح 

ودعم جهود السالم.

وقال الوزير إن »تأخر حسم معركة احلديدة 
منح احل��وث��ي فرصة لتعزيز قوته وترتيب 
صفوفه«، مؤكدا أن استعادة احلديدة من قبل 
الشرعية كفيلة بجلب احلوثي لطاولة سالم 

حقيقية، وهو الذي ال يفهم غير لغة السالح.   
ميدانيا، استهدفت مدفعية اجليش اليمني 
األربعاء، حتركات ملليشيا احلوثي االنقالبية في 

مديرية رازح، مبحافظة صعدة شمالي البالد.
واستهدفت مدفعية ال��ل��واء السابع حرس 
ح���دود، حسب م��ا ذك��ر م��وق��ع »سبتمبر نت« 
اإللكتروني، تعزيزات للمليشيات في منطقة بني 
معني، ما أسفر عن تدمير طقم، ومصرع وجرح 

من كان على متنه.
ف��ي غ��ض��ون ذل��ك شنت م��ق��ات��الت التحالف 
العربي، ظهيرة غارة جوية على جتمع حوثي 
في قرية القد باملديرية ذاتها، وأسفرت الغارة 

عن مصرع 10 من عناصر املليشيات، وجرح 
آخرين.

كما شنت مقاتالت التحالف العربي، بقيادة 
ال��س��ع��ودي��ة، ث��الث غ���ارات ج��وي��ة استهدفت 
جتمعات وآليات املليشيات، في مديرية كشر 

مبحافظة حجة.
وأك���دت م��ص��ادر ميدانية مل��وق��ع »سبتمبر 
نت« اإللكتروني، أن غ��ارات مقاتالت التحالف 
استهدفت جتمعات في مديرية حجور، أسفرت 
عن مصرع العديد من عناصر املليشيا بينهم 

قيادات ميدانية، وتدمير عدد من آلياتها.
وطبقا للمصادر، استهدفت املقاتالت في 
وقت متأخر من مساء الثالثاء 6 عربات تابعة 
للمليشيات، شرق منطقة احل��وج على أطراف 
عزلة العبيسة شرق كشر، ما أسفر عن تدميرها 

ومقتل من كانوا على متنها.

استمرار مالحقة داعش في صحراء األنبار

مخيم الركبان

اجليش السوري احلر ل� »داعش«: االستسالم أو املوت

سورية: روسيا متنع دخول األغذية إلى مخيم الركبان للنازحني


