
أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس، 
أن تأمني احتياجات املواطنني هي أولوية 
عمل للحكومة ال��س��وري��ة، مشيرا إل��ى أن 

حترير محافظة إدلب سيكون قريبا جدا.
وق����ال خ��م��ي��س خ���ال ف��ع��ال��ي��ة إط��اق 
»التقرير الوطني األول للتنمية املستدامة«، 
إن« أول��وي��ات احلكومة للمرحلة القادمة 
هي إعادة تأهيل البنى التحتية واخلدمية 

وتأمني احتياجيات املواطن«.
وأضاف خميس: طواقم الدولة تستنفر 
جهودها إلعادة اخلدمات جلميع املواطنني 
في املناطق التي تعود إل��ى كنف الدولة، 
ومنضمنها محافظة إدل��ب وال��ذي سيكون 

حتريرها قريبا جدا«.
وأشار رئيس احلكومة إلى أن احلصار 
اجل��ائ��ر امل��ف��روض ع��ل��ى س��وري��ة تسبب 
ب��ح��رم��ان ال��س��وري��ني م��ن احتياجاتهم 
ال��ض��روري��ة«، الف��ت��ا إل���ى أن »امل��ش��اري��ع 
التنموية كلفت 518 مليار ليرة سورية 

خال 18 شهرا«.
يشار إلى أن وزير اخلارجية الروسي، 
سيرغي الفروف، قال األربعاء 13 فبراير، 
حول »املنطقة املنزوعة الساح« في إدلب 
السورية، إنها ال تعني أي اتفاقيات للحفاظ 
على جيوب إرهابية، مشيرا إلى أنه »يجب 

تدمير املسلحني«.
وق���ال ال��وزي��ر ال��روس��ي خ��ال مؤمتر 
صحفي: »االت��ف��اق ال��ذي مت التوصل إليه 
بني رؤس��اء روسيا وتركيا، في سبتمبر، 
بشأن حل األزمة في إدلب، كان اتفاقا مؤقتا. 
مت تأكيده عدة مرات في االجتماعات التي 

ج��رت بني قادتنا بعد اتصال سبتمبر… 
وال يوجد اتفاق يشير إلى احلفاظ املستمر 
على هذه اجليوب اإلرهابية على األراضي 

السورية«.
من جهة أخرى، دعا نائب وزير اخلارجية 
السوري، فيصل املقداد، املجتمع الدولي إلى 
تقدمي الدعم غير املشروط إلع��ادة إعمار 
سورية، مشيرا إلى أن العقوبات األحادية 

هي التحدي األكبر أمام احلكومة السورية.
وأش���ار امل��ق��داد، خ��ال فعالية إط��اق 
التقرير الوطني األول للتنمية املستدامة: 
»نأمل من األمم املتحدة وال��دول األعضاء 
أن ت��ق��دم ل��س��وري��ة ال��دع��م غير امل��ش��روط 
إلعادة إعمار سورية«، مضيفا أن التحدي 
األكبر يتمثل بسياسات الدول التي تفرض 

العقوبات األحادية.
وش���دد امل��ق��داد، على »ض����رورة إنهاء 
معاناة أهلنا في اجل��والن السوري احملتل 
جراء االحتال الصهيوني الذي ميعن في 

سياساته التميزية ضد السوريني«.
وك��ان نائب وزي��ر اخلارجية السوري، 
فيصل امل��ق��داد، كشف ع��ن رف��ض دمشق 
حمل����اوالت وض���ع خ��ط��ط إلع��م��ار س��وري��ة 
مت��ت ف��ي ب��ي��روت واخل��ل��ي��ج وب��روك��س��ل 
بسبب الشروط السياسية التي رافقت هذه 
احمل����اوالت. وبحسب صحيفة »ال��وط��ن« 
السورية، فقد أكد نائب وزي��ر اخلارجية 
فيصل املقداد خال جلسة ملجلس الوزراء 
ح��ول املشروع الوطني للدولة السورية 
لرسم استراجتيات النهوض، أن »هناك 
م���ن ح����اول أن ي��ض��ع خ��ط��ط��ا ل��س��وري��ة 

وإعمارها سواء في بيروت واخلليج وحتى 
بروكسل«.

وأضاف املقداد: »ولكن هذا ال يعنينا ألننا 
لم نكن شركاء في وضعه«، واشار إلى أن 
هناك برامج كتبت عن اإلعمار واملساعدات 
والقروض ولكن الدولة السورية رفضتها 

ألنها اشترطت شروطا سياسية.
كما قرر احلكومة السورية، وقف منح 
تراخيص جديدة في صناعة احلديد في 
الباد ريثما تتم إعادة تشغيل كل املعامل 
الكبيرة والصغيرة وتطوير عمل جلنة 
اخل���ردة. وج��اء ه��ذا ال��ق��رار خ��ال اجتماع 

خاص بتطوير صناعة احلديد ناقش فيه 
رئيس احلكومة السورية، عماد خميس، 
مع صناعيني سوريني التوجهات الرئيسة 
للقطاعني ال��ع��ام واخل���اص ف��ي املرحلة 
املقبلة للنهوض بهذه الصناعة التي تعتبر 
العصب الرئيس للبناء واإلعمار؛ بحسب 

ما ذكرته وكالة األنباء السورية »سانا«. 
وبررت احلكومة القرار لكي تكون صناعة 
احل��دي��د ال��س��وري��ة وف��ق ض��واب��ط محددة 
تؤمن احتياجات كل املعامل إضافة الى رفع 
مستوى ج��ودة املنتجات لتكون منافسة 

وباملواصفات العاملية.

alwasat.com.kw

امللك سلمان يوجه بإطالق سجناء معسرين بقضايا حقوقية
وج��ه خ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز بإطاق سراح جميع السجناء املعسرين 
من املواطنني في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن 

ال تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم 
شرعا وتسديد املبالغ املترتبة عليهم.

هذا ودشن خادم احلرمني الشريفني األربعاء عددا 

من املشاريع التنموية في منطقة الرياض جتاوزت 
قيمتها 82 مليار ري��ال، وتنوعت بأكثر من 1200 

مشروع.
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انتفاضة القبائل ضد امليليشيا تتوسع من حجة لعمران

يقر  األم��ي��رك��ي«  »ال��ن��واب 
نّصا يدعو لسحب اجلنود 
املشاركني في حرب اليمن

أقّر مجلس النّواب األميركي األربعاء مشروع قانون 
يدعو لسحب اجلنود األميركيني املشاركني في احلرب 
ال��دائ��رة في اليمن ما لم يوافق الكونغرس رسميا على 

بقائهم.
وبعد إقراره بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 وامتناع 
نائب واحد عن التصويت في مجلس النواب حيث األكثرية 
للدميوقراطيني، بات يتعنّي على مجلس الشيوخ، حيث 
األكثرية للجمهوريني، أّن يقّر هذا النّص خال تصويت 
نهائي، وهو أمر ليس مبستبعد ال سّيما وأّن السناتورات 
الذين شاركوا في صياغته سبق لهم وأن متّكنوا من حشد 

األغلبية الازمة إلقرار نّص مشابه في ديسمبر.
غير أّن زعيم األغلبية اجلمهورية في مجلس الشيوخ 
ميتش ماكونيل ميكنه أن مينع إحالة املشروع على 
التصويت مّما سيجّنب ترامب احلاجة إلى استخدام 

الفيتو ملنع صدور القانون.
وينّص مشروع القانون على أّن صاحية »إعان 
احل��رب« منوطة بالكونغرس وليس بالرئيس، على 
الّرغم من أّن العديد من الرؤساء املتعاقبني، جمهوريني 
ودميوقراطيني، جت��اوزوا ه��ذه الصاحيات وأناطوا 

بأنفسهم إعان احلرب.
وبحسب مشروع القانون ف��إّن »الكونغرس، بناء 
عليه، يطلب من الرئيس سحب القوات املسّلحة من 
العمليات احلربية في اجلمهورية اليمنية أو التي تؤثر 
عليها، باستثناء« العمليات العسكرية ضد تنظيم 
القاعدة، وذل��ك في غضون 30 يوما من ب��دء سريان 

القانون.
كما ينّص املشروع على أّنه بإمكان الرئيس أن يطلب 

من الكونغرس إرجاء تنفيذ هذا القرار.
ميدانيا، انتفضت قبائل عذر في عمران ضد ميليشيا 

احلوثي، معلنة انضمامها إلى املقاومة الشعبية.
وعمدت القبائل إلى قطع خطوط إمداد امليليشيات إلى 

حرض وتدمير آلياتها.
وفي التفاصيل، اشتعلت املعارك مساء األربعاء في 
جبهة تقع شمالي محافظة عمران، بني القبائل وميليشيا 
احلوثي االنقابية، مبحاذاة املعارك الدائرة في شرق 

مديرية كشر التابعة حملافظة حجة شمال غرب اليمن.
ونشبت املعارك إثر هجوم شنته ميليشيا احلوثي، 
على قبائل س��وده في ع��ذر التابعة ملديرية قفلة عذر 

مبحافظة عمران شمال صنعاء.
وأفادت مصادر محلية بأن امليليشيا شنت هجومها 
بعد أن رفضت القبائل مطالب بفتح مناطقهم ملرور 
التعزيزات احلوثية إل��ى مناطق حجور، حيث تدور 

معارك بني مقاتلي القبائل هناك واحلوثيني.
وبحسب وسائل إعام مينية فإن املعارك امليدانية، 
الزالت مستمرة بني مسلحي احلوثي ورجال القبائل، 
وسط فرار جماعي للحوثيني، وسقوط قتلى وأسرى، 

من امليليشيات لم تذكر عددهم.
وإل��ى ال��غ��رب، من #قبائل_سوده ت��دور معارك بني 
احلوثيني و#قبائل_حجور في منطقة العبيسة، حققت 
فيها القبائل تقدما، خ��ال اليومني املاضيني، وسط 

انهيارات غير مسبوقة في صفوف احلوثيني.
وقال مصدر ميداني إن رجال القبائل يستميتون في 
الدفاع عن مواقعهم في ظل محاوالت احلوثيني حتقيق 
أي اختراق في املنطقة، وتدور أشرس املعارك منذ ثاثة 

أيام في منطقة العبيسة.
غير أن القبائل نقلت املعركة من الدفاع إلى الهجوم 
وسيطرت خال اليومني املاضيني على قرية وجبل القيم 
الواقع شرق مديرية كشر، بعد سقوط العشرات من 

احلوثيني بني قتيل وجريح.
كما أس��ر رج��ال قبائل حجور أكثر من 25 مسلحا 

.BMB حوثيا، وأعطبوا عربة عسكرية نوع

طالب بضرورة إلغاء اإلقصاء السياسي

وزير الداخلية السوداني: »الشارع محق«
اعتبر وزير الداخلية السوداني، أحمد 
ب��ال عثمان، أن احملتجني ف��ي ش��وارع 
ال��س��ودان على ح��ق ويجب االستجابة 

إليهم.
كما طالب ب��ض��رورة إل��غ��اء اإلقصاء 

السياسي في السودان.
إلى ذلك، حذر وزير الداخلية السوداني 
مما وصفها مبوجة كراهية تنتاب الشارع 
السوداني، ُمقرا بأن جيله من السياسيني 
فشلوا ف��ي إدارة التنوع، وأن��ه��م فقدوا 
بسبب ذل��ك ثلث الباد مما يحتم عليهم 

احملافظة على اجلزء املتبقي، وفق تعبيره
كما ش��دد عثمان ال���ذي يشغل أيضا 
منصب األمني العام للحزب االحتادي على 
ض��رورة اخل��روج وم��ح��اورة جيل كامل 

باالعتذار له عن اإلخفاق الذي الزمهم.
ف���ي امل���ق���اب���ل، دع����ا جت��م��ع املهنيني 
السودانيني، وهو جتمع خاص معارض، 
إلى تظاهرات ومسيرات جديدة اخلميس 
حت��ت ش��ع��ار »م��وك��ب ضحايا احل��روب 

واالنتهاكات«.
كما دعا إلى التجمع في السوق العربي، 

مبيدان األمم املُتحدة ظهرا.
ي��ذك��ر أن ال���س���ودان يشهد م��ن��ذ 19 
ديسمبر تظاهرات متكررة في ع��دد من 
امل��دن، انطلقت في البداية احتجاجا على 
الوضع االقتصادي ورفع سعر اخلبز 3 
أضعاف، ثم حتولت إلى مطالب سياسية 

بتغيير احلكومة والنظام.
وك��ان اجليش السوداني أكد أكثر من 
م��رة أن��ه ل��ن يسمح ب��ان��زالق ال��ب��اد إلى 
الفوضى، في حني أكد الرئيس السوداني 
عمر البشير أن الطريق الوحيد للتغيير 

في الباد هي عبر صناديق االقتراع.

ولي العهد السعودي يزور إندونيسيا األسبوع املقبل
أعلنت إندونيسيا اخلميس أنها ستستقبل 
األسبوع املقبل ولي العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان الذي سيقوم في زي��ارة رسمية، وذلك 
في إط��ار جولة آسيوية تشمل باكستان والهند 

وماليزيا.
وتبدأ زي��ارة محمد بن سلمان ألكبر بلد مسلم 
في العالم االثنني. ولم تقّدم إندونيسيا تفاصيل 
إضافية عن برنامج الزيارة الرسمية الثانية التي 

يقوم بها املسؤول السعودي إلى األرخبيل.
وق��ال املتحدث باسم الرئاسة جوهان بودي 
لوكالة ف��ران��س ب��رس إن األم��ي��ر محمد »سيصل 
إلى إندونيسيا في 18 فبراير وسيلتقي الرئيس 

)جوكو ويدودو( في 19 فبراير«.
وأعلنت وزارة اخلارجية الباكستانية األربعاء 
أن ولي العهد السعودي سيبدأ زي��ارة دول��ة إلى 
إس��ام أب��اد في 16 فبراير تأمل باكستان ان يتم 

خالها التوقيع على العديد من اتفاقيات االستثمار 
لدعم اقتصادها املتعثر.

وسيزور ولي العهد السعودي ماليزيا أيضا ثم 
إندونيسيا والحقا إلى الهند.

وزار محمد بن سلمان إندونيسيا مع والده امللك 
سلمان في 2017 في إطار جولة آسيوية هدفت إلى 

البحث عن فرص استثمارية.
ووق��ت ال��ري��اض وجاكرتا حينها العديد من 

االت��ف��اق��ي��ات ح��ول ال��ت��ج��ارة وال��ط��ي��ران وتعزيز 
التعاون ف��ي مجال العلوم والصحة ومكافحة 

اجلرمية.
ووق��ع البلدان أيضا اتفاقا شمل شركة النفط 
السعودية الرسمية آرامكو ونظيرتها اإلندونيسية 
بيرتامينا، لتوسيع مصفاة لتكرير النفط بقيمة 
مليارات ال��دوالرات في الدولة الواقعة في جنوب 

شرق آسيا.

محتجون سودانيون يرفعون علم بادهم أثناء االحتجاجات

قصف سابق على مدينة إدلب السورية

املقداد: ندعو املجتمع الدولي لدعم غير مشروط إلعادة اإلعمار  

رئيس احلكومة السورية: عازمون على حترير إدلب قريبًا

غارة أميركية على موقع لتنظيم القاعدة جنوب ليبيا
أعلنت احلكومة الليبية املعترف بها دوليا 
أّن الواليات املّتحدة شّنت مساء األربعاء غارة 
على موقع لتنظيم القاعدة قرب مدينة أوباري 

في جنوب غرب الباد.
وق��ال محمد السّاك الناطق باسم رئيس 
املجلس الرئاسي الليبي فايز السّراج في بيان 
مقتضب إّنه »مّت مساء األربعاء قصف موقع 
كان يتمركز به عدد من أف��راد أنصار تنظيم 

القاعدة بضواحي مدينة أوباري«.

وأض��اف أّن ه��ذه الغارة ج��رت »ف��ي إطار 
التعاون املستمّر والعاقة االستراتيجية بني 
ليبيا والواليات املّتحدة األميركية في ملف 

مكافحة االٍرهاب«.
ولم يدل املتحّدث مبزيد من التفاصيل عن 
املوقع الذي استهدفته الغارة وال عن النتيجة 

التي أفضت إليها.
وغالبا ما يشّن اجليش األميركي غارات 
في ليبيا تستهدف مواقع لتنظيمي القاعدة 

والدولة اإلسامية.
وعلى غ��رار م��ا يفعل ف��ي الصومال ف��إّن 
البنتاغون مخّول شّن غارات جوّية في ليبيا 

طاملا أّنه يقوم بذلك بالتنسيق مع حكومتها.
ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي 
ومقتله في 2011، غرقت ليبيا في فوضى 
أم��ن��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة ت��ت��ن��ازع السلطة فيها 

مجموعات مسلحة وقوى سياسية متناحرة.
وت��ت��ن��ازع السلطة السياسية ف��ي ليبيا 

حكومتان: حكومة الوفاق الوطني املدعومة 
م��ن املجتمع ال��دول��ي وم��ق��ّره��ا ط��راب��ل��س، 
وحكومة موازية في الشرق يدعمها برملان 

منتخب.
واستغلت حركات إسامية جهادية هذه 
الفوضى للتمركز في ليبيا وخصوصا في 
س��رت في شمال الباد قبل طردها من هذه 
املدينة الساحلية في 2016 على أيدي قوات 

موالية حلكومة الوفاق.


