لبنان  :استنفار مبخيم عني احللوة عقب مقتل عنصر بـ «عصبة األنصار»
شهد مخيم عني احللوة لالجئني الفلسطينيني جنوبي
لبنان فجر أمس األربعاء استنفارًا لعناصر تابعة جلماعات
مسلحة داخ��ل��ه بعد مقتل عنصر ف��ي «عصبة األن��ص��ار»
اإلسالمية ،وفق ما ذكرت وكالة األنباء اللبنانية الرسمية.

8

اخلميس  14ذو احلجة  1440هـ 15 /أغسطس  - 2019السنة الثالثة عشرة  -العدد 3499

وأضافت «الوكالة الوطنية لإلعالم» أن االستنفار تنفذه
عصبة «األن��ص��ار» ومجموعات إسالمية أخ��رى في املخيم
بعد مقتل العنصر في «العصبة» محمد توفيق لطفي امللقب
بـ»أبو جندل».

وأوضحت الوكالة أن مسلحا (لم حتدد هويته) أطلق
النار باجتاه «أبو جندل» في حي السكة في منطقة تعمير
عني احللوة ،ما أدى إلى مقتله على الفور ،ونقلت جثته إلى
مستشفى النداء اإلنساني داخل املخيم.
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محافظة إدلب تتع ّرض لقصف شبه يومي من طائرات األسد

سورية 60 :قتي ًال في اشتباكات بني القوات احلكومية والفصائل
قتل نحو  60شخصاً على األق���ل في
اشتباكات بني القوات احلكومية والفصائل
اجلهادية واملقاتلة في شمال غرب سوريا،
وف��ق م��ا أف���اد امل��رص��د ال��س��وري حلقوق
اإلنسان.
وتتعرّض محافظة إدل��ب وأج���زاء من
محافظات مجاورة منذ نهاية أبريل لقصف
شبه يومي من طائرات سورية وأخ��رى
روسية ،تزامنا ً مع معارك عنيفة تدور على
أكثر من جبهة في األيام األخيرة .وتسيطر
هيئة حترير الشام (جبهة النصرة سابقا ً)
على اجل��زء األك��ب��ر م��ن إدل��ب ومحيطها،
وتتواجد فيها فصائل إسالمية ومعارضة
أقل نفوذا ً.
واندلعت صباح الثالثاء معارك عنيفة
ف��ي ري��ف إدل��ب اجل��ن��وب��ي ،تسببت وفق
املرصد مبقتل  20عنصرا ً من الفصائل
املقاتلة ،غالبيتهم من هيئة حترير الشام
بينما قتل  23عنصرا ً من قوات النظام.
وف��ي ري��ف الالذقية الشمالي املجاور
إلدل��ب ،تسببت معارك بني الطرفني في
منطقة ف��ي جبل األك����راد مبقتل عشرة
مقاتلني من الفصائل اجلهادية ،مقابل ستة
عناصر من قوات النظام واملسلحني املوالني
لها ،وفق املرصد.
وتتزامن امل��ع��ارك م��ع غ���ارات وقصف
ك��ث��ي��ف ي��ط��ال أري�����اف إدل����ب اجل��ن��وب��ي
وال�لاذق��ي��ة الشمالي وح��م��اة الشمالي.
وتسببت غ��ارات روسية الثالثاء مبقتل
ستة مدنيني بينهم ثالثة في خان شيخون

وثالثة في قرية الصاحلية جنوب إدلب،
وفق املرصد.
وحققت ق��وات النظام منذ األح��د تقدماً
في ريف إدلب اجلنوبي ،حيث متكنت من
السيطرة على بلدة الهبيط ومحيطها.
وحت��اول التقدم في املنطقة باجتاه خان
شيخون ،كبرى مدن ريف إدلب اجلنوبي.
ومنطقة إدل���ب ومحيطها مشمولة
باتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في
�ص على
سوتشي في سبتمبر  ،2018ن� ّ
إقامة منطقة منزوعة السالح تفصل بني
مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.
كما يقضي بسحب الفصائل املعارضة
أسلحتها الثقيلة واملتوسطة وانسحاب
املجموعات اجلهادية من املنطقة املعنية.
إال أنه لم يتم استكمال تنفيذه.
وجنح االتفاق في إرساء هدوء نسبي،
قبل أن تبدأ دمشق تصعيدها منذ نهاية
أب��ري��ل وان��ض��م��ت اليها روس��ي��ا الح��ق �ا ً.
وتسبّب التصعيد وفق املرصد مبقتل 816
مدنياً .كما قتل أكثر من  1200من مقاتلي
الفصائل مقابل أكثر من  1100من قوات
النظام واملسلحني املوالني لها.
ودف���ع التصعيد أك��ث��ر م��ن  400ألف
شخص إلى النزوح في شمال غرب سوريا،
بحسب األمم املتحدة.
وأعلنت دمشق مطلع الشهر احلالي
موافقتها على وقف إلط�لاق النار استمر
نحو أربعة أي��ام ،قبل أن تقرر استئناف
عملياتها العسكرية ،متهمة الفصائل

اشتباكات في سورية

بخرق االتفاق واستهداف قاعدة حميميم
اجلوية التي تتخذها روسيا مقرا ً لقواتها

واشنطن  :احلكومة
اللبنانية تعطي غطاءً
حلزب الله

األمم املتحدة حتث فرقاء
عدن على ضبط النفس
والتقيد بالقانون الدولي

أك��دت مصادر خاصة لـ»العربية.نت» أن مسؤولني من احلكومة
األميركية سيؤكدون لرئيس وزراء لبنان سعد احلريري خالل لقاءاتهم
به ،أن إدارة الرئيس دونالد ترمب وفريق الشرق األوس��ط ولبنان
اجلديد ينتظر من احلكومة اللبنانية أن تقوم بجهد أكبر ملنع سالح
حزب الله وللح ّد من سيطرة امليليشيا على احلياة السياسية اللبنانية.
وتعتبر اإلدارة األميركية أن احلكومة احلالية في بيروت كما
األحزاب السياسية واألف��راد ،يعطون غطاء حلزب الله وأن على هذه
احلكومة وأف��راده��ا أن يفكّروا أكثر بتداعيات «ه��ذه التغطية» على
املستقبل األبعد واألوس��ع وأن ينظروا إلى ما يفعلونه اآلن وما هي
األهداف املشتركة للبنانيني والواليات املتحدة.
شدّدت هذه املصادر اخلاصة لـ»العربية.نت» على أن إدارة ترمب ال
تعتبر أن احلكومة اللبنانية تقوم مبا يكفي ،أو مبا هو مطلوب لتقليص
نفوذ حزب الله ،وأن رئيس احلكومة اللبنانية سيسمع هذه الرسالة من
األشخاص الذين يلتقيهم في واشنطن خالل زياته.
وبحسب آخ��ر معلومات «العربية.نت» عن ج��دول لقاءات سعد
احلريري في واشنطن ،فهو لن يلتقي نائب الرئيس األميركي كما نشرنا
سابقاً ،بل إنه سيلتقي وزير اخلارجية مايك بومبيو ووكيل وزارة
اخلارجية دايفيد هايل ومساعد وزير اخلارجية دايفيد شانكر ،كما أن
لديه لقاءات في وزارة اخلزانة ،ورمبا بعض الوجوه في الكونغرس،
علماً أن الكونغرس في إجازة ورمبا يكون من الصعب اللقاء ببعض
زعمائه خالل فترة الزيارة.

قالت األمم املتحدة إنها «تتابع عن كثب التطورات
على األرض في ع��دن» معربة عن «القلق العميق
إزاء تأثير العنف على املدنيني حيث تشير التقارير
األولية إلى مقتل  40شخصا وإصابة  260آخرين».
ج��اء ذل��ك ف��ي بيان أص���دره استيفان دوغريك
املتحدث الرسمي باسم األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريش ،ووصل األناضول نسخة منه.
وأكد البيان أن األمم املتحدة «تواصل حث جميع
األطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس
واالل��ت��زام بالقانون اإلنساني ال��دول��ي والقانون
الدولي حلقوق اإلنسان».
ورح���ب ال��ب��ي��ان ب��ـ «م��ب��ادرة اململكة العربية
السعودية لعقد اجتماع ف��ي ج��دة ب�ين أصحاب
املصلحة املعنيني حلل خالفاتهم من خالل احلوار».
كما ش��دد بيان املتحدث الرسمي على «أهمية
أن تعمل جميع األط��راف لضمان أال ت��ؤدي أحداث
األيام املاضية إلى مزيد من عدم االستقرار في عدن
أو في أي مكان آخر في اليمن» .مضيفا أنه «ال ميكن
حل النزاع في اليمن إال من خالل عملية سياسية
شاملة».

عودة جميع العمليات
في مطار البحرين

في محافظة الالذقية الساحلية.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبّب منذ

ان��دالع��ه في  2011مبقتل أكثر من 370
ألف شخص وأحدث دمارا ً هائالً في البنى

مجلس النواب يرحب ببيان اخلارجية املصرية حول إنهاء األزمة في بالده

ليبيا :قوات الوفاق تتسلم
 12جثمان ًا من قوات حفتر
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية ،تسلم  12جثمانا ،كانوا لدى قوات اللواء
املتقاعد خليفة حفتر.
وقالت صفحة «عملية بركان الغضب» ،التابعة لقوات حكومة الوفاق ،املعترف
بها دوليا ،ثالث أيام عيد األضحى املبارك ،عصابة الكاني (اللواء التاسع ترهونة)
التابعة حلفتر ،تُسلم جثامني  12من املفقودين مت التعرف على  4منهم حتى اآلن»،
دون تفاصيل أكثر.
وأفادت قناة «ليبيا األحرار» ،عبر موقعها اإللكتروني ،بـ»استالم الهالل األحمر
 12جثمانا ،ألشخاص كانوا أسرى لدى مسلحي الكانيات في مدينة ترهونة (90
كلم جنوب شرق طرابلس)».
ووفق املصدر ذاته« ،ينخرط مسلحو الكانيات املنحدرين من ترهونة ،مع حفتر
في عدوانه الذي بدأه على طرابلس أبريل املاضي».
وفي  29يوليو املاضي ،دعا رئيس البعثة األممية بليبيا ،غسان سالمة ،خالل
إفادة قدمها ملجلس األمن الدولي ،إلى «إقرار هدنة مبناسبة عيد األضحى تبدأ في
 10أغسطس  ،تصاحبها تدابير بناء ثقة تشمل تبادل األسرى ورفاة القتلى».
وأعلنت حكومة الوفاق وحفتر املوافقة على الهدنة ،غير أن ق��وات حكومة
الوفاق ،اتهمت حفتر ،بخرقها عدة مرات خالل اليومني املاضيني.
ورحب املتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي املنعقد في طبرق ،عبدالله
بليحق ،ببيان وزارة اخلارجية املصرية بشأن سبل إنهاء األزمة واحلل في ليبيا.
وشدد بليحق في بيان على أن «وضع حد للتدخالت اخلارجية ودعم امليليشيات
املسلحة واملتطرفني ونزع السالح خارج سلطات الدولة وحل هذا امليليشيات
والقضاء على اإلرهاب والتطرف ،هو السبيل إلنهاء حالة الفوضى وعودة األمن
واالستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وعودتها للعمل بشكلها الطبيعي».

صنعاء  :مقتل  36حوثي ًا في معارك نهم بينهم  10قادة

أعلنت شركة مطار البحرين ع��ودة جميع العمليات في مطار
البحرين الدولي إلى طبيعتها بعد اإلغالق املؤقت ملدرج املطار بسبب
تسرب زيت من إحدى الطائرات اآلتية إلى مملكة البحرين.
وك��ان امل��درج أغلق مل��دة ساعة تقريباً عند الساعة  4:27مساء
أول أمس الثالثاء ،في إج��راء وقائي حفاظاً على سالمة املسافرين
واملغادرين عبر مطار البحرين مما تسبب في حتويل عدد  6رحالت 5
منها إلى مطار الدمام ،وواحدة إلى مطار دولة الكويت.
وفي ذات السياق أعلنت شركة مطار البحرين الدولي أنها قامت
باتخاذ ما يلزم من خطوات الزمة وضرورية في مثل هذه احلاالت،
إلزال��ة الرواسب الزيتية من امل��درج لهبوط ومغادرة أكثر سالمة
للطائرات.

فيضانات السودان تخلف
 7قتلى واملياه تغمر
املنازل باخلرطوم

تسببت األم��ط��ار الغزيرة في ال��س��ودان بسيول
وفيضانات أدت إلى مقتل ما ال يقل عن  7أشخاص في
جنوب البالد ،وفق وكالة األنباء السودانية الرسمية
«سونا» .وقالت الوكالة« :لقي سبعة مدنيني حتفهم
وجُ رح اثنان وتأثرت  10قرى باألمطار والفيضانات
في والية اجلزيرة».
وأضافت أن  6من املتوفيني كانوا في «حي « 15
مبدينة رفاعة ،بينما توفي السابع في قرية «زرقة
أم سعيد» ،وهي واحدة من  10قرى تأثرت بالسيول
والفيضانات ليلة االثنني وصباح الثالثاء.
وقالت مدير الشؤون الصحية ،عايدة حمزة أحمد:
«تأثرت عدد من القرى بشرق اجلزيرة وانهار 15
منزال».
هذا وأدى الهطول املستمر لألمطار منذ أي��ام إلى
تضرر مئات املنازل في العاصمة اخلرطوم وانهيار
بعضها.

اجلبهة الثورية تطالب بدمج
قواتها في اجليش السوداني
أكد القيادي في «اجلبهة الثورية» السودانية ياسر
عرمان أن االستحقاقات املطلوبة للجبهة خالل املرحلة
االنتقالية القادمة تقوم على عملية االندماج ووجود
خارطة طريق تكون مضمنة في اإلعالن الدستوري،
باإلضافة إلى «تشكيل برملان يكون قادرا ً على عكس
التنوع وحل قضايا السودان».
وأشار عرمان ،في مقابلة مع قناة «احلدث ،إلى أن
اجلبهة تريد أن تكون جزءا من العملية السياسية في
السودان وأن تنهي احلرب متاماً .وأكد قدرة اجلبهة
في املساهمة في عملية الترتيبات األمنية ،مشيرا ً إلى
دمج احلركات املسلحة في «جيش موحد».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ش���دد ال��ق��ي��ادي ف��ي «ق���وى احل��ري��ة
والتغيير» ورئيس حزب «املؤمتر السوداني» عمر
الدقير على االلتزام مبوعد تشكيل احلكومة وعدم
التأجيل لشهر حتى يتم إحلاق «اجلبهة الثورية» في
االتفاق املبرم مع املجلس العسكري االنتقالي.
وأوض��ح الدقير أن تعديل الوثيقة الدستورية
املتفق عليها ال يزال ممكناً ولم يفت أوان��ه ،نافيا في
ذات الوقت أن يكون هذا األمر محل خالف مع «اجلبهة
الثورية».

غوتيريش :حتقيق داخلي
مبقتل موظفني أمميني
مبدينة بنغازي الليبية

فلسطني :مخططات االحتالل
بعزل القدس عن محيطها لن متر
ق��ال األم�ين العام للمؤمتر الوطني الشعبي للقدس اللواء بالل
النتشة ،إن مخططات االحتالل الرامية إلى عزل مدينة القدس احملتلة
عن محيطها الفلسطيني من الشمال واجلنوب لن متر.
وأكد في بيان صحافي حسب وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» ،أن
الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائمة
للوقوف على كل مجريات األح��داث في العاصمة احملتلة ،ويجرون
اتصاالت على أعلى املستويات لتوفير حماية دولية للمقدسيني.
وحذر من أن استمرار العدوان اإلسرائيلي على املقدسيني من شأنه
أن ي��ؤدي إلى اشتعال ش��رارة مواجهة عنيفة في املنطقة بأسرها،
مشيرا ً إلى أبناء شعبنا في كل مكان يقفون إلى جانب املقدسيني في
مواجهتهم اليومية مع االحتالل.
وأشار إلى أن إسرائيل تتمادى في غطرستها وعدوانها على شعبنا
عامة واملقدسيني خاصة ،مشددا ً على أن املرحلة الراهنة حتتاج إلى
صحوة حقيقية لدرء اخلطر الذي يتهدد مستقبل السالم واألمن في
املنطقة بأسرها.

التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من
نصف السكان داخل البالد وخارجها.

 _)2عناصر من اجليش اليمني

أعلنت قوات اجليش اليمني مصرع 36
عنصرا ً من ميليشيات احلوثي االنقالبية،
بينهم  10قيادات ميدانية ،وإصابة 69
آخرين خالل يومني من املعارك في جبهة
نهم شرق العاصمة صنعاء.
وذكر «املركز اإلعالمي ملقاومة صنعاء»
أن قوات اجليش اليمني نفذت عدة هجمات
ارتدادية سقط على إثرها عشرات القتلى
واجلرحى في صفوف احلوثيني بينهم 10
من القيادات امليدانية.

وأف��اد أن ع��دد القتلى بلغ أكثر من 36
قتيالً واجلرحى أكثر من  69في هذه اجلبهة
خالل معارك اليومني املاضيني.
وأوضحت مصادر عسكرية وميدانية
أن من بني القتلى الذين سقطوا في هذه
العمليات قيادات ميدانية من مديرية أرحب
(حيث مركز إحدى قبائل طوق صنعاء).
وكشفت أن م��ن ب�ين ال��ق��ادة احلوثيني
ال��ق��ت��ل��ى ي��ح��ي��ى م��ق��ب��ل ح��س�ين امل��ك��روب
(املشرف املالي للحوثيني في املديرية)،

وص���ادق محمد ص��ال��ح ج��ح��ام (مشرف
قرية القصبة في شعب أرحب) ،وعبدالله
محمد محمد احلياسي (قيادي ميداني)،
واحلكم عبدالله أحمد العومري (مسؤول
قرية ع��وم��ره) ،وال��ق��ادة امليدانيني علوي
علي علوي اجلنيد ،وعبدالله محمد قاسم
ال��ب��ري��ه��ي ،وم��ح��م��د داح���ش ح��س�ين علي
القصير ،ومحمد ه���ادي أح��م��د امل��ه��رس،
صالح محمد صالح أبو مرمي ،مأمون أحمد
محسن أبو جعيل.

أعلن األمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوتيريش،
عزمه إجراء «حتقيق داخلي» لكشف مالبسات هجوم
مدينة بنغازي الليبية ،الذي خلّف قتيلني وجرحى
بصفوف موظفي املنظمة األممية.
وفي العاشر من أغسطس اجلاري ،املوافق السبت،
وقع هجوم بسيارة مفخخة في مدينة بنغازي ،أسفر
عن مصرع اثنني من العاملني في األمم املتحدة وإصابة
 3آخرين .وقال األمني العام فجر أمس األربعاء ،في
بيان أص��دره املتحدث باسمه ستيفان دوج��اري��ك:
«لسنا على علم بأي ادعاءات باملسؤولية عن السيارة
املفخخة» .وأض��اف« :سنحاول التأكد من احلقائق
وراء احل��ادث ،مبا في ذلك عن طريق إج��راء حتقيق
داخلي».

