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االثنني ٢٩ مارس ٢٠٢١ عربية وعاملية

أنباء سورية

«قسد» تنفذ حملة أمنية في مخيم الهول 
للتخلص من نفوذ «داعش»

رئيس وزراء أرمينيا يعلن نيته االستقالة 
الشهر املقبل وتصريف األعمال حتى يونيو

األردن يطلب ٢٫٤ مليار دوالر لتلبية 
احتياجات الالجئني السوريني هذا العام

بدء املرافعات في محاكمة الشرطي 
األميركي املتهم بقتل جورج فلويد اليوم

عواصم - وكاالت: نفذ املسلحون األكراد 
الذين يســيطرون على مناطق ما تســمى 
«اإلدارة الذاتية» شمال شرق سورية، عملية 
أمنية واســعة داخل مخيــم أبو الهول في 
احلسكة، بعد تكرار احلوادث األمنية داخل 
املخيم املعتقل فيه اآلالف من مسلحي وذوي 

عناصر تنظيم داعش.
وشــارك فــي العمليــة قوات ســوريا 
الدميوقراطية «قسد» وقوى األمن الداخلي 
الكردية «أسايش»، بعد ارتفاع عدد القتلى 
داخل املخيم إلى نحو ٤٠ الجئا منذ بداية 

العام احلالي.
وقالت وكالة «هاوار نيوز» الكردية أن 
قوات من «قســد» و«األســايش» انتشرت 
مساء أمس األول، على أطراف مخيم الهول 
ودخلت املخيم بهدف تنفيذ عملية أمنية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني أن ٦ 
آالف عنصر من األمن الداخلي، إلى جانب 
«قســد» وإضافة إلى ما تســمى «وحدات 
حماية املرأة» الكردية مشــاركة بالعملية 
األمنية داخل املخيم بهدف إنهاء تأثير تنظيم 

«داعش». وأعلن املسؤول في إعالم «قسد» 
سيامند علي، أن العملية األمنية والتمشيط 
جــاءت بعــد تزايد وتيرة حتــرك عناصر 
محسوبة على التنظيم داخل املخيم، وبعد 
تزايد اجلرائم ضمن املخيم وتنظيم نسوة 

«التنظيم» ألنفسهن.
وأضــاف إن العملية جــاءت بناء على 
مناشدات شيوخ العشائر في املنطقة للحد 
مــن خطورة هذا املخيم علــى املنطقة في 
الدرجــة األولى وعلى العالم بشــكل عام، 

بحسب تعبيره.
ونشرت «قسد» حواجز ونقاط تفتيش 
على طول الطريق الذي يربط مخيم الهول 
مبدينة احلسكة والذي يبعد عنها نحو ٤٥ 
كيلومترا، ومنعت حركة الدخول واخلروج 
منذ يوم اجلمعة، بعد ورود أنباء عن مقتل 
نازح سوري والجئ عراقي األسبوع املاضي.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى ١٥ شخصا 
خالل الشهر اجلاري بينهم ٣ نساء، وتتهم 
قوى األمن التابعة لـ«اإلدارة الذاتية» خاليا 

التنظيم بالوقوف خلف اجلرائم.

يريفان - أ.ف.پ: أعلن رئيس الوزراء 
األرمينــي نيكول باشــينيان أمــس نّيته 
االستقالة في أبريل املقبل، على أن يواصل 
تصريف األعمال حتى االنتخابات التشريعية 
املبكرة في يونيو. ويأتي رضوخ باشينيان 
كمحاولة لتخفيف األزمة السياســية التي 
تعصف بالبلد الواقع في القوقاز، ورفضه 
ألســابيع دعوات االســتقالة والتظاهرات 

االحتجاجية ضده.
وقال السياســي األرميني «سأستقيل 
في أبريل. لن أستقيل ملجرد االستقالة، بل 

إلجراء االنتخابات املبكرة».
وأضاف خالل حديث مع مواطنني جاء 
في شــريط ڤيديو نشره على صفحته في 
فيســبوك، «لكن ســأواصل ممارسة مهام 

رئيس الوزراء».
وتابــع أنــه فــي حــال أعيــد انتخابه 
«ســنواصل خدمتكم أفضل من الســابق، 

وإال سنسلم السلطة».
وكان نيكول باشينيان قد أعلن اخلميس 
املاضــي أن انتخابــات تشــريعية مبكرة 

ستجرى في ٢٠ يونيو املقبل.
وأشار حينها إلى أن املوعد مت حتديده 
بعــد التباحــث مع رئيــس البــالد أرمني 
سركيسيان وزعماء أبرز حزبني معارضني.
واتهمت املعارضة باشينيان باخليانة 
منذ قبوله اتفاق الســالم الذي أفضى إلى 
هزميــة مذلة ألرمينيا أمــام أذربيجان في 

إقليم ناغورني قره باخ االنفصالية.
ووصل نيكول باشينيان إلى السلطة عام 
٢٠١٨ في خّضم انتفاضة شعبية ضد فساد 
النخبة التي حكمــت البالد منذ االنفصال 

عن االحتاد السوفياتي.
وكان قد فاقم الغضب الشعبي ضده حني 
أعفى في فبراير عدة مسؤولني عسكريني 

رفيعني اتهمهم بالتخطيط النقالب.

عمانـ  أ.ف.پ: أعلن وزير التخطيط األردني 
ناصر الشريدة أمس أن بالده بحاجة إلى ٢٫٤ 
مليار دوالر من املانحني الدوليني من اجل تلبية 
احتياجات الالجئني السوريني املوجودين على 

اراضي اململكة خالل العام احلالي.
وقــال الشــريدة فــي تصريحــات لقناة 
«اململكــة» الرســمية «٢٫٤ مليــار دوالر هي 
احتياجاتنا لتمويل خطة االستجابة لألزمة 

السورية لهذا العام».
وتابــع: «جزء من هذا التمويل مخصص 
لتلبية احتياجات وأولويات مباشرة لالجئني 
السوريني سواء في املخيمات أو املجتمعات 
املستضيفة، وجزء للمجتمعات املستضيفة 
وجزء لتعويض اخلزينة العامة عن اإلنفاق 
الرأســمالي عن اخلدمات املختلفة كالتعليم 

والصحة واخلدمات األخرى».
وأضاف الشريدة إن «األردن الذي استضاف 
١٫٣ مليون من الالجئني السوريني وأمن لهم 
حياة كرمية يعاني من ضغوطات اقتصادية 
وبحاجة إلى املزيد مــن االهتمام، لذلك على 
املجتمــع الدولي أن يقوم بااللتزام بتعهداته 

املسبقة».
وتابع «نحن خاطبنا منذ األسبوع املاضي 
مختلف الدول واملؤسسات الدولية املانحة، 
وأكدنــا لهــم أهميــة توفير الدعــم املطلوب 
لتمكيننا من توفير االحتياجات واألولويات 

األساسية لالجئني السوريني».
وخلص الوزير «نحن أطلقنا هذه اخلطة 
في ضوء التحضيرات للمؤمتر الدولي حول 
الالجئني الســوريني الذي ستبدأ أعماله في 

بروكسل» اليوم.
مع مرور عشر سنوات على اندالع احلرب 
في سورية، قال ممثل برنامج األغذية العاملي 
واملدير القطري في األردن ألبرتو كوريا مينديز 
إنه «وفقا لتقديرات برنامج األغذية العاملي، 
يعاني ربع الالجئني في جميع أنحاء األردن 
مــن انعدام األمن الغذائــي و٦٥٪ على حافة 
انعدام األمن الغذائي، وهي زيادة كبيرة منذ 

بدء وباء (كوفيد-١٩)».
وانعــدام األمن الغذائي هــو احلالة التي 
تكون لدى الناس فيها قدرة محدودة أو غير 

مؤكدة على احلصول على غذاء كاف.

مينيابوليسـ  أ.ف.پ: تبدأ اليوم في مدينة 
مينيابوليس املرافعات في محاكمة الشرطي 
األبيض املتهم بقتل األميركي من أصول أفريقية 
جورج فلويد الذي أثار مقتله موجة تعبئة 
كبرى مناهضة للعنصرية وعنف الشــرطة 

في الواليات املتحدة وعدة دول أخرى.
ووجهت الى الشرطي ديريك شوفني (٤٥ 
عاما) تهمتا القتل والقتل غير العمد. ففي ٢٥ 
مايو ضغط بركبته ملدة تسع دقائق على عنق 
جورج فلويد الذي كان مثبتا على األرض رغم 
صراخه املتكرر بأنه ال يستطيع التنفس، ما 
أدى إلى اختناقه. وأفرج عن شوفني بكفالة، 
وميثــل حرا منذ ٩ مــارس في مبنى عام في 
هذه املدينة الكبرى الواقعة في شمال الواليات 
املتحدة مت حتويله الى معســكر محصن من 
أجل هذه احملاكمة. وكانت جلسات االستماع 
مخصصة حتى اآلن الختيار هيئة احمللفني، 
في مهمة حساسة جدا نظرا لالهتمام اإلعالمي 

الذي حتظى به هذه احملاكمة.
وميثل شوفني اليوم أمام هذه الهيئة التي 
تعكس تنوع سكان مينيابوليس وبني أعضائها 
أربعة من ذوي األصول األفريقية اثنان منهم 

مهاجران، وخالسيان.

على مــدى ثالثــة أو أربعة أســابيع، 
سيســتمعون الــى حجج الطرفــني والى 
شهود وخبراء قبل أن يباشروا مداوالتهم. 
وينتظر صدور احلكم في نهاية ابريل او 

مطلع مايو.
وعلــى االعضاء الـــ ١٢ في هيئة احمللفني 
التوصل إلى قرار باإلجماع وإال فإن احملكمة 
ســتعتبر باطلــة وملغــاة، ومن شــأن مثل 
هذا الســيناريو او تبرئة الشــرطي أن يثير 
احتجاجــات جديدة فــي مينيابوليس على 
غرار التي شهدتها في نهاية مايو وتخللتها 

أعمال شغب. 
ومت تصوير معاناة جورج فلويد بالڤيديو 
ونشــر املقطع على االنترنت، وانتشــرت 
املشاهد في العالم ما أدى الى نزول احلشود 
الى الشوارع في مدن مثل نيويورك وسياتل 
وباريس وســيدني، ومن املتوقع أن يأخذ 
املقطــع املصــور حيزا كبيرا مــن محاكمة 

شوفني.
وفي مؤشــر إلى التغييــر، وافقت مدينة 
مينيابوليــس علــى دفــع ٢٧ مليــون دوالر 
كتعويض لعائلة جورج فلويد إلنهاء شكواها 

املدنية.

عواصمـ  وكاالت: حتدى املتظاهرون 
ســلطات االنقالب في ميامنار ونزلوا 
مجددا إلى الشوارع أمس غداة يوم القمع 
األكثر دموية منذ سيطرتها في األول 
فبراير والذي اسفر عن مقتل نحو ١١٤ 
شخصا على األقل بينهم سبعة أطفال، 
فــي أعمال عنف نــددت بها املجموعة 
الدولية بشدة. وحمل احملتجون االعالم 
الى شوارع باغو بشمال شرق رانغون 
وفي مونيوا (وسط) ومدينة موي كونغ 

الصغيرة في والية كاشني (شمال).
وقال شــهود ان قــوات األمن في 
ميامنــار فتحــت النار علــى جتمع 
أثناء جنازة واحد من بني ١١٤ قتيال 
سقطوا في يوم املجزرة أمس األول في 
مدينة باجو قرب العاصمة التجارية 

رانغون.
وذكر شــهود وتقارير إخبارية أن 

شخصني على األقل قتال في إطالق نار 
علــى احتجاجات أمس، فــي واقعتني 
منفصلتني في أماكن أخرى من البالد.

وندد قادة اجليش في ١٢ دولة بينها 
الواليات املتحدة وبريطانيا واليابان 
وأملانيا باستخدام اجليش القوة القاتلة 
ضد املتظاهرين املدنيني العزل عوضا 

عن حمايتهم.
وجاء في بيان مشترك «بصفتنا قادة 
أركان، ندين استخدام القوة القاتلة ضد 
أشخاص عزل من قبل القوات املسلحة 
البورميــة وأجهزة األمن»، مضيفا أن 
«جيشا محترفا يتبع املعايير الدولية 
في ســلوكه ولديه مســؤولية حماية 

الشعب الذي يخدمه وليس إيذاؤه».
البيان «نحــض القوات  وأضــاف 
املسلحة في ميامنار على وقف العنف 
والعمل على استعادة احترام الشعب 

البورمي وثقته بعدما فقدتهما بسبب 
تصرفاتهــا». وأعرب وزير اخلارجية 
األميركي أنتوني بلينكن على تويتر 
عن صدمة واشنطن من «سفك الدماء 
الذي ترتكبه القوات األمنية البورمية»، 
فيما رأى وزير اخلارجية البريطاني 
دومينيك راب أن املجموعة العسكرية 
بلغت «دركا جديدا» في قمع املتظاهرين.
وفي بيان مشــترك، قالت مفوضة 
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
ميشيل باشليه واملستشارة اخلاصة 
لــألمم املتحدة ملنع اإلبــادة اجلماعية 
أليــس ويرميــو نديريتــو انه «يجب 
فورا وقــف األعمال املخزية واجلبانة 
والوحشية لعناصر اجليش والشرطة 
الذين صوروا وهم يطلقون النار على 
املتظاهرين أثناء فرارهم ولم يستثنوا 

حتى األطفال الصغار».

بدورها، أفادت قناة «مياوادي تي 
ڤي» التابعة للجيش عن ســقوط ٤٥ 
قنيال وتوقيف ٥٥٢ شــخصا، مبررة 
القمع بالقول ان املتظاهرين استخدموا 
أسلحة وقنابل ضد القوات املسلحة.

في مــوازاة ذلــك، أعلــن «االحتاد 
الوطنــي للكاريــن» وهــو مجموعــة 
متمرديــن من أقلية كارين االتنية انه 
تعــرض لقصف جوي مــن املجموعة 
العســكرية احلاكمة في شرق البالد، 
بعد ساعات على اســتيالء املجموعة 

املتمردة على قاعدة عسكرية.
وقالت جماعة حقوقية ووســائل 
إعــالم محليــة ان حوالــي ثالثة آالف 
قروي من والية كارين بجنوب شرق 
ميامنار فروا إلى تايلند أمس في أعقاب 
الهجمات اجلوية التي شــنها اجليش 

على املنطقة.

بعد اختيار هيئة احمللفني

هجوم انتحاري «داعشي» يستهدف كاتدرائية في إندونيسيا 
بعد قداس «الشعانني» ومقتل املنفَذين

ميامنار: احملتجون يتَحدون االنقالبيني غداة «يوم املجزرة»
واآلالف يفرون إلى تايلند هربًا من الغارات اجلوية

جاكرتــا - أ.ف.پ: أعلــن 
الوزيــر اإلندونيســي املكلف 
بتنسيق األمن محمد محفوظ، 
أن الهجــوم الــذي اســتهدف 
كاتدرائية ماكاســار في شرق 
البــالد موقعــا ٢٠ جريحــا 
على األقل أمــس، كان عملية 

انتحارية.
وأوضح املسؤول أن منفذي 
الهجوم قتال في العملية التي 

جرت بعد قداس الشعانني.
وأصيب ١٤ شــخصا على 
األقــل بجــروح فــي الهجوم 
االنتحاري القوي، وعثر على 
أشالء بشرية متناثرة خارج 
حــرم كاتدرائية قلب يســوع 
األقدس مقر أبرشية ماكاسار 
الواقعة في إقليم سيواليسي 
اجلنوبــي. وقــد دان الرئيس 
اإلندونيســي جوكو ويدودو 
«بشدة هذا الهجوم اإلرهابي».
وقال إن «اإلرهاب جرمية 
ضــد اإلنســانية»، مضيفــا: 
«أدعو اجلميع ملكافحة اإلرهاب 
والتطــرف املناقضــني للقيم 
الدينيــة». وأعلــن املتحــدث 
باسم الشرطة الوطنية أرغو 
يوونو «كان هناك شــخصان 
على دراجة نارية حني حصل 
االنفجار عند املدخل الرئيسي 
املنفــذان  وكان  للكنيســة، 
يحــاوالن الدخــول الى حرم 

الكنيسة».
وقالــت الشــرطة إن أحد 

إنــه  للصحافيــني  برابــوو 
«عضو بجماعة انصار الدولة 
املتطرفة»، التــي أوضح أنها 
«جزء أو مرتبطة بجماعة نفذت 
عملية في جولو في الفلبني» 
في إشارة لهجوم وقع في ٢٠١٩.

وأكدت السلطات ان التفجير 

دخول حــرم الكاتدرائية قبل 
االنفجار الذي وقع بعد القداس.

البابــا  مــن جهتــه، قــال 
فرنســيس إنــه يصلــي مــن 
أجــل جميع ضحايــا العنف، 
و«والسيما ضحايا الهجوم... 

أمام كاتدرائية ماكاسار».

وقع قرابة الســاعة العاشرة 
صباح امس، وأن املصابني الـ٢٠ 
هم من العاملني في الكنيســة 
واألمنيــني واملصلني جرحوا 
الــركام جراء  بســبب تطاير 
االنفجار. وأضافت أن حارسا 
أمنيا حاول منع املهاجمني من 

(أ.ف.پ) عناصر من الصليب األحمر يحملون حقيبة فيها جثة بعد الهجوم االنتحاري على كاتدرائية ماكاسار 

الهجــوم االنتحاري  منفــذي 
ينتمي جلماعة موالية لتنظيم 
داعش، سبق وهاجمت ثالث 
كنائس في االرخبيل اآلسيوي 

وكذلك في الفلبني املجاورة.
وأعلــن رئيــس الشــرطة 
الوطنية ليســتيو ســيغيت 

ملشاهدة الڤيديو

الواليات املتحدة وبريطانيا تتصدران سباق اللقاحات العاملي:
تطعيم ٣٫٥ ماليني أميركي في يوم..  و٥٧٪ من البريطانيني

عواصــم ـ وكاالت: يبــدو 
ســباق التطعيم ضد فيروس 
كورونــات املســتجد محتدما 
بني الواليات املتحدة األميركية 
وبريطانيا اللتني تتقدمان دول 
العالم في عمليات اعطاء اللقاح، 
فيما تتأخر عنهما أوروبا كثيرا 
حيث تئن حتت وطأة املوجة 
الثالثة وبطء توزيع اللقاحات. 
 «NBC» فقد أفادت شــبكة
اإلخبارية األميركية، بتسجيل 
الواليات املتحدة لرقم قياسي 
جديــد في تطعيــم مواطنيها، 
وشــهد يوم أمس االول وحده 
اعطاء اللقاح لنحو ٣٫٥ ماليني 

أميركي.
وقالت الشبكة إن ١١ مليون 
جرعــة إضافيــة مــن لقــاح 
«جونسون آند جونسون» باتت 
في طريقها لدعم جهود التلقيح 
اجلارية في كافة أنحاء البالد.

فــي املقابل، ذكرت شــبكة 
(سكاي نيوز) البريطانية أن 
هيئة اخلدمات الصحية الوطنية 
(إن إتــش إس) أفادت بأن ٣٠ 
مليونا و١٥١ ألفا و٢٨٧ شخصا 
تلقوا اجلرعة األولى في الفترة 
ما بني ٨ ديسمبر املاضي وحتى 
أمــس األول، ما ميثل ٥٧٪ من 
إجمالي تعداد السكان البالغني 
في اململكة املتحدة، فيما تلقى 
ثالثة ماليــني و٥٢٧ ألفا و٤٨١ 
شخصا جرعتي اللقاح، ما ميثل 
٦٪ من تعداد السكان البالغني 

في البالد.
فــي هــذه االثنــاء، ارتفع 
عدد حــاالت اإلصابة اليومية 
بفيروس كورونا في السعودية 
إلى أكثر من ٥٣٠ للمرة األولى 
منذ أكتوبــر، وقــال املتحدث 

كورونا، مرتبطة بالتجمعات 
داخل املنازل.

فــي غضــون ذلــك، تبــدأ 
إنتاج  شــركة مقرها اإلمارات 
لقاح سينوفارم الصيني بشكل 
جتاري في أبريل مبوجب اتفاق 
أعلــن أمــس. ووقعت شــركة 
الدوائية  اخلليج للصناعــات 
(جلفــار)، ومقرها إمارة رأس 
اخليمة، االتفاق مع شركة الذكاء 
الصناعي واحلوسبة السحابية 
مجموعــة ٤٢ (جــي٤٢) التي 
مقرها أبوظبي والتي اضطلعت 
مبهمة إجراء التجارب السريرية 
في مرحلتها األخيرة على اللقاح 

في اإلمارات واملنطقة.
وأظهر إفصــاح من جلفار 

مضادا لفيروس كورونا بعيدا 
عن األضواء األسبوع املاضي، 
قال بوتني إنه ال توجد دواعي 
لالســتعراض والتباهي، ولو 
كانت هنــاك رغبة في تزييف 
شــيء مــا فــي هــذه العملية، 
فاألمر غير صعب، ميكن أمام 
الكاميــرات حقــن فيتامينات، 
والزعم بأنه لقــاح، وذلك ردا 
على التشكيك بتلقيه اللقاح أو 
بنوعية اللقاح. وحول حالته 
الصحية بعد التطعيم، أكد أن 
األثر اجلانبي الوحيد الذي شعر 
به كان أملا خفيفا في عضالته 
في الصباح التالي لتلقي اللقاح 
وشــعورا بعــدم االرتياح في 

موضع احلقن.

لبورصــة أبوظبــي أن اتفاق 
التصنيــع مت بينهــا وبني جي 
٤٢ لتجارة األدوية. وقالت جي 
٤٢ من قبــل إن لديها اتفاقات 
تصنيع وتوزيع مع سينوفارم 
الصينية وتأمــل في أن تزود 
اإلمارات ودول أخرى باللقاح. 
إلــى ذلــك، نقلــت وكالــة 
إنترفاكس الروسية لألنباء أمس 
عن الرئيس الروسي فالدميير 
بوتــني أنــه يتوقــع أن تصل 
روســيا ملرحلة مناعة القطيع 
من فيروس كورونا املســتجد 
وأن ترفــع القيــود املرتبطــة 
بالسيطرة على التفشي بحلول 

نهاية الصيف.
وعن تلقيه لقاحا روســيا 

شركة إماراتية تبدأ تصنيع لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من «كورونا» الشهر املقبل

(رويترز) أشخاص ينتظرون احلصول على جرعة من لقاح استرازينيكا في مركز التطعيم في مسجد بيت الفتح في لندن أمس 

باسم وزارة الصحة السعودية 
الدكتور محمد العبد العالي، إن 
ارتفاع عدد اإلصابات يعود إلى 
زيادة التجمعات والتراخي في 
االمتثال لإلجــراءات الوقائية 
مثل التباعد االجتماعي، معلنا 
أن «حوالي ٧٠٪ من اإلصابات 
بسبب التجمعات داخل املنازل».
ونفى متحدث الصحة، في 
كلمته خالل املؤمتر الصحفي 
أمس، أن يكون ارتفاع اإلصابات 
له عالقة بتحورات الفيروس أو 
عودة املناشط، مجددا التأكيد 
علــى أهميــة أخــذ اللقاحــات 
حرصــا على ســالمة اجلميع، 
وأشــار إلى أن بني ٦٠٪ و٧٠٪ 
من احلاالت املصابة بفيروس 


