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سورية :وصول دفعة جديدة
من المهجرين بلبنان إلى منازلهم

• مهجرون عائدون إلى احضان الوطن

�أفاد مرا�سل �سانا يف حم�ص بو�صول دفعة جديدة
من املهجرين العائدين من الأرا�ضي اللبنانية �إلى
معرب الدبو�سية يف الريف الغربي متهيدا لنقلهم
�إل��ى منازلهم التي حررها اجلي�ش ال�سوري من
الإرهاب.
وقال املرا�سل �إن فرق ًا وكوادر طبية قدمت لقاحات
وخدمات �صحية للمهجرين والأطفال فور و�صولهم

�إلى املعرب.
وعاد مئات املهجرين ال�سوريني يف الأول من ال�شهر
احل��ايل �إل��ى قراهم وبلداتهم التي حررها اجلي�ش
العربي ال�سوري من الإرهاب وذلك يف �إطار اجلهود
امل�شرتكة التي تبذلها احلكومة ال�سورية بالتعاون
مع اجلانب اللبناين لإعادة جميع املهجرين بفعل
الإرهاب �إلى �أر�ض الوطن.

ليبيا :األمم المتحدة تفقد األمل في إجراء
انتخابات في المستقبل القريب

ان��ت��زع ال��رئ��ي�����س امل����صري عبد
الفتاح ال�سي�سي موافقة الرئي�س
حممود عبا�س على ف�ترة الهدوء
التي يعمل وفد �أمني م�رصي على
و�ضع اللم�سات الأخرية عليها مع
«�إ�رسائيل».
وك�شفت م�����ص��ادر فل�سطينية �أن
ال�سي�سي قدم �رشح ًا وافي ًا لعبا�س
ع��ن اجل��ه��ود امل�رصية املبذولة
لتحقيق «الهدوء» املطلوب يف قطاع
غزة و�إنهاء االنق�سام وا�ستعادة
الوحدة الوطنية.
وقالت �إن ال�سي�سي و�صف خالل قمة
بني الرئي�سني مطلع الأ�سبوع احلايل
على هام�ش م�ؤمتر لل�شباب ُعقد
يف منتجع �رشم ال�شيخ امل�رصي،
ما يجري ب�أنه «فر�صة لأهل غزة
اللتقاط الأنفا�س» ،فوافق عبا�س
على �أن «يلتقط �أهل غزة �أنفا�سهم».
وتت�ألف «فر�صة التقاط الأنفا�س»
م��ن مرحلتني ،الأول����ى ت�تراوح
بني �أ�سبوعني �إلى ثالثة �أ�سابيع،
والثانية �ستة �أ�شهر.
كما ك�شفت امل�صادر �أن �إ�رسائيل
وافقت على نقل وتوزيع منحة مالية
بقيمة  90مليون دوالر خم�ص�صة
ل��دف��ع روات����ب م��وظ��ف��ي حكومة
«حما�س» ال�سابقة ملدة �ستة �أ�شهر
بواقع  15مليون ًا �شهري ًا� ،رشط �أن
يتم ذلك من خالل الأمم املتحدة.
و�أو�ضحت �أن الوفد الأمني امل�رصي
بقيادة م�س�ؤول امللف الفل�سطيني
يف اال�ستخبارات العامة امل�رصية
اللواء �أحمد عبد اخلالق وع�ضوية
العميد همام �أبو زيد� ،أبلغ قادة
«ح��م��ا���س» مب��واف��ق��ة �إ��سرائ��ي��ل.
وتوقعت �أن ت�صل �أم��وال الرواتب
اليوم �أو الأ�سبوع املقبل.

• وفد مصري في فلسطني

وق��ال��ت امل�����ص��ادر �إن �إ�رسائيل
وافقت �أي�ض ًا ،يف �إط��ار املرحلة
الأولى من «الهدوء» ،على زيادة
الت�صدير م��ن ال��ق��ط��اع لت�شمل
اخل����ضروات ال��ط��ازج��ة والأث���اث
واملالب�س اجلاهزة ...وغريها،
وذلك للمرة الأول��ى منذ �سنوات
طويلة� ،إذ متنع مبوجب احل�صار
املفرو�ض على القطاع ،ت�صدير
�أي منتجات غزية.
وكانت ال��دول��ة العربية وافقت
الأ�سبوع املا�ضي �أي�ض ًا على �ضخ
كميات من الوقود الالزم لت�شغيل
حمطة توليد الطاقة الكهربائية
الوحيدة يف القطاع ،ملدة �ستة
�أ�شهر مبنحة مالية بقيمة 60
مليون دوالر.

وت�شمل املرحلة الأولى �إدخال مواد
بناء لإع��م��ار امل��ن��ازل املدمرة،
وخ��ل��ق ف��ر���ص ع��م��ل للخريجني
والعمال العاطلني م��ن العمل،
وتو�سيع م�ساحة ال�صيد البحري
الى  12مي ً
ال بحري ًا ،فيما ت�شمل
املرحلة الثانية تو�سيع م�ساحة
ال�صيد الى  20مي ً
ال بحري ًا ،و�إن�شاء
مم��ر ب��ح��ري �آم���ن ي��رب��ط القطاع
بجزيرة ق�بر���ص ،حت��ت �إ��ش�راف
ورقابة دوليني ،وفق ما طرحت
حركة «حما�س» على �إ�رسائيل عرب
الوفد الأمني امل�رصي ،وذلك رغم
رف�ض م�رص �إن�شاء املمر.
ويف ���ش���أن امل�����ص��احل��ة ،قالت
امل�صادر �إن ال�سي�سي �أكد لعبا�س
�أن م�رص �ست�رشع قريب ًا ،بعد تثبيت

«الهدوء» وفق ًا التفاق وقف النار
عام  ،2014ب��إج��راءات وخطوات
جديدة لإنهاء االنق�سام و�إجن��از
امل�صاحلة.
و�أ�ضافت �أن الوفد امل�رصي �سيقدم
اقرتاحات جديدة للم�صاحلة وفق ًا
التفاقي  2011و  .2017و�أو�ضحت
�أن م�رص حري�صة جد ًا على �إجناز
امل�صاحلة قبل التو�صل الى تهدئة
طويلة الأمد ن�سبي ًا بني الف�صائل
امل�سلحة يف القطاع و�إ�رسائيل.
و�أ�شارت �إلى �أن م�رص ت�سري بخطوات
وا�ضحة نحو حتقيق امل�صاحلة
والتهدئة وتنفيذ م�شاريع �إن�سانية
واقت�صادية يف القطاع ،مبا ال مي�س
وحدة الأرا�ضي الفل�سطينية ،ومينع
ف�صل القطاع عن ال�ضفة الغربية.

االحتالل يدمر نصب ًا تذكاري ًا لشهيد وسط أبو ديس
��شرع��ت ج��راف��ات االح��ت�لال الإ�رسائيلي
بتعزيزات ع�سكرية ،ام�س ،بهدم �أ�سا�سات
منزل قيد االن�شاء يف بلدة الزع ّيم �رشق القد�س
املحتلة ،بحجة البناء دون ترخي�ص ،فيما
دمرت ن�صب ًا تذكاري ًا لأحد ال�شهداء يف �أبو
دي�س.

ويف بلدة الزعيم ،فر�ضت تلك القوات �أثناء
عملية الهدم طوقا ع�سكريا حمكما يف حميط
املنطقة.
وتوا�صل ق��وات االحتالل اعتداءاتها بحق
املواطنني ،باعتقالهم وه��دم منازلهم يف
كافة حمافظات ال�ضفة املحتلة والقد�س.

ويف �أبو دي�س �رشق القد�س املحتلة ،اقتحمت
ق��وات االحتالل فجر ام�س ،البلدة ودمرت
ن�صب ًا تذكاري ًا و�سط البلدة.
و�أفادت م�صادر حملية ،ب�أن قوات االحتالل
هدمت الن�صب التذكاري لل�شهيد حممد اليف
و�سط �أبو دي�س ،عقب اقتحامها القرية.

األردن :برنامج إسرائيل النووي مصدر النتشار
�أف���ادت وكالة روي�ت�رز ،نقال عن
دبلوما�سيني وم�صادر �أخرى ،ب�أن
الأم��م املتحدة والقوى الغربية
فقدت الأمل يف �أن جترى انتخابات
بليبيا يف امل�ستقبل القريب.
وقالت الوكالة الربيطانية �إن
الرتكيز بات �أوال على امل�صاحلة
بني الف�صائل املتناف�سة بالبالد.
ويف �شهر م��اي��و � ،2018أقنعت
فرن�سا الأط����راف الرئي�سية يف
ليبيا باملوافقة �شفهيا على �إجراء
االنتخابات يف  10دي�سمرب ك�سبيل
لإنهاء اجلوالت املتكررة من �إراقة
الدماء بني الف�صائل املتناف�سة
التي ظهرت بعدما �ساند حلف �شمال
الأطل�سي انتفا�ضة عام  ،2011لكن
م�س�ؤولني غربيني يقولون �إن القتال
الذي امتد لأ�سابيع بني الف�صائل يف
العا�صمة طرابل�س و»حالة اجلمود»

• مواجهات في ليبيا

بني برملانيني �أحدهما يف طرابل�س
والآخر يف ال�رشق جعال الهدف غري
واقعي.
�إل��ى ذل��ك ،ذك��ر دبلوما�سيون �أن
مبعوث الأم���م املتحدة اخلا�ص
�إلى ليبيا غ�سان �سالمة �سريكز يف
�إفادة �إلى جمل�س الأمن التابع للأمم
املتحدة على عقد «م�ؤمتر وطني»
يف العام  2019و�إ�صالح االقت�صاد،
ب��دال من ال�ضغط من �أج��ل �إج��راء
االنتخابات.
ويهدف امل�ؤمتر �إلى تكوين توافق
يف ال��ر�أي يف بلد مق�سم بني مئات
اجلماعات امل�سلحة التي ي�سيطر
معظمها على �أرا�ض وبلدات وقبائل
ومناطق �صغرية.
كما �سي�ضغط �سالمة جمددا لإجراء
�إ�صالحات اقت�صادية بهدف �إنهاء
نظام يفيد اجلماعات امل�سلحة

أسلحة الدمار الشامل في المنطقة

التي ميكنها الو�صول �إل��ى النقد
الأجنبي الرخي�ص بف�ضل نفوذها
على البنوك.وتعد عملية �إلغاء
خطط �إج���راء انتخابات رئا�سية
وبرملانية ه��ي �أح���دث انتكا�سة
للقوى الغربية التي �ساعدت على
الإط��اح��ة مبعمر ال��ق��ذايف منذ 7
�سنوات قبل �أن تن�سحب من امل�شهد
لرتى �آمال «االنتقال الدميقراطي»
تتبدد.
هذا وتتناف�س فرن�سا على النفوذ
يف ليبيا مع �إيطاليا ،التي ت�سعى
حلماية م�صاحلها املتعلقة بالنفط
والغاز ووق��ف تدفق املهاجرين
�إليها عرب البحر املتو�سط ،من
خالل بناء عالقات مع طرابل�س،
علما �أن �إيطاليا هي الدولة الغربية
الوحيدة التي تفتح �سفارة تعمل
ب�شكل كامل يف طرابل�س.

�أك��د رئي�س هيئة الطاقة الذرية
الأردنية ،خالد طوقان� ،أن برنامج
الأ�سلحة النووية الإ�رسائيلي يظل
م�صدرا النت�شار �أ�سلحة الدمار
ال�شامل يف املنطقة و�أخطر تهديد
للأمن.
ويف كلمة �ألقاها خ�لال ال��دورة
الـ 12لأعمال منتدى عمان الأمني،
�أ�شار طوقان �إلى �رضورة تطبيق
قاعدة عدم االنت�شار النووي على
ال�صعيد العاملي ودون ا�ستثناء.
و�أو�ضح امل�س�ؤول الأردين �أنه نتيجة
لرف�ض �إ�رسائيل امل�ستمر االن�ضمام
�إلى معاهدة عدم االنت�شار ،ال يزال
ال�سالم والأم��ن يف منطقة ال�رشق
الأو�سط بعيد املنال ،ف�ضال عن
�أن ذل��ك ،بالإ�ضافة �إل��ى القدرة
النووية الإ�رسائيلية� ،سيت�سبب
يف �سباق ت�سلح نووي حمتمل يف
ال�رشق الأو�سط.

• البرنامج النووي  ...خطر على املنطقة

مواجهات عسكرية مستمرة على مدينة الحديدة

منظمات دولية 14 :مليون يمني على حافة المجاعة
�أكدت  35منظمة غري حكومية مينية ودولية
�أن نحو  14مليون �شخ�ص يف اليمن على
«حافة املجاعة» داعية الى وقف احلرب التي
يتعر�ض لها ال�شعب اليمني.
وي�شن التحالف حربا يف اليمن منذ مار�س
ع��ام  2015ت�سبب ب��إزه��اق �أرواح ع�رشات
الآالف من ال�ضحايا املدنيني ودمار وخراب
هائلني يف البنية التحتية لليمن �إ�ضافة �إلى
انت�شار املجاعة والأوبئة وخا�صة الكولريا.
وقالت هذه املنظمات يف بيان �أم�س« :مع
وج���ود  14مليونا م��ن ال��رج��ال والن�ساء
والأطفال على حافة املجاعة يكون االمر �أكرث
�إحلاحا للتحرك».
ومن املوقعني على البيان «االحتاد الدويل
حلقوق الإن�سان» و«العمل ملكافحة املجاعة»
و«كري انرتنا�شونال» و«�أوك�سفام» و«�أطباء
العامل» �إلى جانب منظمات مينية.
و�أ�ضافت« :ندعو احلكومات �إل��ى م�ضاعفة
جهودها ل�ضمان الو�صول دون عراقيل للمواد
ال�رضورية ومنها عرب ميناء احلديدة احليوي
حيث النا�س حما�رصين يف جتدد القتال يف
الأيام القليلة املا�ضية».
وكان جمل�س الأمن الدويل دعا نهاية العام
املا�ضي حتالف العدوان �إلى رفع احل�صار

ع��ن اليمن و�إب��ق��اء امل��وان��ىء وامل��ط��ارات
مفتوحة لإي�صال امل�ساعدات الإن�سانية �إلى
�شعبه املهدد ب�أ�ضخم جماعة �شهدها العامل
منذ عقود بينما حذر عدد من وكاالت الأمم
املتحدة الإن�سانية بينها برنامج الغذاء
العاملي ومنظمة الطفولة يوني�سيف ومنظمة
ال�صحة العاملية يف بيان م�شرتك من املخاطر
الكارثية التي يت�سبب بها احل�صار ال�سعودي
اجلائر على اليمن وطالبوا برفعه فورا
وال�سماح بدخول االم��دادات املنقذة للحياة
ا�ستجابة ملا �أ�صبح �أكرب �أزمة �إن�سانية يف
العامل.
من ناحية �أخ��رى �أع��رب��ت منظمات دولية
عن قلقها لتداعيات املواجهات الع�سكرية
امل�ستمرة على مدينة احلديدة ومينائها الذي
يعترب نقطة العبور الرئي�سية للإمدادات
التجارية وامل�ساعدات �إلى اليمن.
وقالت املديرة الإعالمية الإقليمية ملنظمة
الأمم املتحدة للطفولة «يوني�سيف» جولييت
توما لـ«فران�س بر�س»� ،إنه «يف حال توقف
ميناء احلديدة عن العمل ،ف�إننا لن نتمكن من
جلب الإمدادات الإن�سانية عرب هذا امليناء».
ودع��ت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
الأط���راف املتنازعة يف اليمن �إل��ى «جتنب

املدنيني والبنية التحتية املدنية» وبينها
امل�ست�شفيات و�سيارات الإ�سعاف وحمطات
املياه والكهرباء.
وقالت املتحدثة با�سم اللجنة يف �صنعاء
مرييال حديب« :العائالت تقيم يف املدار�س
ويف كل قاعة تقيم عائلتان �أو ثالث عائالت،
ما يعني �أن هناك نحو � 20شخ�صا يف ال�صف
بدون �أي �شيء على الإطالق».
وتابعت« :حت��ث اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر كافة الأط��راف على احرتام القانون
الدويل الإن�ساين ..وال�سماح باملرور الآمن
للمدنيني الراغبني بالفرار» من املناطق التي
ت�شهد القتال.
وكانت وا�شنطن قد دعت الأ�سبوع املا�ضي
�إلى ا�ستئناف مفاو�ضات ال�سالم بني الأطراف
اليمنية .وحظيت الدعوة بدعم الأمم املتحدة
وبريطانيا وغريهما من الأط��راف كما دعا
وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف �إلى
تكثيف احلوار الوطني يف اليمن برعاية الأمم
املتحدة.
و�أعلنت احلكومة اليمنية عن ا�ستعدادها
لبحث �إجراءات بناء الثقة مع احلوثيني من
�أجل دفع جهود ال�سالم ،م�ؤكدة دعمها جلهود
املبعوث الأممي مارتن غريفيث.

• مواجهات عسكرية في اليمن

