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دعم الحل الواقعي لألزمة في سورية لتحقيق االستقرار

استشهاد طفل سوري بانفجار لغم في ريف حماة
�أ�صيب طفل بجروح بليغة جراء انفجار لغم
من خملفات التنظيمات الإرهابية يف ريف
�سلمية بريف حماة ال�رشقي.
و�أف���اد م�صدر يف قيادة �رشطة حماة يف
ت�رصيح ملرا�سل �سانا بانفجار لغم �صباح
�أم�س من خملفات تنظيم «داع�ش» الإرهابي
يف قرية �سوحا بريف �سلمية �رشق حماة،
ما �أ�سفر عن �إ�صابة طفل من �أهايل القرية
بجروح بليغة.
و�أ�شار امل�صدر �إلى �أن الطفل كان يتواجد يف
حميط القرية ،حيث كان ينت�رش �إرهابيو
«داع�ش» قبل الق�ضاء عليهم ومت ا�سعافه
الى م�شفى �سلمية الوطني لتلقي الرعاية
الطبية.
و�إم��ع��ان��ا م��ن التنظيمات الإره��اب��ي��ة يف
�إج��رام��ه��ا بحق الأه���ايل تلج�أ �إل��ى زرع
العبوات النا�سفة والألغام يف الأرا�ضي
الزراعية وتفخيخ املنازل يف املناطق
التي تندحر منها يف حني يقوم عنا�رص
الهند�سة يف اجلي�ش العربي ال�سوري
بتم�شيط املناطق املحررة تباعا لتطهريها
من خملفات االرهابيني.

من ناحيته �أكد رئي�س اللجنة الأوروبية
يف الربملان ال�سلوفاكي لوبو�ش بالها �أن
حتقيق ال�سالم واال�ستقرار يف العامل يتطلب
دع��م احل��ل الواقعي ل�ل�أزم��ة يف �سورية
واملتمثل بالق�ضاء على تنظيم «داع�ش»
الإرهابي وحتقيق اال�ستقرار فيها.
وق��ال بالها يف مقال ن�رشه موقع نويف
�سلوفو ال�سلوفاكي ام�س �إن هذا احلل الذي
تدعمه رو�سيا اثبت فعاليته عرب جهود
واقعية على الأر���ض ،وبالتايل يتوجب
دعمه دولياً ،م�ضيفا �أن حتقيق اال�ستقرار
وال�سالم يف العامل يتوجب �أي�ضا ايجاد
نظام عاملي ي�سود فيه توازن اكرب وتعددية
ينهي نظام الهيمنة الأمريكي.
و�أو�ضح بالها �أن املطلوب الآن هو ايقاف
ال�سيا�سة العدوانية والأمربيالية التي
تنتهجها الواليات املتحدة ،ال�سيما جتاه
�إي��ران وال�صني وكوبا وفنزويال ،وكذلك
ايقاف �صادرات ال�سالح �إلى ال�سعودية التي
ترتكب جرائم حرب يف اليمن.
و�شدد �أي�ض ًا على ��ضرورة توقف تبعية
�أوروبا للواليات املتحدة يف جمايل الدفاع

والأمن وا�ستن�ساخها املواقف االمربيالية
الأمريكية.
من جهة �أخرى ويف �إطار ت�أمني احتياجات
امل��واط��ن�ين العائدين ال��ى بلداتهم يف
املناطق التي �أعاد �إليها اجلي�ش ال�سوري
الأمن واال�ستقرار قامت فرق الهالل الأحمر
ال�سوري بتوزيع م�ساعدات غذائية يف بلدتي
خربة غزالة والكتيبة بريف درعا ال�شمايل
ال�رشقي.
وبني رئي�س الفرع د� .أحمد امل�ساملة يف
ت�رصيح ملرا�سل �سانا �أن فرع الهالل بدرعا
ب��د�أ بتوزيع � 2200سلة غذائية متنوعة
لأهايل بلدة خربة غزالة العائدين اليها
و� 300سلة غذائية للأهايل يف بلدة الكتيبة
�ضمن �سل�سلة عمليات ا�ستجابة ان�سانية
ملناطق متعددة يف املحافظة.
و�أو�ضح امل�ساملة ان امل�ساعدات مقدمة من
اللجنة الدولية لل�صليب االحمر ومنظمة
العمل �ضد اجلوع.
ووزعت فرق الهالل الأحمر العربي ال�سوري
م�ساعدات غذائية لـ  400عائلة يف بلدة
نامر يف الريف ال�شمايل ال�رشقي.

رئيس «الدفاع عن الحريات» في اليمن:

األمم المتحدة تخلت عن النازحين
ق��ال ف�ضل علي عبدالله ،رئي�س
املنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق
الإن�سان واحلريات الدميقراطية� :إن
االختالف بني م�رص واليمن هو �أن
الدولة امل�رصية متتلك م�ؤ�س�سات
وطنية وال�ؤه����ا الأول والأخ�ي�ر
للوطن ،وهذا ما حال دون تدهور
الأو���ض��اع الأمنية بعد الثورة،
ُم�شري ًا �إلى �أن والء الأجهزة الأمنية
والع�سكرية يف اليمن للرئي�س
ال�سابق على عبدالله �صالح،
دفعها للتخلي عن م�س�ؤولياتها
جتاه حماية ال�شعب اليمني ،ما
�أدى لأو�ضاع كارثية على �صعيد
حقوق الإن�سان والتنمية ،و�أ�ضاف
«عبدالله» �أن الأمم املتحدة تخلت
عن اليمنيني.
و�أ�ضاف :الدولة العميقة التابعة
لعلي عبدالله �صالح ،عملت على

ا�سقاط احلكومة ال�رشعية التي
جاءت بعد الثورة ،وللأ�سف القوى
ِ
ترت�ض
املوجودة على الأر���ض مل
بت�سليم الرئا�سة لعبدربه من�صور،
نظر ًا العتبارات قبلية ومذهبية،
وق��د لقى «�صالح» م�رصعه على
يد من حتالف معهم �ضد م�صلحة
بالده ،ودعني �أقول �إن التحالف
العربي وفر كل امل��وارد املالية
والت�سليح املطلوبة ،ولكن القوات
التابعة للرئي�س ال�سابق ترف�ض
دخول �صنعاء ،لأن والءها لي�س
للوطن.
و�أو�ضح :التقرير احلقوقي حتدث
ع��ن �أخ��ط��اء الق�صف الع�شوائي
لبع�ض امل��ن��اط��ق ،والأو����ض���اع
الإن�سانية مدمرة ،وهذا املعيار ال
ميكن �أن يطبق على كل احلاالت،
والتحالف يرتكب بع�ض الأخطاء

لكن لي�ست مق�صودة �أو ممنهجة،
وتتحرك ح�سب معلومات ت�أتيها
من الأجهزة قد يتم ت�ضليلها يف
بع�ض الأحيان.
كما اكد ان الأم��م املتحدة تخلت
عن اليمنيني ،وق�رصت تق�صري ًا
�شديد ًا ،والف�ساد ال��ذي ينخر يف
ج�سدها �أو�صل الأمر �إلى درجة �أن
�سعر «وجبة الفول» التي ت�صل
للنازحني تبلغ نحو  100دوالر،
فكل دول العامل تتربع للمنظمة
الأممية لإنفاقها على ال�ضحايا
واملنكوبني ،لكن ال نعرف ما
هي �سيا�ستها �أو �أوج��ه الإنفاق
الأخ��رى �إن مل يكن الغوث ،وهذا
�أمر خميف ,حيث يتم تبديد �أموال
الأمم يف �رشاء ال�سيارات والأثاث
والرحالت ،و�أ�شياء غري �أ�سا�سية
وال تذهب مل�ستحقيها يف النهاية.

العراق :سقوط خلية إرهابية
في محافظة األنبار

• الهالل األحمر السوري يساعد األهالي على تخطي أزماتهم

بمشاركة  196دولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي األفريقي
ينطلق في شرم الشيخ  ...اليوم
ينطلق ال��ي��وم ،م��ؤمت��ر التنوع البيولوجي
مبدينة �رشم ال�شيخ وي�ستمر حتى  29نوفمرب
احلايل مب�شاركة  196دولة حتت رعاية الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�سي.
ويعد امل�ؤمتر �أكرب م�ؤمترات الأمم املتحدة يف
جمال التنوع البيولوجي حتت �شعار «اال�ستثمار
يف التنوع البيولوجي من �أجل �صحة ورفاهية
الإن�سان وحماية الكوكب».
وم��ن امل��ق��رر �أن ي�تر�أ���س د.م�صطفى مدبويل
رئي�س جمل�س ال���وزراء ،االجتماع ال��وزاري
رفيع امل�ستوى يومي 14و 15نوفمرب ملناق�شة
ال�سيا�سات والتوجهات اال�سرتاتيجية ب�ش�أن
�أولويات التنوع البيولوجي للقارة الأفريقية،
والرتكيز على ا�ستعادة النظم الأيكولوجية
ملعاجلة تدهور الأرا�ضي وتغري املناخ والهجرة
والتنوع البيولوجي.
ويعد م�ؤمتر التنوع البيولوجي الذي تر�أ�سه
م�رص ك���أول دول��ة عربية و�أفريقية من �أكرب

م�ؤمترات الأمم املتحدة ،وي�شارك فيه وزراء
الإ�سكان وال�صحة والبرتول وال�صناعة من خمتلف
دول العامل ،ملناق�شة القواعد الالزمة ل�صون
التنوع البيولوجي واتباع القواعد واملعايري
العاملية عند ا�ستخراج امل��ع��ادن والبرتول
من باطن الأر���ض �أو من البحار واملحيطات،
وكذلك البنية التحتية وعند ا�ستخدام النباتات
يف العقاقري الطبية �أو عند �إقامة �أي م�صنع يف
مناطق ذات ح�سا�سية بيئية وت�أثري ذلك على
�صحة الإن�سان.
ومن املقرر �أن تطلق م�رص خالل امل�ؤمتر مبادرة
م�رصية لدمج ث�لاث اتفاقيات دولية خا�صة
بالبيئة وه��ي اتفاقيات التنوع البيولوجي
واتفاقيات ال��ت��غ�يرات املناخية والت�صحر
الرتباط االتفاقيات الثالث ببع�ضها وت�أثريها
امل�شرتك واملتداخل يف حياة ال�شعوب.
كما �أن االتفاقيات الثالث �ستحقق ا�ستفادة
للب�رشية خا�صة �أن كل واحدة منها تخت�ص بجزء

حيوي ،ويف نف�س الوقت ي�ؤثر على اخت�صا�ص
االتفاقيات الأخرى.
كما يعد امل�ؤمتر �أكرب متثيل وطني و�سيكون
متثي ً
ال م�رشفاً ،حيث مت ت�سجيل �أك�ثر من 9
�آالف م�شارك ،ف�ض ً
ال عن م�شاركة فئات املجتمع
امل�رصي يف احلدث حيث �سيح�رض يف امل�ؤمتر
ال�شباب والأطفال باملدار�س وممثلو احلكومات
واملجتمع املدين و�أع�ضاء الربملان وغريهم.
وتعد �أهم املكا�سب التي �ستح�صل عليها م�رص
من انعقاد م�ؤمتر الأطراف الرابع ع�رش للتغري
املناخي على �أر�ضها تتمثل يف الرتويج ال�سياحي
وتن�شيط زي��ارة املناطق الأثرية وال�سياحية
وال�تروي��ج ملدينة ��شرم ال�شيخ ال�ست�ضافة
امل�ؤمترات الدولية ،و�إيجاد فر�ص عمل وعائد
مايل ملئات امل�رصيني ,ف�ضال عن تعزيز �صورة
م�رص كبلد ي�سود ربوعه الأم��ن والأم��ان جلذب
اال�ستثمارات الدولية وال�سياحية وت�أكيد ملكانة
م�رص الدولية.

البرلمان المصري :نعم للضرائب على إعالنات «التواصل االجتماعي»

السيسي إلى إيطاليا للمشاركة في أعمال القمة المتعلقة بليبيا
قال ال�سفري ب�سام را�ضي املتحدث
الر�سمي با�سم رئا�سة اجلمهورية:
�إن الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي
توجه ام�س �إل��ى مدينة بالريمو
الإيطالية ،يف زيارة ر�سمية ملدة
يومني ،للم�شاركة يف �أعمال القمة
امل�صغرة للقادة املعنيني بامللف
الليبي ،وذل��ك تلبيةً لدعوة من
رئي�س ال��وزراء الإيطايل جوزيبي
كونتي».
وت�سعى حم��ادث��ات بالريمو �إلى
�إع��ادة توحيد الأط��راف ال�سيا�سية
الفاعلة الأ�سا�سية وه��ي :رئي�س
حكومة الوفاق الوطني ،املدعومة
من الأم��م املتحدة فايز ال�رساج،

وامل�شري خليفة حفرت الرجل القوي
ال��ذي ي�سيطر على ��شرق ليبيا،
ورئي�س املجل�س الأعلى للدولة
يف غ��رب ليبيا خالد امل�رشي،
وعقيلة �صالح رئي�س جمل�س النواب
املتمركز يف �رشق البالد.
وحت���وم ال�شكوك ح��ول م�شاركة
امل�شري خليفة حفرت يف امل�ؤمتر
ال���دويل ب�ش�أن الأزم���ة الليبية،
فيما يغيب قادة رو�سيا و�أملانيا
وفرن�سا.
من جهة �أخرى �أعلن د� .صالح ح�سب
الله املتحدث با�سم جمل�س النواب
ووك��ي��ل جلنة القيم بالربملان
ت�أييده لت�رصيحات د .حممد معيط

وزير املالية ،التي �أكد فيها �أهمية
�إعداد م�رشوع قانون جديد للمالية
العامة للدولة امل�رصية خ�صو�صا
�أن القانون احلايل يجري العمل به
منذ  1973و�أ�صبح ال يلبى طموحات
الدولة.
وقال «ح�سب الله» يف بيان �أ�صدره
اليوم� ،إنه مع ت�أكيد د .معيط �أن
خطة املالية يف جمال ال�رضائب
ت�شمل �إع�����داد ع���دة م�رشوعات
قوانني ،منها تعديالت قانون رقم
 91اخلا�ص بال�رضيبة على الدخل
للت�سهيل والإ�رساع ،وم�رشوع قانون
الفاتورة الإلكرتونية ،وم�رشوع
قانون �رضيبة الإعالنات على مواقع

التوا�صل االجتماعى
و�أكد ح�سب الله� ،أن هذه الت�رشيعات
خا�صة فر�ض �رضائب على الإعالنات
التي تتم ع�بر و�سائل التوا�صل
االجتماعي كانت مطلبا لعدد كبري
من الزمالء �أع�ضاء جمل�س النواب
يف �صفوف االغلبية واملعار�ضة
وامل�ستقلني ،بعد �أن �أ�صبحت
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االجتماعى،
خا�صة الفي�س ب��وك ع��ب��ارة عن
غابة من الإعالنات التي تتم بدون
�ضوابط ،و�أ�صبحت ت�شتمل على كل
�شيء لدرجة �أن هناك �إعالنات ال
يجب ال�سماح بو�ضعها على و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وتن�رش.

• مالحقة االرهابيني في كل مكان

�أعلنت مديرية اال�ستخبارات الع�سكرية العراقية،
ام�س االث��ن�ين ،القب�ض على �أك�بر خلية �إرهابية
لتنفيذ عمليات التفخيخ يف مدينة الرمادي مبحافظة
الأنبار.
وذكرت املديرية -يف بيان �أوردته قناة «الإخبارية»
العراقية� -أن ق��وات اال�ستخبارات الع�سكرية يف
الفرقة العا�رشة متكنت بالتعاون مع ا�ستخبارات
لواء امل�شاة  38من القب�ض على �أكرب خلية �إرهابية

للتخطيط وتنفيذ عمليات التفخيخ تدعى خلية �أبو
عبد الله الأن�صاري».
و�أو�ضحت �أنه مت القب�ض على جميع الإرهابيني يف
اخللية ،والبالغ عددهم  6عنا�رص من املتخ�ص�صني
بهذا املجال ،بعد �أن مت ا�ستدراجهم لكمائن ن�صبت
لهم يف منطقتي القرية الع�رصية والزنكورة مبدينة
الرمادي ،م�شرية �إلى �أن الإرهابيني من املطلوبني
للمثول �أمام الق�ضاء.

األردن :ضحية سيول مأدبا الجديدة طفلة
 ...وحصيلة القتلى ترتفع إلى 13

�أفادت امل�صادر الأردنية ب�أن كوادر
ال��دف��اع امل��دين واجلي�ش والأم��ن
العام ،متكنت من العثور على
جثة الطفلة التي فقدت جراء �سيول
حمافظة م�أدبا اجلمعة املا�ضية.
وك�شفت �أنه مت العثور على جثة
الطفلة التي ال يتجاوز عمرها 10
�أع��وام على بعد  2كم تقريب ًا من
املكان الذي كانت تتواجد فيه.
وت��ويف م��ن عائلة الطفلة جراء
ال�سيول ،والدها و 4من �شقيقاتها
كانوا وقت ال�سيل يعملون يف قطف
الزيتون مبنطقة امليح الرا�شدية
مبحافظة م�أدبا .و�أ�سفرت ال�سيول
التي �شهدتها مناطق جنوب الأردن
اجلمعة املا�ضية ج��راء الهطول
الكثيف للأمطار ،عن م�رصع 13
�شخ�ص ًا وفقدان الع�رشات.

تغيب قادة روسيا وألمانيا وفرنسا عن قمة باليرمو
فيما حت��وم ال�شكوك ح��ول م�شاركة امل�شري
خليفة حفرت يف م�ؤمتر بالريمو الدويل ب�ش�أن
الأزمة الليبية ،ال تبدو حظوظ النجاح �أمامه
قوية ،خا�صة مع تغيب قادة رو�سيا و�أملانيا
وفرن�سا.
وكان رئي�س الوزراء الإيطايل جوزيبي كونتي
ي�أمل يف �أن ي�شارك يف هذه القمة التي جتري
يومي  12و 13نوفمرب «قادة من �أمثال الرئي�س
الأم�يرك��ي دون��ال��د ترامب ونظريه الرو�سي
فالدميري بوتني وامل�ست�شارة الأملانية �أجنيال
مريكل والرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون».

رئي�س حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز
ال����سراج ورئي�س وزراء �إيطاليا جوزيبي
كونتي ...م�ؤمتر بالريمو حول ليبيا خطوة
ل�ضمان �أمن املتو�سط.
و�أفاد موقع «دويت�شه فيله» ب�أن باري�س �سيمثلها
يف هذا امل�ؤمتر الدويل وزير اخلارجية �إيف
لو دري��ان ،فيما �سرت�سل وا�شنطن وبرلني
«م�س�ؤولني على م�ستوى �أدنى ,وقد يكون ذلك
مبثابة عدم �إبداء كثري من التقدير لـ «كونتى»
�شخ�صيا ،الذي �أكد قبل ثالثة �أ�سابيع عالنية
على ح�ضور مريكل على تويرت ،فيما من املقرر

�أن ميثل احلكومة الأملانية وزير دولة مغمور
بوزارة اخلارجية ،هو نيلز �أنني».
وت�سعى حمادثات بالريمو على �أق��ل تقدير
�إلى �إعادة توحيد الأطراف ال�سيا�سية الفاعلة
الأ�سا�سية ,وهذه الأطراف هي :رئي�س حكومة
الوفاق الوطني ،املدعومة من الأمم املتحدة
فايز ال�رساج ،وامل�شري خليفة حفرت الرجل
القوي الذي ي�سيطر على �رشق ليبيا ،ورئي�س
املجل�س الأعلى للدولة يف غرب ليبيا خالد
امل�رشي ،وعقيلة �صالح رئي�س جمل�س النواب
املتمركز يف �رشق البالد.

الجزائر :اإلفراج عن صحافي متهم بالتجسس لصالح جهات خارجية

• السيول قضت على  13مواطنا ً أردنيا ً

ق�����ض��ت حم��ك��م��ة ال����دار البي�ضاء
يف العا�صمة اجل��زائ��ري��ة ب�سجن
ال�صحايف �سعيد �شيتور مل��دة 16
�شهر ًا �سجنا نافذا ،وعاما واحدا مع
وقف التنفيذ.
و�أفرجت ال�سلطات اجلزائرية عن
ال�صحايف �شيتور وذلك بعد �سجنه
مل��دة � 16شهرا بتهمة «التج�س�س
وال��ت��خ��اب��ر» م��ع ج��ه��ات خارجية
وتزويدهم مبعلومات ع�سكرية مت�س
�أمن اجلزائر ،والإبالغ عن خمططات
وت�صاميم ملن�ش�آت اقت�صادية لعلم

�شخ�ص ال �صفة ل��ه ،بعد اعتقاله
مب��ط��ار ه����واري ب��وم��دي��ن ال���دويل
و�إيداعه ال�سجن امل�ؤقت على ذمة
التحقيق.
ويف التفا�صيل� ،أف���ادت امل�صادر
اجلزائرية ب��أن ملف الق�ضية متت
برجمته ا�ستثنائيا ب�صفة طارئة دون
�إدراج��ه باجلدول التكميلي للدورة
احلالية ،ب�سبب احلالة ال�صحية
للمتهم ،والذي نقل من امل�ست�شفى
مبا�رشة نحو قاعة اجلل�سات مبحكمة
اجلنايات ملعاناته منذ فرتة من

�أورام خطرية يف الر�أ�س.
و�أث��ن��اء اجلل�سة ،مت�سك املتهم
برباءته �أثناء ا�ستجواب القا�ضي
له بخ�صو�ص الوقائع املتابع بها،
وردد طيلة املحاكمة عبارة «دمي
جزائري ومل �أخن بلدي» ،واعترب
التهم التي وجهت له بعيدة جد ًا عن
احلقيقة.
و��صرح ب�أنه كان فع ً
ال على عالقة
ب��دب��ل��وم��ا���س��ي�ين وع��ر���ض��وا عليه
تزويدهم مبعلومات خا�صة باقت�صاد
اجل��زائ��ر ،ك��ان يح�صل عليها عن

طريق ترجمة مقاالت ن�رشت بعدة
جرائد يومية ،مقابل ح�صوله على
�أجرة بني  200و 250يورو ،م�شري ًا
�إل��ى �أن الأم��ر ك��ان بعلم و�إذن من
ال�سلطات الأمنية كلها لغر�ض بحث
كيفية اال�ستثمار يف اجلزائر و�إن�شاء
عالقات جتارية ل�صالح البالد.
و�شدد ال�صحايف الذي �أخلي �سبيله
على �أن تقاريره مل تكن مت�س كرامة
اجل��زائ��ر ،ب��ل درد���ش��ة وا�ست�شارة
قبل �إن�����ش��اء ع�لاق��ات جت��اري��ة مع
املتعاملني.

