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سورية تتهم تركيا :لم تنفذوا اتفاق «منزوعة السالح» في إدلب
اتهم رئي�س وفد احلكومة ال�سورية
�إلى �أ�ستانا ب�شار اجلعفري تركيا
بعدم تنفيذ اتفاق املنطقة منزوعة
ال�سالح ب�إدلب ،م�شريا �إلى �أن ق�صف
حلب الأخري باملواد الكيميائية كان
مب�ساعدة خارجية.
وق��ال اجلعفري يف م�ؤمتر �صحايف
يف ا���س��ت��ان��ا ام�����س اخل��م��ي�����س�« :إن
اجلانب الرتكي ال ينفذ التزاماته
�ضمن االتفاقات الأمنية يف �سوت�شي
و�أ�ستانا  ..ع��دد اجلنود الأت��راك
حاليا يف املناطق ال�سورية يبلغ
� 11ألفا ،م�سلحني ب�أ�سلحة ثقيلة
ومتو�سطة ولي�س ب�أ�سلحة خفيفة
كما كان متفقا عليه يف �سوت�شي..
مت ق�صف �أحياء مدنية يف حلب ،وقد
�سقطت قذائف على �سوق �شعبية،
مما �أ�سفر عن �سقوط عدد كبري من
املدنيني ،وهذا يعد م�ؤ�رشا على قرار
بالت�صعيد الإرهابي من قبل رعاة هذه
املجموعات امل�سلحة الإرهابية يف
�إدلب».
و�أ�شار اجلعفري �إلى �أن تركيا ترعى

• بشار اجلعفري

املرتزقة الأجانب يف �إدلب ،مطالبا
يف نف�س الوقت بخروج جميع الأجانب
املوجودين يف الأرا���ض��ي ال�سورية
بطريقة غري �رشعية« ،هنالك مرتزقة
�أجانب �إرهابيون موجودون يف �إدلب

بحماية تركية ،يجب �أن يكون هناك
ان�سحاب لكامل ال��ق��وات الأجنبية
وغري ال�رشعية املتواجدة يف الأرا�ضي
ال�سورية  ..القوات املوجودة يف
التنف ،وخميم الركبان وقوات �أخرى

أردوغان وترامب :بحث مصير «منبج»

السورية في قمة العشرين
قال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان �إنه �سيبحث
مع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،مو�ضوع منبج
ال�سورية خالل قمة الع�رشين بالأرجنتني.
جاء ذلك يف م�ؤمتر �صحايف عقده �أردوغ��ان يف مطار
�أت��ات��ورك ال���دويل با�سطنبول ،قبيل مغادرته �إلى
الأرجنتني للم�شاركة يف قمة جمموعة الع�رشين.و�أ�ضاف
�أردوغان�« :سنبحث خالل قمة الع�رشين التحديات التي
تواجه االقت�صاد العاملي».
ولفت الرئي�س الرتكي �إل��ى �أن��ه �سيزور باراغواي
وفنزويال ر�سميا يف ختام قمة جمموعة الع�رشين ،حيث
تعترب زيارته لهذين البلدين الأولى من نوعها لرئي�س

تركي.
وكان وزير اخلارجية الرتكي مولود �أوغلو دعا الواليات
املتحدة الأ�سبوع املا�ضي �إلى تطبيق خريطة الطريق
املتعلقة مبنبج ال�سورية حتى نهاية العام احلايل،
م�شريا �إلى �أنه يف حال تطبيق خريطة الطريق �رشقي
نهر الفرات �سيف�ضي ذلك �إلى �إخ��راج وح��دات حماية
ال�شعب الكردية من املدن الواقعة هناك.
وت�شهد بوين�س �آير�س ،اليوم اجلمعة وغدا قمة ت�ضم
زعماء الدول الع�رشين الأكرب اقت�صاديا يف العامل ،يف
�إط��ار جمموعة ت�أ�س�ست يف عام  ،1999بهدف تفعيل
التعاون ملواجهة الأزمات العاملية.

مصر :برلمانيون يتقدمون بشكوى
ضد وزراء ومحافظين

يف �شمال �رشق �سورية وقوات تركية
�أي�ضا وقوات بريطانية وفرن�سية �أقل
ولكن موجودة ويجب �أن تن�سحب من
الأرا�ضي ال�سورية» ،م�ؤكدا �أن كل
القرارات الأممية تن�ص على احلفاظ
على وحدة �سورية و�سيادتها �أر�ضا
و�شعبا.
وقال اجلعفري �إن القوات الرتكية،
تعمل على تغيري معامل املناطق
اخلا�ضعة ل�سيطرتها بعد دخولها
ب�شكل غري �رشعي« ،القوات الرتكية
التي دخلت �إلى الأرا�ضي ال�سورية
ب�شكل غري �رشعي واملنت�رشة حاليا
يف عدة مدن وبلدات يف �شمال غرب
�سورية ،هذه القوات تقوم للأ�سف
بتغيري معامل املناطق التي ت�سيطر
عليها وما ن�سميه بترتيك املناطق
التي حتتلها.
و�شدد اجلعفري على موا�صلة التن�سيق
مع احللفاء والأ�صدقاء ،وعلى �رضورة
�أن يرفع الغرب العقوبات االقت�صادية
عن بالده� ،إذا �أراد امل�ساعدة يف عودة
الالجئني واملهجرين.

جنود أتراك يغيرون اسم بلدة

«قسطل مقداد» إلى «سلجوق أوباصي»
عر�ض اجلعفري �أثناء م�ؤمتر �صحايف �صورة،
قال �إنها جلنود �أتراك يقومون بتغيري ا�سم
بلدة �سورية يف �شمال غرب �سورية من ق�سطل
مقداد �إلى �سلجوق �أوبا�صي.
وقال اجلعفري �إن القوات الرتكية ،تعمل على
تغيري معامل املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرتها
بعد دخولها ب�شكل غري �رشعي« ،القوات
الرتكية التي دخلت �إلى الأرا�ضي ال�سورية
ب�شكل غري �رشعي واملنت�رشة حاليا يف عدة

مدن وبلدات يف �شمال غرب �سورية ،هذه
القوات تقوم للأ�سف بتغيري معامل املناطق
التي ت�سيطر عليها وم��ا ن�سميه بترتيك
املناطق التي حتتلها  ...تقوم بتغيري
ا�سم بلدة �سورية ا�سمها قرية ق�سطل مقداد
�إلى �سلجوق �أوبا�صي ،ومت فر�ض التعامل
باللرية الرتكية فيها بدل اللرية ال�سورية
ومت رف��ع العلم ال�ترك��ي وتغيري املناهج
الدرا�سية».

بعد المالحقات والمداهمات

قوات االحتالل تفرج عن  23مركب ًا فلسطيني ًا
ق��رر االح��ت�لال الإ�رسائيلي،
�صباح �أم�س اخلمي�س الإفراج
ع��ن ع��دد م��ن م��راك��ب ال�صيد
الفل�سطينية املحتجزة لديه
منذ �سنوات.
وق����ال ن����زار ع��ي��ا���ش نقيب
ال�����ص��ي��ادي��ن الفل�سطينيني،
�إن االح���ت�ل�ال ق���رر الإف����راج
عن  23مركب �صيد تقريبا.
و�أ���ض��اف عيا�ش ،ان م��ن بني
امل��راك��ب م��راك��ب �صيد كبرية
«الن�ش» عدد  ،2ومراكب �صيد
�صغرية «ح�سكات» مبواتري،
والباقي عبارة عن مراكب �صيد
�صغرية بدون مواتري.
ويعاين ال�صيادون الفل�سطينيون
من مالحقة ومداهمات يومية من
قبل زوارق االحتالل الإ�رسائيلي،
منذ �أن فر�ضت «�إ�رسائيل» ح�صارا
بريا وبحريا على قطاع غزة يف
العام .2006

• مراكب فلسطينية

مراقب فلسطين لدى األمم المتحدة  :مشروع أميركا
إلدانة حماس يستهدف الشعب كله

• مجلس الشعب املصري

ق��ال النائب حممد مرعي رئي�س
جل��ن��ة امل����شروع��ات ال�صغرية
واملتو�سطة ومتناهية ال�صغر،
�إنه �أو�صى اللجنة ب�إخطار د.علي
عبدالعال رئي�س جمل�س النواب،
وم.م�����ص��ط��ف��ى م���دب���ويل رئي�س
الوزراء ،ووزير التنمية املحلية،
بتغيب حمافظى املنيا والبحرية،
عن ح�ضور اجتماع اللجنة الأ�سبوع
املا�ضي ،ملناق�شة طلبات �إحاطة

هامة ،دون �إبالغ املجل�س.
و�أ�ضاف «مرعي» �أنه �أجل مناق�شة
طلبات االحاطة املقررة مناق�شتها
بح�ضور املحافظني �إل��ى الفرتة
املقبلة ،الن�شغال اللجنة بعدد من
الأمور الهامة ،منها تنظيم زيارة
ميدانية �إل��ى  3حمافظات ،وهي
البحرية ،الغربية ،كفر ال�شيخ،
وزي���ارة �أخ���رى ل��ـ  3حمافظات
بال�صعيد ،على �ضوء امل�رشوعات

املوجودة هناك.
و�أ�شار رئي�س جلنة امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة ومتناهية
ال�صغر� ،إلى �أن الزيارات �ست�شمل
لقاءات مع املحافظني ،بح�ضور
رئي�س جهاز تنمية امل�رشوعات،
وزي���ارة امل����شروع��ات الناجحة
لل�صندوق ،وجل�سات ا�ستماع عن
م�شكالت ال�شباب يف امل�رشوعات
املتعرثة.

قلل مراقب فل�سطني لدى الأمم املتحدة ال�سفري
ري��ا���ض من�صور م��ن �أهمية م����شروع القرار
الأم�يرك��ي املتوقع الت�صويت عليه اليوم
اجلمعة �أو الإثنني املقبل يف اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ب�ش�أن �إدان��ة حركة حما�س،
وق���ال �إن���ه ي�ستهدف ال�شعب الفل�سطيني
ب�أ�رسه.
وتوقع ال�سفري الفل�سطيني �أن يح�صل م�رشوع
القرار الأمريكي« ،يف حال طرحه للت�صويت
علي �صوتني �أو ثالثة وهما �إ�رسائيل والواليات
املتحدة� ،إل��ى جانب جمموعة �صغرية من
الدول ال تزيد عن �ست» على حد قوله.
جاء ذلك يف ت�رصيحات �أدلى بها من�صور لعدد
حمدود من ال�صحافيني يف املقر الدائم للأمم
املتحدة يف نيويورك
واعترب ال�سفري الفل�سطيني �أن وا�شنطن ت�ستهدف
من طرح م�رشوع قرارها «احل�صول على �إدانة
لل�شعب الفل�سطيني ب�أ�رسه وااللتفاف علي
ت�أييد حقوقنا غري القابلة للت�رصف ،ومنها
احلق يف تقرير امل�صري و�إقامة دولة فل�سطينية
م�ستقلة على ح���دود م��ا قبل يونيو 1967
وعا�صمتها القد�س ال�رشقية».
وي��ط��ال��ب امل�����ش�روع ،ب����إدان���ة «الهجمات

• رياض منصور

ال�صاروخية حلما�س �ضد �إ�رسائيل ،وت�شجيعها
«احلركة» على العنف».
ويف حال قبول م�رشوع القرار �سيكون الأول من
نوعه الذي يدين «حما�س» يف اجلمعية العامة

هنية لـ «األمم المتحدة» :كفى دعم ًا أميركي ًا لالحتالل اإلسرائيلي

ب��ع��ث رئ��ي�����س امل��ك��ت��ب ال�سيا�سي
حلركة املقاومة الإ�سالمية «حما�س»
�إ�سماعيل هنية ر�سالة �إل��ى رئي�سة
اجلمعية العامة ل�ل�أم��م املتحدة
ع�ّب� فيها عن
م��اري��ا ���س��ب��ي��ن��وزا،
رّ
غ�ضبه وا�ستنكاره للجهود امل�ستمرة
والبائ�سة م��ن ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية بتقدمي كل ما يلزم من دعم
مادي ومعنوي لالحتالل الإ�رسائيلي.
وق����ال ه��ن��ي��ة يف ر���س��ال��ت��ه ب�ش�أن
م�ساعي الواليات املتحدة الأمريكية
لطرح م�رشوع قرار يدين املقاومة
الفل�سطينية عرب اجلمعية العامة
ل�ل�أم��م املتحدة�« :إن �آخ��ر اجلهود
الأمريكية لدعم االحتالل الإ�رسائيلي،
نية املندوبة الأمريكية لدى اجلمعية
العامة تقدمي م�رشوع ق��رار لإدان��ة
املقاومة الفل�سطينية وحق �شعبنا
يف الدفاع عن نف�سه �أم��ام االحتالل
العن�رصي وامل�ستمر لأكرث من �سبعة
ع��ق��ود».و�أ���ض��اف هنية �أن الأم��ر مل

يتوقف عند هذا ،بل �أخذ منحى �آخر
متثل يف �سعي �إدارة الرئي�س دونالد
ترامب �إلى تخفي�ض عدد قرارات الأمم
املتحدة حول الق�ضية الفل�سطينية،
بحجة �أن ال��ع��دي��د م��ن ال��ق��رارات
املتحيزة �ضد �إ�رسائيل لي�ست مفيدة.
ولفت هنية �إلى �أن اجلهود الأمريكية
ت�أتي بالتزامن مع اليوم العاملي
للت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني،
والذي يوافق  29نوفمرب من كل عام.
و�أ���ش��ار �إل��ى تدعيم الأم��م املتحدة
للمركز القانوين حلركات املقاومة
والتحرير الوطني يف العامل من خالل
العديد من القرارات املهمة ال�صادرة
ع��ن اجلمعية ال��ع��ام��ة يف الفرتة
الواقعة بني عامي  1970و،1985
والتي �أبرزت من خاللها ال�شخ�صية
القانونية الدولية لهذه احلركات.
و�أك���د هنية يف ر�سالته �أن حركة
حما�س تعول كثريا على �أع�ضاء
اجلمعية ال��ع��ام��ة ،ووق��وف��ه��م �إلى

• اسماعيل هنية

جانب ال�رشعية الدولية الداعمة
حلق ال�شعوب يف الدفاع عن نف�سها
يف �إف�شال هذه امل�ساعي الأمريكية
العدوانية.
و�شدد رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة
حما�س ،على �أن االحتالل الإ�رسائيلي

لفل�سطني وحرمان �شعبها من حقوقه
الأ���س��ا���س��ي��ة ،وت��ه��ج�يره الق�رسي،
وا�ستمرار اال�ستيطان واحل�صار هو
الإرهاب بعينه ،و�أنه ال�سبب الرئي�سي
يف ا�ستمرار العنف يف املنطقة كلها.
وج����دد �إدان�����ة ح��م��ا���س ل��ل��ع��دوان
الإ�رسائيلي امل�ستمر على �شعبنا،
واملتمثل يف ا�ستمرار االحتالل،
وت��ه��وي��د مدينة ال��ق��د���س ،و�رسقة
الأرا����ض���ي ،وه���دم ال��ب��ي��وت لبناء
املزيد من امل�ستوطنات ،واحل�صار
امل���أ���س��اوي امل��ف��رو���ض ع��ل��ى غزة
لأكرث من  12عاما ،و�إدان��ة ال�سلوك
الإ�رسائيلي بالت�رصف ككيان فوق
القانون.
و�أكد �أن حق ال�شعب الفل�سطيني يف
الدفاع عن نف�سه ومقاومة االحتالل
بكل ال�سبل املتاحة مبا فيها املقاومة
امل�سلحة ،ح��ق مكفول وم�رشوع
وفق القانون ال��دويل ،م�شددا على
�أن حركة حما�س هي حركة حترر

وطني فل�سطيني ،ت�سعى بكل ال�سبل
للدفاع عن �شعبها حتى ينال حقوقه
الأ�سا�سية ،ي�أتي يف �سياق الدفاع
امل�رشوع ورد العدوان عن �شعبنا.
ون ّبه �إلى �أن هذا احلق �أقرته املادة
« »51م��ن م��ي��ث��اق الأم����م املتحدة
التي متثل قاعدة متينة مل�رشوعية
كفاح ال�شعب الفل�سطيني� ،أف��رادا
وجماعات من �أج��ل نيل اال�ستقالل
وتقرير امل�صري ،مطالبا بالعمل
اجلاد لإف�شال امل�ساعي الأمريكية يف
اجلمعية العامة لإدانة املقاومة.
وطالب املجتمع الدويل بالعمل بكل
الو�سائل املتاحة وامل�رشوعة لإنهاء
االحتالل وم�ساعدة ال�شعب الفل�سطيني
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �أه���داف���ه باحلرية
واال�ستقالل ،والعمل اجلاد والفوري
لإنهاء م�أ�ساة �شعبنا يف قطاع غزة
امل�ستمرة منذ �أك�ثر من  12عاما،
واملتمثلة يف احل�صار الإ�رسائيلي غري
القانوين وغري الإن�ساين.

للأمم املتحدة.
كما يدعو امل�رشوع �إل��ى «و�ضع حد جلميع
الأع��م��ال اال�ستفزازية حلما�س والف�صائل
الأخرى ولأحداث العنف» ،وفق ما ورد يف ن�ص
امل�رشوع.
و�أو�ضح ال�سفري الفل�سطيني يف ت�رصيحاته �أنه
«خالل الأيام املا�ضية ح�صل  13قرارا يف جلان
اجلمعية العامة علي �إجماع الدول الأع�ضاء
وجميع تلك القرارات �أكدت على حقوق ال�شعب
الفل�سطيني وعلى التوافق الدويل حول جميع
امل�سائل املتعلقة بالق�ضية الفل�سطينية».
و�أ�ضاف« :من هنا فنحن نرى �أن م�رشوع القرار
هو جمرد حماولة ال ت�ستهدف حما�س فح�سب،
بل ال�شعب الفل�سطيني ب�أكمله وت�ستكمل هجمات
الرئي�س دونالد ترامب منذ اعرتافه بالقد�س
عا�صمة لإ�رسائيل بدي�سمرب املا�ضي ،ووقف
امل�ساعدات لوكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني «�أونروا».
وزاد« :حتى اليوم مل ت�ضع البعثة الأمريكية
م�رشوع القرار �أمام اجلمعية العامة جلدولة
الت�صويت عليه ،رمبا يحاولون ح�شد عدد �أكرب
من الأ�صوات ل�صاحله ورمبا ترتاجع البعثة
الأمريكية عن طرحه �أ�صال للت�صويت».

وقف إطالق النار في الحديدة

مطلب أممي متكرر

دع��ا م�ساعد الأم�ين العام
ل�ل�أم��م املتحدة لل�ش�ؤون
الإن�سانية وم�س�ؤول الإغاثة
الطارئة ،م��ارك لوكوك،
بعد و�صوله �إلى �صنعاء،
�صباح ام�س اخلمي�س� ،إلى
��ضرورة وقف �إط�لاق النار
يف احلديدة.
و�أك���د ل��وك��وك على �أهمية
ال�سماح بدخول امل�ساعدات
الإن�سانية وف�سح املجال
�أم��ام العاملني يف احلقل
الإن�ساين للتنقل والو�صول
�إلى الأماكن امل�ستهدفة.
• مارك لوكوك
كما طالب امل�س�ؤول الأممي،
املجتمع الدويل بتقدمي املزيد من الدعم لتوفري املواد ال�رضورية
واحلاجيات الإن�سانية ل�سكان اليمن لعام  2019وخ�صو�صا من دول
املنطقة.ومن املقرر �أن يلتقي لوكوك م�س�ؤولني حكوميني يف عدن
وم�س�ؤولني من جماعة «�أن�صار الله» احلوثيني يف �صنعاء.
وتهدف زيارة املبعوث الأممي �إلى اليمن لالطالع مبا�رشة على ما بات
يو�صف بـ«�أ�سو�أ �أزمة �إن�سانية يف العامل».

