13

شؤون

خارجية
www.alshahedkw.com
العدد ( )3763الخميس  13يونيو 2019
info@alshahedkw.com

تعزيزات عسكرية تصل إلى ريف حماة الشمالي

«الدفاعات السورية» تتصدى لعدوان إسرائيلي جديد
ذكرت وكالة الأنباء ال�سورية يف
�ساعة مبكرة من �صباح �أم�س �أن
الدفاعات اجلوية ال�سورية ت�صدت
ل�صواريخ �إ�رسائيلية و�أ�سقطت عددا
منها يف تل احلارة بريف حمافظة
درعا ال�شمايل الغربي.
وقال �سكان يعي�شون يف ريف دم�شق
اجلنوبي الغربي �إنهم �سمعوا عند
ال�ساعة  2بعد منت�صف الليل �صوتي
ان��ف��ج��اري��ن ق��وي�ين و���ص��ل �صدى
�صوتهما �إل��ى �أط���راف العا�صمة
دم�شق.
و�أكد ال�سكان اندالع نريان يف تل
احلارة بعد تعر�ضه للق�صف.
وه���ذه ه��ي امل���رة الأول����ى التي
يتعر�ض تل احلارة اال�سرتاتيجي
لق�صف �إ�رسائيلي منذ ا�ستعادة
اجلي�ش ال�سوري ال�سيطرة عليه من
ف�صائل املعار�ضة قبل عام.
على جانب �آخر ،قال م�صدر ع�سكري
�سوري �إن اجلي�ش ال�سوري ا�ستقدم
�أم�����س الأول ت��ع��زي��زات ع�سكرية
جديدة م�ؤلفة من مدرعات وعربات
ع�سكرية وق���وات ب��ري��ة باجتاه
حم��اور خمتلفة م��ن ريفي حماة
ال�شمايل وال�شمايل الغربي.
و�أك��د امل�صدر �أن هذه التعزيزات
ت�أتي يف �إطار ا�ستعدادات اجلي�ش

ال�����س��وري ل�شن ه��ج��وم معاك�س
على املحاور التي تقدمت �إليها
املجموعات الإرهابية امل�سلحة
منذ �أيام ،وحتديدا على حموري تل
امللح واجلبني.
و�أو�ضح امل�صدر �أن قوات اجلي�ش
ال ت��زال ت�ستهدف خطوط �إم��داد
املجموعات الإرهابية امل�سلحة
القادمة من ريف �إدل��ب اجلنوبي
ب��اجت��اه ري���ف ح��م��اة ال�شمايل
وحتديدا على حماور ترمال ،خان
�شيخون� ،أريحا� ،رساقب وحا�س
�إ�ضافة �إلى ا�ستهداف مواقع م�سلحي
«جي�ش العزة»� ،أبرز حلفاء تنظيم
جبهة الن�رصة الإرهابي يف اللطامنة
وكفرزيتا والزكاة والأربعني بريف
ح��م��اة ال�شمايل ب��ع��دة رمايات
مدفعية و�صاروخية.
ويف وقت �سابق من �أم�س الأول،
�أ�سقطت وح��دات اجلي�ش ال�سوري
ط��ائ��رة م�سرية حمملة بالقنابل
�شديدة االنفجار� ،أطلقها تنظيم
ج��ب��ه��ة ال��ن����صرة الإره���اب���ي من
مواقعه يف ري��ف �إدل��ب اجلنوبي
باجتاه مواقع اجلي�ش بريف حماة
ال�شمايل ،كما نفذ اجلي�ش ق�صفا
مدفعيا و�صاروخيا مركزا طال
خطوط �إمداد التنظيمات الإرهابية

بريف �إدلب اجلنوبي وبريف حماة
ال�شمايل و�أ�سفر عن مقتل ع�رشات
امل�سلحني.
وك���ان تنظيم «جبهة الن�رصة»
وحلفائه �شنوا منذ �أي���ام قليلة
هجوما عنيفا باجتاه مواقع اجلي�ش
ال�سوري بعد ا�ستهدافها بعدد كبري
من القذائف ال�صاروخية.
واعتمد التنطيم يف الهجوم على
خطوط �إمداد مفتوحة يف املنطقة
عرب حم��وري الزكاة والأربعني،
ما دفع وح��دات اجلي�ش ال�سوري
�إلى �إخالء بع�ض املواقع يف منطقة
اجلبني �شمال حماة والرتاجع �إلى
مواقع �أكرث دفاعية لتفادي وقوع
خ�سائر ب�رشية يف �صفوف اجلي�ش.
ومت��ك��ن ���س�لاح اجل���و يف اجلي�ش
ال�سوري م��ن تدمري ع��دة �آليات
ت��اب��ع��ة للمجموعات امل�سلحة
ك��ان��ت ق��ادم��ة م��ن خ��ان �شيخون
باجتاه بلدة الزكاة بريف حماة
ال�شمايل ،بالتزامن مع الهجوم
الذي �شنته ف�صائل تنظيمي الن�رصة
و«جي�ش العزة» والذي مت الزج فيه
مب�سلحي ما يعرف بقوات النخبة
واملكونة م��ن م�سلحني م��ن عدة
جن�سيات �أجنبية �أبرزها ال�صينية
وال�شي�شانية.

• الدفاعات اجلوية ال�سورية ترد على هجمات �إ�رسائيل

تحذير من التداعيات الخطيرة لنقص األدوية في قطاع غزة

الحريري يؤكد التزام لبنان ببيان قمة مكة

االحتالل يهدم منشآت في القدس
 ...واعتقاالت في الضفة الغربية

باسيل :لن نشارك في مؤتمر البحرين
 ...وإعادة الحقوق شرط السالم

هدمت �آل��ي��ات وج��راف��ات تابعة
لبلدية االحتالل اال�رسائيلي يف
مدينة القد�س من�ش�آت �سكنية
وجتارية وزراعية �صباح �أم�س،
يف حم��ي��ط احل��اج��ز الع�سكري
القريب من خميم قلنديا �شمال
مدينة القد�س املحتلة ،بحجة
عدم الرتخي�ص.
وقالت اللجنة ال�شعبية خلدمات
خميم قلنديا يف بيان ،ان عمليات
الهدم �شملت حتى اللحظة هدم
بناية ،ومن�ش�آت جتارية وزراعية
من «ال�صفيح» ،و�إزال���ة الفتات
املحال التجارية ،يف ال�شارع
الرئي�سي املمتد م��ن احلاجز
الع�سكري وحتى مدخل خميم
قلنديا ،و�سط انت�شار ع�سكري
ا��سرائ��ي��ل��ي وا���س��ع يف املنطقة
وتوتر �شديد.
كما ه��دم��ت ج��راف��ات االحتالل
الإ�رسائيلي م�ساكن وبرك�سات
وحظائر �أغنام يف منطقة الر�أ�س
الأح��م��ر ب���الأغ���وار ال�شمالية
املحتلة.
وقال جمل�س قروي خربة الر�أ�س
االح��م��ر يف ب��ي��ان� ،إن جرافات
االحتالل اال�رسائيلي وبحرا�سة
م�شددة من جي�ش االحتالل هدمت
هذه املن�ش�آت ،م�ؤكدا ان عمليات
الهدم ت�أتي ب�إطار �سيا�سة التهجري
التي تتبعها �سلطات االحتالل يف
الأغ���وار بحق املواطنني وذلك
لأه���داف احتاللية وا�ستيطانية
عن�رصية وتو�سعية.
قوات االحتالل الإ�رسائيلي
اعتقلت ّ
�ستة ع�رش فل�سطينيا من مناطق

• قوات االحتالل تهدم من�ش�آت �سكنية وجتارية يف القد�س

خمتلفة يف ال��� ّ��ض��ف��ة الغربية
املحتلة ،فجر �أم�س.
وبح�سب الإذاعة اال�رسائيلية جرى
اعتقال املواطنني ال�ستة ع�رش
من اخلليل ونابل�س وجنني وبيت
حلم ورام الله وطولكرم بحجة
م�شاركتهم يف االن�شطة ال�شعبية

�ضد االحتالل يف مناطق خمتلفة
من ال�ضفة.
�إلى ذلك ،حذرت وزارة ال�صحة
يف قطاع غزة من ان مر�ضى قطاع
غزة يعي�شون مرحلة غري م�سبوقة
من النق�ص الدوائي مع ا�ستمرار
احل�صار اال�رسائيلي للعام الثاين

«المجلس العسكري» و«الحرية والتغيير»
يستعدان للعودة إلى التفاوض
فيما علقت املعار�ضة ال�سودانية� ،أم�س ،الع�صيان
املدين الذي �شهدته البالد على مدار الأيام الثالثة
املا�ضية� ،أعلن املبعوث الإثيوبي لل�سودان �أن
«املجل�س الع�سكري االنتقايل» و«ق��وى �إعالن
احلرية والتغيري» ي�ستعدان ال�ستئناف املفاو�ضات
بينهما «قريبا».
ونقلت وكالة ال�سودان للأنباء� ،أم�س الأول ،عن
املبعوث اخلا�ص لرئي�س الوزراء الإثيوبي لل�سودان
حممود درير ،القول �إن املجل�س الع�سكري وقوى
�إعالن احلرية والتغيري تو�صال �إلى �أنه ال عودة
فيما مت االتفاق عليه ،و�أن الطرفني �سيتباحثان
حول «املجل�س ال�سيادي» بنية ح�سنة.
و�رصح �أي�ضا ب�أن اجلانبني «اتفقا على �أن ال يكون
هناك ما ي�سيء لهما من بيانات ت�صعيدية تعيق
املبادرة».
وذكر املبعوث الإثيوبي �أن املجل�س الع�سكري
االنتقايل واف��ق على بناء الثقة ب�إطالق �رساح
املعتقلني ،كما وافقت قوى اعالن احلرية والتغيري
على تعليق الع�صيان .
وحول عودة الطرفني للتفاو�ض ،قال املبعوث
الإثيوبي «�سيعودان قريبا» .و�أ�ضاف �أنه �سيتم
التقدم ب�أفكار لتجاوز مع�ضلة املجل�س ال�سيادي.
وق��ال يف ه��ذا اخل�صو�ص« :ن�سعى لأن تتجنب
االطراف الت�صعيد واالتهامات املتبادلة».
و�أ�صدرت قوى �إعالن احلرية والتغيري بيانا الليلة
املا�ضية دعت فيه �أبناء ال�شعب ال�سوداين لتعليق
الع�صيان املدين ورفع الإ�رضاب ال�سيا�سي بداية
من �أم�س ،وحتى �إ�شعار �آخر.

و�أو�ضحت �أن هذا التعليق �سيكون «م�ؤقتا لإعادة
ترتيب الأو�ضاع بحيث ت�ستمر املقاومة ب�شكل
�أقوى و�أكرب».
وكانت القوى ،وهي من�صة جامعة للمعار�ضة
ال�سودانية� ،أوق��ف��ت امل��ح��ادث��ات م��ع املجل�س
الع�سكري ،الذي يتولى �إدارة البالد منذ الإطاحة
بالرئي�س ال�سابق عمر الب�شري ،وذلك يف �أعقاب
ف�ض اعت�صام املعار�ضة �أم��ام القيادة العامة
للجي�ش الأ�سبوع املا�ضي بالقوة.
وبح�سب جلنة �أطباء ال�سودان املركزية  ،لقى ما
ال يقل عن � 117شخ�صا حتفهم خالل ف�ض االعت�صام
واال�ضطرابات التي �أعقبته .فيما تقول ال�سلطات
ال�سودانية �إنه �أ�سفر عن �سقوط  61قتيال و�أن ف�ض
االعت�صام مل يكن هو الهدف و�أن الهدف الأ�سا�سي
كان تعقب املتواجدين يف منطقة «كولومبيا» �سيئة
ال�سمعة التي كانت قريبة من مكان االعت�صام.
من جهة �أخرى� ،أدان جمل�س الأمن الدويل ب�شدة ،
�أم�س االول� ،أعمال العنف التي �شهدها ال�سودان
م ��ؤخ��را  ،ودع��ا �إل��ى وق��ف ف��وري للعنف �ضد
املدنيني ،يف ظل تقارير عن قيام قوات الأمن بقتل
الع�رشات من املتظاهرين ال�سلميني هذا ال�شهر.
و�أ�ضاف املجل�س يف بيان �صدر عقب اجتماع يف
نيويورك ،جميع الأطراف املعنية مبوا�صل العمل
من �أج��ل التو�صل �إل��ى حل توافقي للأزمة التي
ت�شهدها البالد حاليا.
و�شدد البيان على �أهمية احرتام حقوق الإن�سان
و�ضمان حماية كاملة للمدنيني وكذلك امل�ساءلة
والعدالة.

ع�رش على ال��ت��وايل ج��راء نفاد
 ٪ 52م��ن االدوي���ة التخ�ص�صية
وامل�ستهلكات الطبية.
وطالبت ال��وزارة يف بيان �صدر
�أم�����س ،جميع اجلهات املعنية
ال��ى ال��ت��دخ��ل ال��ع��اج��ل لتوفري
االحتياجات الدوائية.

ال�شعب الفل�سطيني.
�أكد وزير اخلارجية
كما ي��دع��ون جميع
ال��ل��ب��ن��اين ج�ب�ران
با�سيل �أن ب�لاده لن
الدول العربية التي
�أعلنت موافقتها على
ت�����ش��ارك يف م�ؤمتر
ح�����ض��ور امل����ؤمت���ر
البحرين ،و�أرجع هذا
�إلى �إع��ادة النظر يف
�إلى �أن الفل�سطينيني
مواقفها.
لن ي�شاركوا فيه.
م���ن ج��ه��ة �أخ����رى،
وق���ال ب��ا���س��ي��ل ،يف
قال رئي�س احلكومة
م��ق��اب��ل��ة م��ع �شبكة
«���������س��������ي�.إن�.إن»
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة �سعد
احلريري يف م�ؤمتر
الإخبارية الأمريكية:
����ص���ح���ايف ،م�ساء
«ل�����ن ن�������ش���ارك يف
�أم�������س الأول� ،إن
م�ؤمتر البحرين لأن
ع�لاق��ات لبنان مع
لن
الفل�سطينيني
ال��دول العربية غري
ي�شاركوا .ونف�ضل
خ��ا���ض��ع��ة مل����زاج
�أن تكون لدينا فكرة
البع�ض ،ولبنان بلد
وا�ضحة ع��ن اخلطة
عربي وع�ضو م�ؤ�س�س
امل��ط��روح��ة لل�سالم
جل���ام���ع���ة ال�����دول
حيث �أننا مل نُ �ست�رش
ب�ش�أنها ومل نُ بلغ
العربية.
بها».
وق�����ال احل���ري���ري:
• جربان با�سيل
«ي���ج���ب �أن ي��ك��ون
و�أ�ضاف« :لبنان لديه
�أرا�ض حمتلة وفيه عدد كبري من الالجئني منذ عام معلوم ًا �أن ه��ذه العالقات غري خا�ضعة ملزاج
 ،1948ولي�س �أمرا طبيعيا عدم ا�ست�شارته يف ما البع�ض� ،أول �سطر يف الد�ستور يقول �إن لبنان بلد
عربي فهذا لأن لبنان عربي وع�ضو م�ؤ�س�س جلامعة
ي�سمى خطة �سالم».
و�شدد« :على اجلانب الإ�رسائيلي �أن يقتنع ب�أن الدول العربية» .وذكّ ر احلريري �أنه «عندما يقف
الو�صول �إلى ال�سالم ال يكون بالقوة بل ب�إعادة رئي�س احلكومة على �أي منرب فهو يتكلم با�سم لبنان
احلقوق للبنان و�سورية وبالإقرار بحق الفل�سطينيني و�أنا ح�رضت قمة مكة وبا�سم لبنان ووافقت على
القرارات با�سم لبنان ،وموقفي وكالمي يف القمة
يف دولة».
ومن املقرر �أن تنظم الإدارة الأمريكية م�ؤمترا يف هما قمة االلتزام بالبيان ال��وزاري ،والذي يرى
البحرين نهاية ال�شهر احل��ايل لبحث اجلوانب غري ذلك فليعد �إلى كل قرارات القمم ال�سابقة ويرى
االقت�صادية من خطتها حلل ال�رصاع الفل�سطيني من يخرق الن�أي بالنف�س».
الإ�رسائيلي واملعروفة �إعالميا با�سم «�صفقة و�أ�ضاف« :ال يجب �أن ن�ضع الدول العربية وال�سعودية
يف موقع اخل�صومة مع لبنان .يجب �أن نفهم �أن
القرن».
وي�ؤكد الفل�سطينيون �أنهم لن ي�شاركوا يف امل�ؤمتر م�صالح البلد قبل م�صاحلنا اخلا�صة وال�سيا�سية
و�أنهم مل يكلفوا �أي جهة بالتفاو�ض نيابة عن والوالء �إلى لبنان يتقدم الوالء لأي حمور».

أكد أن استئناف العملية السياسية مرهون بوضع قواعد جديدة

السراج« :الوفاق» مستمرة في مقاومة
العدوان على طرابلس
�أكد رئي�س املجل�س الرئا�سي فائز
ال����سراج� ،أن ا�ستئناف العملية
ال�سيا�سية مرهون بو�ضع قواعد
جديدة لهذا امل�سار ،و� اّأل يكون
حكرا على �أي فرد �أو جمموعة.
ً
و�أ���ض��اف ال����سراج ،يف لقائه مع
املبعوث الأمم��ي غ�سان �سالمة،
�أم�س االول� ،أن حكومة الوفاق
�ست�ستمر يف مقاومة ودحر العدوان
على العا�صمة ،وال ت��ن��ازل عن
معركة ب��ن��اء ال��دول��ة املدنية،
وف��ق ال�صفحة الر�سمية حلكومة
الوفاق.
من جانبه� ،أكد �سالمة �أن املجتمع
الدويل يدرك � اّأل حل ع�سكريا للأزمة
الليبية ،الفتا �إلى �أنه يرف�ض �أي
اعتداء على املدنيني واملن�ش�آت
املدنية وهو ي�شكل انتهاك ًا خطري ًا
للقانون الإن�ساين الدويل.
وكان رئي�س املجل�س الرئا�سي فائز
ال�رساج �أكد يف �أكرث من منا�سبة �أنه
ال ح��وار مع قائد عملية الكرامة
خليفة حفرت و�أن احلوار �سيكون مع
�أهايل املنطقة ال�رشقية.
واج��ت��م��ع امل��ب��ع��وث الأمم���ي �إل��ى

• ال�رساج م�ستقب ً
ال غ�سان �سالمة

ليبيا ،غ�سان �سالمة ،يف طرابل�س
برئي�س حكومة الوفاق الوطني
املعرتف بها دوليا ،فايز ال�رساج،
و�أي�ضا مع نائبه �أحمد معيتيق ،يف
لقاءين منف�صلني مت خاللها بحث
�سبل �إح��ي��اء العملية ال�سيا�سية
املتعرثة.
وح�سب البعثة الأممية للدعم يف

ليبيا ،حاول �سالمة� ،أم�س الأول،
من خالل عقد لقاءات يف طرابل�س
مع م�س�ؤولني يف حكومة الوفاق
الوطني� ،إح��ي��اء عملية ال�سالم
املتعرثة منذ بداية حملة قائد
اجلي�ش الليبي امل�شري خليفة حفرت
على العا�صمة الليبية.
و�أج����رى ���س�لام��ة ،مباحثات يف

لقاءين منف�صلني مع رئي�س حكومة
الوفاق فايز ال�رساج ،ثم مع نائبه
�أحمد معيتيق ،م�ضيفة �أن هذه
املباحثات تناولت �سبل ا�ستئناف
احلوار ال�سيا�سي ،بدون مزيد من
التفا�صيل.
وب����د�أت م��واج��ه��ات عنيفة ،يف
العا�صمة طرابل�س ب�ين ق��وات
اجلي�ش الليبي ،وق���وات تابعة
حلكومة الوفاق منذ �أكرث من �شهر،
خملفة  376قتيال على الأقل و1822
م�صابا ،ح�سب منظمة ال�صحة
العاملية ،فيما تقدر املنظمة
الدولية للهجرة �أع��داد النازحني
بنحو � 38أل��ف��ا و ،900م�شرية
�إلى �أن �أكرث املدنيني يفرون من
منازلهم .وتتنازع على احلكم يف
ليبيا �سلطتان هما حكومة الوفاق
الوطني برئا�سة فايز ال�رساج التي
�شكلت يف نهاية  2015مبوجب
اتفاق رعته الأمم املتحدة وتتخذ
من طرابل�س مقرا لها ،و�سلطات يف
ال�رشق الليبي مدعومة من «اجلي�ش
الوطني الليبي» بقيادة امل�شري
خليفة حفرت.

