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مبعوث األمم المتحدة لسورية يسعى

لضمان الخروج اآلمن للمدنيين
قال مبعوث الأم��م املتحدة �إلى
�سورية� ،إنه م�ستعد لل�سفر �إلى
�إدلب للم�ساعدة يف �ضمان خروج
املدنيني عرب ممر �إن�ساين.
وق���ال ���س��ت��اف��ان دي مي�ستورا
لل�صحافيني يف جنيف« :م�ستعد
مرة �أخرى� .شخ�صيا للم�ساهمة
وللت�أكد من �أن ممرا م�ؤقتا كهذا
ميكن �أن يكون واقعا وم�ضمونا
حتى يتمكن «النا�س» من العودة
�إلى منازلهم مبجرد انتهاء هذا
الو�ضع».
ويعي�ش يف �إدل����ب ،الواقعة
على احل���دود ال�ترك��ي��ة ،قرابة
ثالثة ماليني �شخ�ص ،ن�صفهم
تقريبا من امل�سلحني واملدنيني
الذين نقلوا ب�صورة جماعية من
املناطق الأخرى التي �سقطت يف
�أيدي القوات ال�سورية بعد �شنها
هجمات عنيفة عليها.
و�ست�شكل �أي عملية ع�سكرية كربى
يف �إدلب كابو�سا �إن�سانيا� ،إذ ال
توجد �أي مناطق قريبة ت�سيطر
عليها املعار�ضة ميكن �إجالء
النا�س �إليها.
و���ش��دد املبعوث الأمم���ي على
�رضورة �ضمان �إجالء املدنيني
�إل���ى امل��ن��اط��ق القريبة التي

وق��ال �إن �أه��م �شيء ه��و جتنب
«الت�صعيد ال�رسيع» الذي ميكن
�أن ي���ؤدي ب�سهولة �إل��ى «�أ�سو�أ
�سيناريو» ميكن ت�صوره.
وم�ضى ق��ائ�لاً�« :سيكون الأم��ر
م�أ�ساويا يف هذه املرحلة ،بعد
�أن ر�أينا مدى �صعوبة الو�ضع
خالل �سبع �سنوات «من احلرب
ال�سورية».
وقُ تل �أكرث من � 350ألف �شخ�ص
ونزح ماليني منذ بدء احلرب يف
�سورية عام .2011
وقبل عامني ،عر�ض دي مي�ستورا
الذهاب �إلى �رشق حلب ومرافقة
مقاتلي الن�رصة �شخ�صيا خارج
املدينة امل��ح��ا��صرة ،وه��و ما
رف�ضته اجلماعة ،التي توجه
عنا�رصها و�أ�رسهم �إلى �إدلب.
وقال مبعوث الأم��م املتحدة �إن
هناك نحو  10.000من مقاتلي
القاعدة والن�رصة يف �إدلب �إلى
جانب عائالتهم.
وق����ال الأم��ي��ن ال���ع���ام ل�ل�أم��م
املتحدة� ،أنطونيو غوتريي�ش،
�إن �أي عملية ع�سكرية وا�سعة
يف �إدل��ب قد ت ��ؤدي �إل��ى «كارثة
�إن�سانية» ،وحذر من ا�ستخدام
الأ�سلحة الكيماوية.

• ستافان دي ميستورا

ت�سيطر عليها القوات احلكومية،
مع «�ضمان احرتام حقوقهم فور
و�صولهم �إلى هناك».
و�أ����ض���اف���« :س��ت��ك��ون مفارقة
م�أ�ساوية �إذا كانت يف النهاية
ح��رب �إقليمية داخ��ل �سورية،
و�سن�شهد م�أ�ساة مروعة لأكرب
عدد من املدنيني».
و�شدد دي مي�ستورا على احلاجة
�إل���ى دع��م «ب��نّ��اء وف��ع��ال» من
دم�شق ،لأن املمر املحتمل على
الأرجح �سيقود �إلى منطقة ت�سيطر
عليها احلكومة ،على حد قوله.

ساترفيلد  ...المرشح األبرز

مصر :سفير أميركي جديد إلى القاهرة
�أك��د م�س�ؤوالن �أم�يرك��ي��ان� ،أن
الدبلوما�سي املخ�رضم ديفيد
�ساترفيلد ال���ذي ميلك خربة
وا���س��ع��ة يف ����ش����ؤون ال�رشق
الأو���س��ط ،يت�صدر املر�شحني
ملن�صب �سفري الواليات املتحدة
لدى م�رص.
وق���ال م�����س ��ؤوالن ،طلبا عدم
ن����شر ا�سميهما� :إن «من�صب
�ساترفيلد ك��أك�بر دبلوما�سي
�أمريكي معني ب�ش�ؤون ال�رشق
الأو�سط �سينتهي� ،إذا �أكد جمل�س
ال�شيوخ الأمريكي تر�شيح ديفيد
�شينكر م�ساعدا لوزير اخلارجية

ل�ش�ؤون ال�رشق الأدنى».
م��ن جانبهما ،امتنع البيت
الأبي�ض ووزارة اخلارجية عن
التعليق.
وقال م�س�ؤول �أمريكي �سابق� :إن
«�ساترفيلد لديه �صالت جيدة
باجلي�ش امل����صري على وجه
اخل�صو�ص ب�سبب �شغله يف
الفرتة من  2009حتى 2017
من�صب قائد القوة املتعددة
اجلن�سيات يف �سيناء املنوطة
مبراقبة البنود الأمنية ملعاهدة
ال�سالم بني م�رص و�إ�رسائيل».
ويف �إ�شارة �إلى حت�سن العالقات

مع الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح
ال�سي�سي� ،أمر الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب بفك جتميد 195
مليون دوالر م��ن امل�ساعدات
الع�سكرية التي حجبها �سابقا
ب�سبب خم��اوف متعلقة ب�سجل
م�رص يف حقوق الإن�سان.
و�شغل �ساترفيلد من قبل منا�صب
منها نائب قائد البعثة الأمريكية
يف ال��ع��راق و�سفري الواليات
امل��ت��ح��دة �إل���ى لبنان ومدير
�ش�ؤون ال�رشق الأدنى يف جمل�س
الأمن القومي� ،إ�ضافة لعمله يف
�سورية وتون�س وال�سعودية.

المعلم وبوريسوف يبحثان تطوير العالقات بين سورية وروسيا
وصو ًال إلى شراكة استراتيجية مستدامة

بحث نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة واملغرتبني
ال�سوري وليد املعلم رئي�س اجلانب
ال�����س��وري يف اللجنة احلكومية
ال�����س��وري��ة ال��رو���س��ي��ة امل�شرتكة
للتعاون االقت�صادي والتجاري
وال��ع��ل��م��ي ال��ت��ق��ن��ي م���ع ي���وري
بوري�سوف نائب رئي�س ال��وزراء
الرو�سي رئي�س اجلانب الرو�سي
يف اللجنة �سبل تطوير عالقات
التعاون بني �سورية ورو�سيا يف
خمتلف املجاالت واالرت��ق��اء بها
�إلى م�ستوى العالقات ال�سيا�سية
ال��رف��ي��ع��ة و���ص��وال �إل���ى حتقيق
�رشاكة ا�سرتاتيجية م�ستدامة بني
البلدين.
وعرب املعلم خالل لقائه بوري�سوف
يف مو�سكو �أم�س عن تقدير �سورية
للدعم الرو�سي املتوا�صل لها يف
مكافحة الإره���اب وتطلعها �إلى
م�ساهمة رو�سيا االحتادية يف عملية
�إعادة �إعمار ما دمره الإرهاب الأمر
الذي ميثل فر�صة نادرة لل�رشكات
الرو�سية لال�ستثمار يف خمتلف
القطاعات يف �سورية.
م��ن جانبه ع�بر بوري�سوف عن
اه��ت��م��ام احل��ك��وم��ة وال����شرك��ات
الرو�سية بامل�ساهمة يف �إع��ادة
�إطالق العملية الإنتاجية يف �سورية
وحتقيق التعايف االقت�صادي بعد
الن�رص الع�سكري.
و�أك���د اجل��ان��ب��ان �أن اجتماعات
ال��دورة املقبلة للجنة ال�سورية

• وليد املعلم والوفد املرافق له أثناء لقائهم بوريسوف

الرو�سية امل�شرتكة متثل فر�صة
لتقييم ما مت حتقيقه و�إعطاء �آفاق
واعدة لتعزيز التعاون امل�ستقبلي
بني البلدين ال�صديقني.
ح�رض اللقاء عن اجلانب ال�سوري
من�صور عزام وزير �ش�ؤون رئا�سة

اجلمهورية والدكتور حممد اخلليل
وزير االقت�صاد والتجارة اخلارجية
وال��دك��ت��ور حم��م��د خ����ضر االم�ين
ال��ع��ام لرئا�سة جمل�س ال���وزراء
والدكتور �أمي��ن �سو�سان معاون
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة واملغرتبني

وثريا ادلبي معاون رئي�س هيئة
التخطيط والتعاون الدويل و�سفري
�سورية يف رو�سيا الدكتور ريا�ض
حداد وحممد العمراين مدير �إدارة
املكتب اخلا�ص يف وزارة اخلارجية
واملغرتبني.

اليمن :تحذيرات من موجة كوليرا ثالثة
�أعلنت وزارة ال�صحة يف �صنعاء ارتفاع عدد
الوفيات ج��راء الإ���ص��اب��ة مبر�ض الكولريا
�إلى � 73شخ�ص ًا خالل ال�شهرين املا�ضيني يف
اليمن ،فيما حذرت الأمم املتحدة من احتمال
حدوث موجة جديدة من الوباء.
و�أك��د �ستيفان دوج��اري��ك ،املتحدث با�سم
الأمني العام للأمم املتحدة ،لل�صحافيني،
�أن املنظمة �سجلت قرابة � 120أل��ف حالة

ي�شتبه ب�أنها ناجمة عن الإ�صابة بالكولريا
يف اليمن يف الفرتة من يناير املا�ضي حتى
�أغ�سط�س.
و�أ���ش��ارت املنظمة الدولية �إل��ى �أن الزيادة
امل�سجلة يف معدل الإ�صابات خالل الأ�سابيع
الأخ�ي�رة تثري خم���اوف م��ن احتمال تف�شي
املوجة الثالثة من هذا الوباء ،خا�صة مع
زي��ادة كثافة هطول الأمطار املتوقعة قريبا

يف البالد .و�أ�ضاف دوجاريك �أن عدد الإ�صابات
امل�شتبه بها جتاوز املليون ومئة حالة منذ
�أبريل  ،2017يف حني ت�سببت الكولريا بوفاة
�أكرث من �ألفي ميني يف تلك الفرتة.
وحتى الآن قامت م�ؤ�س�سات �إن�سانية يف اليمن
بتلقيح نحو � 400ألف �شخ�ص �ضد وباء الكولريا
يف املناطق �شديدة اخلطورة يف احلديدة و�إب
يف حماولة لتطويق انت�شار املر�ض.

اشتباك بين عشرات الفلسطينيين والجيش اإلسرائيلي
ا�شتبك ع�رشات الفل�سطينيني
ي���وم اخل��م��ي�����س م��ع ع���دد من
امل�����س��ت��وط��ن�ين واجل��ي�����ش
الإ�رسائيلي ملنع م�صادرة �أرا�ض
على �سفح جبل الري�سان الذي
يتو�سط جمموعة من القرى يف
�شمال غرب رام الله وميكن ملن
يقف عليه �أن يرى �ساحل البحر
املتو�سط.
و�ألقى ال�شبان احلجارة �صوب
امل�ستوطنني الذين ردوا �أي�ضا
ب�إلقاء احلجارة ،بينما �أطلق
اجلي�ش الإ�رسائيلي الر�صا�ص
املطاطي وقنابل الغاز امل�سيل
للدموع والقنابل ال�صوتية.
وقال الهالل الأحمر الفل�سطيني
�إن خم�سة مواطنني �أ�صيبوا
بالر�صا�ص املطاطي ومت نقل
اثنني �إلى امل�ست�شفى من بينهما
الوزير وليد ع�ساف رئي�س هيئة
مقاومة اجل���دار واال�ستيطان
الذي �أ�صيب يف �أذنه.
وت��وج��ه ال�����ش��ب��ان ب��ع��د ع�رص
اخلمي�س �إلى �سفح جبل الري�سان
الذي ميتد على مئات الأفدنة

وعملوا على اقتالع ع�رشات من
�أ�شجار الزيتون التي زرعها
امل�ستوطنون قبل �أن يتدخل
اجلي�ش الإ�رسائيلي ملنعهم.
وقال �أحد اجلنود لل�صحافيني
الذين ذهبوا لتغطية املواجهات
«عليكم مغادرة املكان لأن هذه
�أرا�ضي دولة».
ت�أتي ه��ذه املواجهات تلبية
لدعوة �أهايل قرى خربثا بني
حارث وكفر نعمة ور�أ�س كركر
ملنع امل�ستوطنني من اال�ستيالء
ع��ل��ى اجل��ب��ل ب��ع��د �أن قاموا
خ�لال الأي���ام املا�ضية ب�شق
طريق وا�سع �إليه يربطه مع
�شارع رئي�سي ي�صل العديد من
امل�ستوطنات مع بع�ضها حتت
حرا�سة اجلي�ش الإ�رسائيلي.
وقال حممود �إجنا�ص من قرية
بني حارث لرويرتز وهو يقف
على الأر�ض التي يجري ال�رصاع
عليها «قبل ع��دة �أي���ام ب��د�أت
جرافات امل�ستوطنني بحرا�سة
جي�ش االحتالل بتجريف �أرا�ض
واقعة بني خربثا بني حارث

ور�أ�س كركر وكفر نعمة».
و�أ�ضاف «الهدف من ذلك بناء
ب�ؤرة ا�ستيطانية وخنق القرى
املحيطة».
وق���ال �إن «جت��ري��ف الأرا���ض��ي
وزراعة �أ�شجار الزيتون فيها هو
بداية لإقامة ب�ؤرة ا�ستيطانية
وال�سيطرة على الأرا�ضي ب�شكل
كامل بني القرى».
وتابع «يف الوقت الذي مُننع
من ا�ست�صالح الأرا�ضي ي�سمح
جي�ش االحتالل للم�ستوطنني
ب��ال��ق��ي��ام بعمليات جتريف
وزراع��ة بحجة �أن هذه �أرا�ضي
دول��ة وه��ذا غري �صحيح هذه
�أرا����ض تعود للمواطنني من
القرى املجاورة».
ووج���ه �سكان ال��ق��رى دع��وات
لإق��ام��ة ���ص�لاة اجل��م��ع��ة على
الأرا�ضي املهددة بامل�صادرة.
وت�صاعدت يف الأي��ام الأخرية
وترية الإعالن عن �إن�شاء وحدات
ا�ستيطانية جديدة على �أرا�ضي
ال�ضفة الغربية املحتلة مبا
فيها القد�س.

• جانب من االشتباكات

ليبيا« :اللواء السابع» لم يعد تابع ًا
لحكومة الوفاق

• فائز السراج

قال رئي�س املجل�س الرئا�سي حلكومة
الوفاق الوطني الليبية فائز ال�رساج،
�إنه يتوا�صل مع الأط��راف املتنازعة
يف طرابل�س الح��ت��واء املواجهات،
م�ؤكدا �أن «اللواء ال�سابع مل يعد تابعا
حلكومة الوفاق» .و�أ�ضاف ال�رساج
يف كلمة ن�رشها مكتبه الإعالمي على
�شبكات التوا�صل االجتماعي� ،أنه مت
حل هذا الت�شكيل الع�سكري منذ �أبريل
املا�ضي ،معرب ًا عن رف�ضه لتحركات
«�أي قوة متلك تر�سانة م�سلحة بحجج
الإ�صالح والتطهري».
وتابع« :لن ن�سمح بتكرار ما حدث
يف ال�سابق من دمار وحرق ملن�ش�آت
ال��دول��ة و�سيتحمل من يقوم بذلك

م�س�ؤوليته الكاملة �أم���ام جميع
الليبيني ..ب��ال��رغ��م م��ن اجلهود
امل��ب��ذول��ة لإر���س��اء ال�سلم الأهلي
واالجتماعي �إال �أننا فوجئنا مبا
حدث من اعتداء يف جنوب طرابل�س
على م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،واقتحام
بع�ض املع�سكرات ،وما �سببه ذلك
من �سقوط ل�ضحايا �أبرياء و�شباب
من ال��وح��دات الأمنية والع�سكرية
وترويع ل�سكان املنطقة من خمتلف
مناطق ليبيا».
ودعا ال�رساج �إلى «عدم االجنرار وراء
�أ�صوات غري م�س�ؤولة بحجج واهية
�ست�ؤدي لزعزعة الأم��ن» ،و�أ�ضاف
�أن حكومته «دعت منذ البداية �إلى

جتنيب املدنيني ه��ذه املواجهات
امل�سلحة التي لن ت ��ؤدي �إال ملزيد
من الدمار واخلراب و�سقوط �ضحايا
�أبرياء ،و�سيتحمل ه�ؤالء م�س�ؤوليتهم
ال��ق��ان��ون��ي��ة واجل��ن��ائ��ي��ة و�ستتم
حما�سبتهم».
ويف خ��ت��ام كلمته وج���ه ال����سراج
ن��داء �إل��ى جمل�س ال��ن��واب وجمل�س
ال��دول��ة يطالبهما ف��ي��ه بتوحيد
م�ؤ�س�سات الدولة ال�سيادية �سواء
كانت الع�سكرية �أو االقت�صادية،
وا�ستكمال القوانني اخلا�صة ب�إيجاد
قاعدة د�ستورية حتى ميكن �إجناز
االنتخابات الرئا�سية والربملانية
يف �أقرب وقت ممكن.

الخارجية اللبنانية :نرحب بالتمديد
لـ«اليونيفيل» في الجنوب

املحوري للحكومة واجلي�ش
رحب وزير اخلارجية اللبناين
اللبناين .و�أك���د با�سيل �أن
ج�بران با�سيل ،بقرار جمل�س
ق��رار جمل�س الأم��ن بالتمديد
الأمن الدويل القا�ضي بتمديد
«ي�شكل وقفة دعم دولية للبنان
مهام القوات الأممية «يونيفيل»
و�أمنه و�سيادته و�إقرارا بالدور
يف جنوب لبنان لعام كامل.
املحوري للحكومة واجلي�ش
وكتب ال��وزي��ر اللبناين على
اللبناين» .ومت ن�رش قوة الأمم
ح�سابه يف «ت��وي�تر»« :واف��ق
املتحدة امل�ؤقتة املعروفة
جمل�س الأم��ن بالإجماع على
بقوة «اليونيفيل» يف جنوب
متديد والية «اليونيفيل» ل�سنة
لبنان ،ب��ق��رار جمل�س الأم��ن
ك��ام��ل��ة مب��وج��ب ال��ق��رار رقم
ال��دويل رقم  1701الذي �أنهى
 2433دون تعديل يف الوالية
احل��رب التي �شنتها �إ�رسائيل
�أو تخفي�ض يف العديد والقوة
• جبران باسيل
على لبنان عام  .2006وينت�رش
البحرية» .ووافق جمل�س الأمن
جنود حفظ ال�سالم يف منطقة
ب��الإج��م��اع على متديد والية
اليونيفيل ل�سنة كاملة مبوجب القرار رقم  2433احلدود اللبنانية الإ�رسائيلية ،والتي يطلق عليها
دون تعديل يف الوالية او تخفي�ض يف العديد �أي�ضا «اخلط الأزرق» .وت�ضم قوة الأمم املتحدة
والقوة البحرية ،و�شكل هذا القرار وقفة دعم امل�ؤقتة يف لبنان نحو  11 000ع�سكري و�أكرث من
دولية للبنان و�أمنه و�سيادته واق��رار ًا بالدور  800متخ�ص�ص مدين من  41بلدا.

