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الجزائر :انطالق أعمال الدورة الثانية التابعة
لمنتدى مكافحة اإلرهاب
انطلقت �أم�س �أع��م��ال ال��دورة
الثانية ملجموعة عمل غرب
افريقيا التابعة للمنتدى
العاملي ملكافحة الإره���اب
مب�شاركة خ�ب�راء م��ن ال��دول
االع�ضاء باملنتدى.
وقال وزير اخلارجية اجلزائري
عبدالقادر م�ساهل يف كلمة امام
ال����دورة ان مكافحة ظاهرة
الإرهاب تتطلب تعزيز التعاون
الثنائي والإقليمي وال��دويل
وه��ذا ما تنتظره اجلزائر من
هذا املنتدى من �أجل امل�ساهمة
يف ت��ع��زي��ز ال�����س�لام والأم���ن
واال�ستقرار يف القارة الإفريقية
املهددة ب�شكل مبا�رش ب�سبب
تطور اخلطر الإرهابي.
و�أو����ض���ح م�����س��اه��ل �أن���ه منذ
االجتماع الأخري للمجموعة مت
ت�سجيل تقدم ملحوظ يف م�سرية
مكافحة الإره���اب والتطرف
العنيف بالإ�ضافة �إلى حت�سن
الإدراك مبخاطرهما بالرغم من
قدرتهما على التكيف ب�رسعة.
وا�ضاف ان العديد من الدول

• وزير خارجية اجلزائر عبد القادر م�ساهل �أثناء كلمته االفتتاحية

�أدرك����ت الأ���س��ب��اب املتعددة
والآثار الوخيمة للراديكالية
والتطرف العنيف من خالل
مواءمة ت�رشيعاتها الوطنية
مع �أه��داف منع وتطويق هذه
التهديدات.
وذك��ر ان ه��ذه ال��دول الحظت

العالقة بني الإرهاب واجلرمية
املنظمة ال��ع��اب��رة للحدود
والتدفقات املالية التي تغذي
الأن�شطة الإجرامية للجماعات
الإره��اب��ي��ة والتي ت�ستعملها
كحوافز لتجنيد ال�شباب.
و�أع��رب عن االرت��ي��اح لتو�سع

�أدوات وو�سائل مكافحة الإرهاب
والتطرف العنيف ب�شكل يعك�س
م�شاركة �أك�ب�ر م��ن املجتمع
الدويل يف مواجهة هذه الآفة،
م�ؤكدا �أن اجلميع لي�س مبن�أى
عن هذا اخلطر.
وي��ه��دف امل��ن��ت��دى لدرا�سة
امل�����س��ائ��ل املتعلقة بتطور
التهديد الإره��اب��ي يف منطقة
ال�ساحل وغرب �إفريقيا وت�سيري
�أمن احلدود وعودة املقاتلني
الإرهابيني الأجانب و متويل
الإرهاب والوقاية من التطرف
والت�شدد العنيف بالإ�ضافة
ولأول مرة مناق�شة دور املر�أة
يف مكافحة كل هذه الآفات.
وي�شارك يف هذا املنتدى �أكرث
م��ن  100خ��ب�ير يف جم��االت
الوقاية ومكافحة الإره���اب
وال��ت��ط��رف العنيف ميثلون
البلدان الأع�ضاء يف املنتدى
العاملي ملكافحة الإره���اب
وبلدان منطقة غ��رب �إفريقيا
وك����ذا امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة
والإقليمية.

حملة أممية ضد شلل األطفال

«األمم المتحدة» :شركات الشحن تهرب
من ميناء الحديدة اليمني بسبب الحرب
قال برنامج الأغذية العاملي
ال��ت��اب��ع ل�ل�أم��م امل��ت��ح��دة ام�س
الثالثاء �إن العمليات يف ميناء
احلديدة اليمني تراجعت �إلى
قرابة الن�صف خالل �أ�سبوعني
ل���ع���زوف ��ش�رك���ات ال�شحن
ب�سبب تفاقم انعدام الأم��ن يف
املدينة الواقعة حتت �سيطرة
احلوثيني.
و�أ�ضاف �أن تراجع توريد القمح
والإم��دادات الأخ��رى �سي�ؤثر على
خم��زون ال��غ��ذاء يف البالد التي
يواجه  14مليون �شخ�ص فيها خطر
املجاعة وذلك يف �ضوء و�صول
 %70من الواردات �إلى اليمن عرب
ميناء احلديدة احليوي.
وق��ال املتحدث با�سم برنامج
الأغذية العاملي �إيرفيه فريو�سيل:
«��شرك��ات ال�شحن حُت��ج��م على
ما يبدو عن التوجه �إلى ميناء
احلديدة ب�سبب ارتفاع م�ستويات
انعدام الأمن يف املدينة».

• حملة يف اليمن مل�ساعدة الأطفال

من ناحية �أخ��رى �أعلنت منظمة
الأم��م املتحدة للطفول ة IUN
� CEFأن��ه��ا �أط��ل��ق��ت مب�شاركة
املنظمة العاملية لل�صحة WHO
وال�سلطات املحلية يف اليمن،
املرحلة الثانية من حملة تطعيم
�ضد ال�شلل ت�شمل  5ماليني طفل.

ووفقا ملنظمة  UNICEFف�إن
احلملة ت�ستهدف عموم حمافظات
اليمن ،و�ست�ستمر � 3أيام.
و�أ�شارت �إلى �أن �أكرث من � 40ألف
من موظفي التح�صني واملتطوعني
للتنقل يف عموم اليمن� ،سيقومون
بتلقيح الأطفال الذين �أعمارهم

دون �سن اخلام�سة.
كما دعت املنظمة الأممية جميع
الآب��اء والأم��ه��ات يف اليمن �إلى
الإ��سراع يف تلقيح �أطفالهم �ضد
هذا املر�ض الفتاك والتعاون مع
الفرق امليدانية املتنقلة لإجناح
حملة الوقاية منه.
وي��واج��ه اليمن �أزم���ة �إن�سانية
كبرية ب�سبب احلرب الدائرة منذ
�أكرث من � 3سنوات ،بني جماعة
�أن�صار الله «احلوثيون» واحلكومة
اليمنية املدعومة من التحالف
العربي بقيادة ال�سعودية.
وت�سبب النزاع ح�سب الهيئات
وامل��ن��ظ��م��ات الأمم���ي���ة ،مبقتل
و�إ����ص���اب���ة م��ئ��ات الآالف من
املدنيني ،كما �أدى �إلى تدهور
الأو����ض���اع الإن�����س��ان��ي��ة وتف�شي
الأم��را���ض والأوب��ئ��ة ،وخا�صة
ال��ك��ول�يرا ،ف�����ض�لا ع��ن هبوط
االحتياطات النقدية اليمنية �إلى
احل�ضي�ض.

العراق :الصدر يرفض إسناد حقيبتي «الدفاع»
و«الداخلية» إلى غير مستقلين
�أكد زعيم التيار ال�صدري وائتالف «�سائرون»
ال��ع��راق��ي مقتدى ال�����ص��در� ،أن��ه ل��ن يوافق
على تعيني وزيرين للدفاع والداخلية غري
م�ستقلني ،وتقدم مبقرتح حول �إكمال ت�شكيلة
احلكومة.
وقال ال�صدر ،يف بيان ن�رشه ام�س الثالثاء
على «تويرت»« :يا قومي مايل �أدعوكم �إلى
النجاة وتدعونني �إلى املحا�ص�صة والف�ساد؟
ويا قومي مايل �أدعوكم �إلى عزة وكرامة الوطن

وتدعونني �إلى بيع البالد؟ ويا قومي ما �أردت
�إال الإ�صالح ما ا�ستطعت وما توفيقي �إال بالله
وبال�شعب ،لقد �صاروا متحدين يف ما بينهم
لإعادة الوجوه الكاحلة والفا�سدة وهذا ما ال
ترت�ضيه املرجعية بل ورف�ضه ال�شعب رف�ضا
قاطعا».
و�أك��د ال�صدر« :ل��ن �أر���ض��ى بوزير دف��اع �أو
داخلية غري م�ستقل وذلك حلفظ كرامة العراق
وا�ستقالله وعزته وجلعل العراق ذا قرار

م�ستقل ومن داخل احلدود ال خارجها».
واقرتح ال�صدر على رئي�س جمل�س الوزراء،
عادل عبد املهدي« ،الإ�رساع يف طرح كابينته
ال��وزاري��ة املتبقية ع��دا وزي��ري الداخلية
وال��دف��اع ،وفتح ب��اب الرت�شيح لهما من
قبل القادة العظماء الذين حرروا الأرا�ضي
املغت�صبة من �أي��ادي داع�ش الأثيمة وبدون
تدخل �أي كتلة �أو حزب �أو جهة مطلقا» ،وختم
بالقول« :جرياننا �أ�صدقا�ؤنا ال �أ�سيادنا».

بفضل حملة أمنية جرت تحت ضغط أوروبي

تراجع عدد المهاجرين

في مركز تهريب البشر بليبيا
ت��راج��ع��ت وت�ي�رة م��غ��ادرة ق���وارب املهاجرين
�صرباتة ،التي كانت �أكرب مراكز تهريب الب�رش يف
ليبيا ،تراجعا �شديدا بف�ضل حملة �أمنية جرت حتت
�ضغط �أوروبي �أ�سفر عن �إخراج �أبرز املهربني من
املدينة.
�إال �أن �إدارة خفر ال�سواحل املحلية باملدينة ت�شكو
من الإهمال وتقول �إنها ما زالت تفتقر للموارد
وعاجزة عن ت�سيري دوريات بينما ال متلك �إال زورقا
معطوبا و�سيارة واحدة كما �أنها بال �أي زي ر�سمي.
وتقع �صرباتة على بعد  75كيلومرتا غربي العا�صمة
طرابل�س وا�ستغل فيها مهربو الب�رش الفو�ضى التي
�أثارتها ع�صابات ل�سنوات ،وكانت نقطة االنطالق
الرئي�سية على �ساحل البحر املتو�سط يف ليبيا
للمهاجرين املتوجهني �إلى �إيطاليا.
وبلغ تدفق املهاجرين ذروته يف عام  2016و�أوائل
.2017
وتراجعت وترية التدفق يف يوليو عام  2017بعد
اتفاق بني �أبرز املهربني يف املدينة ،وهو �أحمد
الدبا�شي املعروف بلقب «العمو» ،وال�سلطات
يف طرابل�س حتت �ضغط �إيطايل للكف عن تهريب
املهاجرين .و�أخرجت كتيبة مناف�سة العمو و�أتباعه
من املدينة يف قتال اندلع بعد ذلك ب�شهرين ومتكنت
بعد ذلك من تعزيز موقعها مما �أحبط حماولة من
جانب العمو للعودة يف وقت �سابق من ال�شهر

احلايل.
ومب�ساعدة االحتاد الأوروبي و�إيطاليا زاد اعرتا�ض
خفر ال�سواحل الليبي للمهاجرين يف منطقة متتد
 155كيلومرتا قبالة ال�ساحل ،يف حني تراجعت
�سفن الإنقاذ التابعة مل�ؤ�س�سات خريية التي كانت
ذات يوم تقود الكثري من املهاجرين �إلى �إيطاليا.
وانطالق املهاجرين من �صرباتة ،التي يقطنها 120
�ألف ن�سمة ،يكاد يكون متوقفا.
وقال م�س�ؤولون �إنه بعد �أن كان الآالف يبحرون
�أ�سبوعيا ذات يوم ،مت احتجاز  35من الراغبني يف
الهجرة يف �أكتوبر يف منازل قبل �أن ي�سافروا.
وق���ال رئي�س غ��رف��ة عمليات ���ص�برات��ة للقوات
الع�سكرية والأمنية اللواء عمر املربوك �إنه لي�س
هناك الآن مهربو ب�رش.
ولكن خفر ال�سواحل املحلي يف �صرباتة قال �إنه
ال ينتفع من دعم االحت��اد الأوروب��ي ال��ذي يجري
حتويله عرب طرابل�س حيث تلقت وحدات البحرية
ووزارة الداخلية ت�سعة زوارق دورية.
وخفر ال�سواحل يف �صرباتة ي�ضم  150فردا ولكنه
ال ميلك �إال �سيارة واح��دة وقاربا مطاطيا واحد ًا
معطوبا كان ي�ستخدمه املهربون من قبل.
ويف �صرباتة ت�ضم القوات الأمنية املحلية مقاتلني
�شاركوا يف االنتفا�ضة على معمر القذايف الذي �أطيح
به عام  2011و�أي�ضا �سلفيني.

المهجرين
سورية :دفعة جديدة من
ّ
يعودون إلى مساكنهم

• �إحدى العائالت العائدة

عادت �أم�س دفعة جديدة من الأهايل
املهجرين �إلى منازلهم عرب معرب
ممر �أبوال�ضهور بريف �إدلب بعد
�أن �أعاد اجلي�ش ال�سوري الأمن �إلى
قراهم وبلداتهم يف �أري��اف حماة
وحلب و�إدلب.
وذكر موفد «�سانا»� ،أن ع�رشات
العائالت املهجرة م��ن مناطق
انت�شار املجموعات الإرهابية،
و�صلت �إل���ى مم��ر �أب���و ال�ضهور
بريف �إدلب يف طريقهم �إلى قراهم
التي حررها اجلي�ش ال�سوري من
الإره��اب يف �أري��اف حلب و�إدلب
وحماة ،حاملني معهم �أمتعتهم

وم�ستلزمات الإقامة وغريها عرب
�سيارات وجرارات زراعية.
و�أ���ش��ار املوفد �إل��ى �أن اجلهات
ً
نقاطا
املعنية اتخذت على املعرب
ميدانية لتقدمي اخلدمات الطبية
والطعام والألب�سة للأهايل ،يف
الوقت الذي ا�ستكملت فيه �إجراءات
العودة الروتينية يف زمن ق�صري،
حيث تابعت الأ�رس م�سريها �إلى
قراها متهيدا النطالق عجلة احلياة
الطبيعية ،يف ظل الأمن والأمان
الذي تعي�شه املناطق املطهرة من
الإرهاب.
وع�ب�ر ع���دد م��ن ال��ع��ائ��دي��ن عن

�سعادتهم بعودتهم �إلى منازلهم
التي هجرتهم منها التنظيمات
الإرهابية ،م�ؤكدين �أن الأهايل يف
مناطق انت�شار الإرهابيني يتوقون
�إلى اللحظة التي يحررهم اجلي�ش
ال�سوري من �أ�رسهم وممار�ساتهم
الإجرامية بحقهم.
وع���ادت يف ال��ـ  23م��ن ال�شهر
الفائت دفعة جديدة من العائالت
املهجرة بفعل الإرهاب �إلى قراهم
يف �أرياف حلب و�إدلب وحماة عرب
ممر �أب��و ال�ضهور لي�صل عددهم
خالل الفرتة املا�ضية �إل��ى عدة
�آالف.

شروط «تحرير الشام»

لصفقة إدلب وصلت إلى أنقرة
ذك��رت م�صادر يف املعار�ضة ال�سورية �أن
«هيئة حترير ال�شام» «جبهة الن�رصة» �سابق ًا،
عر�ضت �رشوطها على �أنقرة للخروج ب�صفقة
يف �إدلب حتفظ م�صاحلها الأ�سا�سية.
ونقلت �صحيفة «الوطن» ال�سورية عن م�صادر
معار�ضة و�صفتها ب�أنها «مقربة من ميلي�شيات
م�سلحة يف �إدلب»� ،أن «حترير ال�شام» جتري
جولة من املفاو�ضات مع م�س�ؤولني ع�سكريني
وا�ستخباراتيني �أتراك حول �رشوط ان�سحابها
من الطريقني الدوليني ال�رسيعني «�إم  »4و«�إم
 »5بني حلب حماة والالذقية ،وفق ما جاء
يف اتفاق �سوت�شي الرو�سي الرتكي يف �سبتمرب
املا�ضي.
و�أو�ضحت هذه امل�صادر �أن �رشوط «حترير
ال�شام» تتلخ�ص يف ك� ّ
�ف �أن��ق��رة �ضغوطها
على التنظيم لـحل نف�سه ووقف حتري�ضها
الف�صائل امل��وال��ي��ة لها �ضد التنظيم يف
مناطق �سيطرته يف �إدل��ب ،بالإ�ضافة �إلى
ت�سليم الأتراك بالإبقاء على «حكومة الإنقاذ»
التابعة للتنظيم� ،أو �إعطائه ح�صة «وازنة»
يف حال ت�شكيل حكومة م�شرتكة مع «احلكومة
امل�ؤقتة» ،التي يديرها االئتالف ال�سوري
املعار�ض.
وت�شرتط «حترير ال�شام» �أي�ضا �إدارة تركيا

للطريقني الدوليني دون تدخل رو�سي،
وان�سحاب عنا�رص التنظيم  7كيلومرتات
عنهما بدال من  10كيلومرتات ،كما هو وارد
يف اتفاق �سوت�شي.
واعتربت امل�صادر ا�ستقدام «حترير ال�شام»
م�ؤخرا تعزيزات ع�سكرية �إلى حميط مدينة
معرة النعمان التي ت�سيطر عليها ف�صائل
«اجلبهة الوطنية للتحرير» املوالية لرتكيا،
ب�أنه ابتزاز لرتكيا وف�صائلها.
من جهتها� ،أكدت مواقع معار�ضة �أن املناطق
املحيطة بطريق دم�شق حلب ت�شهد ا�ستنفارا
ع�سكريا بد�أته «حترير ال�شام» با�ستقدام
ح�شودها �إلى حميط مدينة معرة النعمان
ودارة عزة بريف حلب الغربي.
ونقل موقع «عنب بلدي» عن م�صدر يف «اجلي�ش
احلر» قوله �أول من �أم�س االثنني� ،إن «حترير
ال�شام» ت�سعى لإكمال �سيطرتها على الطريق
ال��دويل بتوجيه �أنظارها �إل��ى مدينة معرة
النعمان ،ما �أدى �إلى رد فعل باملثل من قبل
«�أحرار ال�شام» و«نور الدين الزنكي» يف تلك
املنطقة.
ومن املنتظر �أن يتم فتح الطريقني «�إم »4
و«�إم  »5نهاية العام احلايل لتن�شيط التجارة
يف املنطقة ،مبوجب اتفاق �سوت�شي.

ليبيا :الرئيس التشادي ونتنياهو
بحثا منابع النفط الليبي
�سلّط موقع �إخ��ب��اري لالحتالل
اال�رسائيلي ال�ضوء على خفايا
زيارة الرئي�س الت�شادي �إدري�س
ديبي التاريخية �إل��ى �إ�رسائيل
بعد  44عام ًا من قطع العالقات
الدبلوما�سية ،الفتا �إلى �أثر منابع
النفط الليبي.
ور�أى موقع «ديبكا» الإ�رسائيلي �أن
الرئي�س الت�شادي ي�سعى من خالل
توثيق عالقات بالده مع �إ�رسائيل
�إلى م�شاركة تل �أبيب يف احلرب
�ضد تنظيمي «القاعدة» و«داع�ش»
يف �أن���ح���اء ال���ق���ارة الإفريقية
وان�ضمامها �إلى جهود الواليات
املتحدة وفرن�سا لذلك يف هذه
املنطقة.
ولفت املوقع املقرب من الدوائر
اال�ستخباراتية �أن اجلي�ش الت�شادي
الذي يبلغ عدد �أف��راده � 250ألف
ع�سكري يقاتل على ثالث جبهات
قرب اجلنوب الليبي ،وخ�صو�صا
يف املنطقة الغنية مبنابع النفط
حيث متتد الأنابيب ناقلة �إياه
�إلى موانئ الت�صدير على �سواحل
البحر املتو�سط.
وتقاتل وح��دات تابعة للجي�ش
الليبي متمردين ت�شاديني ومرتزقة
ين�شطون يف مناطق م��ن جنوب

• الرئي�س الت�شادي ورئي�س الوزراء الإ�رسائيلي

ليبيا ،كما �أعلن الرئي�س الت�شادي
يف وق���ت ���س��اب��ق ،وج���ود ق��وات
معادية لنظامه داخ��ل الأرا�ضي
الليبية.
�أما اجلبهة الثانية املفتوحة على
اجلي�ش الت�شادي فهي يف القوة
امل�شرتكة متعددة اجلن�سيات
التي تقاتل جماعة «بوكو حرام»
وقوامها الأ�سا�سي قوات ت�شادية
�إ�ضافة �إلى وح��دات من نيجرييا
و�إف��ري��ق��ي��ا الو�سطى وغريها،

ويف ه��ذه اجلبهة تتلقى القوات
الت�شادية الدعم من قبل اجلي�ش
الأمريكي.
ع�لاوة على ذلك ي�شارك اجلي�ش
الت�شادي يف ن�شاطات حتالف
ع�سكري �آخ��ر خم�ص�ص ملكافحة
التنظيمات الإرهابية يعرف بـ
«قوات ال�ساحل اخلم�س».
وي�شري التقرير الإ�رسائيلي �إلى
�أن احلكومة الإ�رسائيلية م�ستعدة
لتقدمي امل�ساعدة يف احلرب على

الإره���اب يف �إفريقيا مبختلف
الأ�شكال ،ع�سكريا �أو لوجي�ستيا
�أو ا�ستخباراتيا على اجلبهات
الثالث التي ين�شط بها اجلي�ش
الت�شادي.
ويف ال�سياق ذاته ،ر�صدت �صحيفة
«�إ��سرائ��ي��ل ال��ي��وم» ما ر�أت �أنها
ع��وام��ل �أ�سهمت بق�سط واف��ر يف
عودة �إ�رسائيل بقوة �إلى القارة
ال�سمراء.
ولفتت ال�صحيفة �إلى �أن الرئي�س
الليبي ال�سابق معمر القذايف
انتهج �سيا�سة مناه�ضة لإ�رسائيل،
وتعامل مع ت�شاد لعقود باعتبارها
�ساحة خلفية ومركزا لتو�سيع نفوذ
ليبيا يف �أرجاء القارة الإفريقية،
وذل����ك ب��ا���س��ت��غ�لال ال��ت��وت��رات
الداخلية العرقية والدينية يف هذا
البلد املجاور .و�سجلت ال�صحيفة
�أن ليبيا وال�سودان �أعاقا جهودا
بذلت قبل عقد من الزمن ال�ستعادة
العالقات بني �إ�رسائيل وت�شاد،
و�ضغطا يف هذا االجتاه ،وتو�صلت
بالتايل �إلى �أن �سقوط نظام معمر
القذايف يف ليبيا ،وم��ا و�صفته
باعتدال النظام يف ال�سودان ،قد
�أ�سهم يف فتح الباب جمددا �أمام
�إ�رسائيل للعودة �إلى �إفريقيا.

