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استشهاد منفذ عملية سلفيت وشابين آخرين في رام اهلل ونابلس

فلسطين تدين مجزرة االحتالل  ...وتطالب بحماية دولية
دانت احلكومة الفل�سطينية� ،أم�س،
امل��ج��زرة الإ�رسائيلية املتمثلة
ب�سقوط ثالثة �شهداء فل�سطينيني
بر�صا�ص جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي
يف كل من نابل�س ورام الله ،وطالبت
بتوفري حماية دول��ي��ة لل�شعب
الفل�سطيني من بط�ش االحتالل.
وحمل املتحدث الر�سمي با�سم
احل��ك��وم��ة الفل�سطينية يو�سف
املحمود يف بيان حكومة االحتالل
الإ�رسائيلي امل�س�ؤولية عن اغتيال
رائ��د ها�شم ح��م��دان ،وزي��د عماد
نوري ،يف �شارع عمان داخل مدينة
نابل�س ،وعمر �أبو ليلى الذي تتهمه
بتنفيذ عملية �سلفيت.
و�أ�ضاف �أن �سلطات االحتالل تعمد
من خالل بط�شها للدفع بالأو�ضاع
�إلى التوتر الدائم .وا�ست�شهد ثالثة
فل�سطينيني �صباح �أم�س يف رام الله
ونابل�س بال�ضفة الغربية.
و�أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية يف
بيان لها ا�ست�شهاد �شابني بر�صا�ص
قوات االحتالل اال�رسائيلي بعد ان
فتحت النار �صوب املركبة التي
كان ي�ستقلها ال�شابان عند مفرق

الغاوي ب�شارع عمان �رشق مدينة
نابل�س ،ما �أدى الى ا�ست�شهادهما
على الفور.
كما ا�ست�شهد ال�شاب عمر �أبو ليلى
منفذ عملية �أرئيل من بلدة الزاوية
ب�سلفيت خ�لال ا�شتباك م�سلح مع
ق��وات االح��ت�لال يف قرية عبوين
�شمال غرب رام الله.
على جانب �آخ��ر� ،أ�صيب ع�رشات
الطلبة الفل�سطينيني� ،صباح
�أم�����س ،ب��ح��االت اخ��ت��ن��اق ،جراء
ا�ستن�شاقهم الغاز ال�سام امل�سيل
للدموع الذي �أطلقته قوات االحتالل
الإ�رسائيلي بغزارة �صوب مدر�سة
عوريف الثانوية للبنني جنوب
مدينة نابل�س �شمال ال�ضفة الغربية
املحتلة ،ما ح��دا ب��إدارت��ه��ا �إلى
�إخالء جميع الطلبة.
وقال مدير مدر�سة عوريف الثانوية
ع��اي��د ال��ق��ط يف ب��ي��ان� ،إن قوات
االح���ت�ل�ال اال��سرائ��ي��ل��ي هاجمت
املدر�سة بالقنابل الغازية امل�سيلة
للدموع ب�شكل كثيف ،ما ا�ضطر �إدارة
املدر�سة لإخ�لاء الطلبة وتعطيل
الدرا�سة ،م�شريا �إلى جتمع جمموعة

من م�ستوطني م�ستوطنة «يت�سهار»
يف املنطقة القريبة من املدر�سة.
و�أ�ضاف القط �أن ع��دد ًا من الطلبة
�أ�صيبوا باالختناق خالل مواجهات
ان��دل��ع��ت م��ع ق����وات االح��ت�لال،
مو�ضح ًا �أن املدر�سة ت�شهد اعتداءات
متكررة من قبل امل�ستوطنني وجي�ش
االحتالل الإ�رسائيلي ،حيث �أخلت
�إدارة املدر�سة الطلبة ثماين مرات
خالل الف�صل الدرا�سي الأول ،و�ست
م��رات منذ بداية الف�صل الدرا�سي
الثاين.
�إلى ذلك ،اعتقلت قوات االحتالل
الإ�رسائيلي� ،أم�س� ،أح��د حرا�س
امل�سجد الأق�صى و�سيدة.
وقالت م�صادر فل�سطينية �إن �رشطة
االحتالل اعتقلت حار�س امل�سجد
االق�صى حممد ال�صاحلي من منطقة
باب الرحمة داخل الأق�صى ،فيما
اعتقلت ال�سيدة نفي�سة خوي�ص �أثناء
حماولتها الدخول �إلى الأق�صى عرب
باب اال�سباط ،وحولتها للتحقيق.
ي�أتي ذل��ك يف الوقت ال��ذي كثفت
فيه ما ت�سمى بـ«منظمات الهيكل»
امل���زع���وم دع��وات��ه��ا لأن�صارها

وجمهور امل�ستوطنني �إلى امل�شاركة
الوا�سعة يف اقتحامات امل�سجد
الأق�صى املبارك اليوم ،احتفاال مبا
ي�سمى «عيد امل�ساخر» «البورمي»
العربي.
وب��ح�����س��ب ال���دع���وات اليهودية
املتطرفة التي ن�رشتها على مواقع
التوا�صل االجتماعي ،ف�إن جمموعات
تابعة لـ«منظمات الهيكل» �سوف
تنظم برامج واقتحامات وا�سعة
للم�سجد الأق�صى خالل فرتة العيد،
و�سيتخلل هذه االقتحامات برامج
�إر�شادية واحتفالية مبا يتنا�سب
مع العيد اليهودي ،و�سينفذ بع�ض
�أف���راد منظمات الهيكل املزعوم
تقاليد هذا العيد داخل الأق�صى،
وخا�صة ارتداء الأزياء التنكرية.
و�سي�شارك يف ه��ذه االقتحامات:
«منظمة �أمناء الهيكل» ،و«منظمة
ن�ساء لأج��ل الهيكل» ،و«جمموعة
ط�لاب لأج���ل ال��ه��ي��ك��ل» ،و«معهد
الهيكل ال��ث��ال��ث» ،وحاخامات
«ك��ري��ات �أرب���ع» ،وبع�ض قيادات
االحتالل و�أحزابه ،ووزراء بحكومة
االحتالل.

الخارجية الفلسطينية تدين فتح المجر مكتب ًا بتمثيل دبلوماسي في القدس
�أدانت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�سطينية
فتح املجر مكتب ًا جتاري ًا بتمثيل دبلوما�سي
لها يف القد�س ،واعتربته خمالفة قانونية
ودبلوما�سية و�سيادية للقانون ال��دويل،
ولقرار جمل�س الأم��ن رقم  478لعام 1980
وللقانون الدويل وملواقف االحتاد الأوروبي
امللزمة لأع�ضائها مبا فيها دولة املجر.
وذك��رت ال��وزارة� ،أم�س� ،أن هذا يعد �أي�ض ًا

خمالفة �رصيحة التفاقيات فيينا الناظمة
للعالقات الدبلوما�سية والقن�صلية بني الدول،
وحتديد ًا بني املجر وفل�سطني ،م�شرية �إلى �أن
فل�سطني تنظر با�ستياء �شديد لهذا املوقف
املعار�ض لكل ذل��ك ،وترف�ض هذا التحول
يف املوقف املجري املتما�شي مع املطالبات
الإ�رسائيلية.
و�أك���دت �أن دول��ة فل�سطني ق��ررت ا�ستدعاء

ال�سفري املجري لإبالغه مبوقفها الراف�ض
لهذه اخلطوة ،ومطالبته بنقل مطالبها لبالده
بتغيري موقفها؛ من �أج��ل م�صلحة العالقات
الثنائية التي جتمع املجر م��ع فل�سطني
وال��ع��رب وامل�سلمني ،وعليه مت ا�ستدعاء
ال�سفري الفل�سطيني يف بوداب�ست للت�شاور
تعبري ًا ع��ن رف�ض فل�سطني لهذا املوقف
العدائي للمجر.

• الفدائي الفل�سطيني منفذ عملية �سلفيت عمر �أبو ليلى

تفكيك خلية إرهابية في األنبار

مصر :ال شروط لعودة سورية
للجامعة العربية

العراق :عالقتنا جيدة مع دول الجوار
�أكد رئي�س الوزراء العراقي عادل
عبد امل��ه��دي� ،أم�����س الأول� ،أن
بالده تراقب ب�شكل مكثف معركة
حترير الباغوز �آخر جيب للتنظيم
الإرهابي �رشقي �سورية.
وقال عبد املهدي �إن بالده تلقت
من الطرفني الأمريكي والربيطاين
ت�أكيدات بدعمها يف حربها �ضد
الإرهاب.
وفى �سياق مت�صل� ،أ�شار رئي�س
ال����وزراء ال��ع��راق��ي �إل��ى احتواء
ت���ط���ورات الأو����ض���اع يف ق�ضاء
«�سنجار» ،م�ؤكد ًا اتخاذ الإجراءات
الالزمة حيال اال�شتباكات التي
ح��دث��ت ب�ين ال��ق��وات احلكومية
وم�سلحي حزب العمال الكرد�ستاين
يف مدينة �سنجار مبحافظة نينوى
�شمال �رشقي البالد.
وقال عبداملهدي �إن عالقات بالده
اجليدة مع دول اجل��وار تنعك�س

ايجابا على الو�ضع الداخلي
للبالد.
و�أ�ضاف ان بالده تتحول من حمور
معادي لالخرين الى اقامة عالقات
جيدة مع كل دول اجلوار ،م�شريا
الى ان اجل�سور التي تقام مع تلك
ال��دول ت�سهم بتحقيق الت�صالح
الداخلي بني املكونات املتنوعة
يف العراق.
و�أكد ان هذه ال�سيا�سة حفزت دول
اجلوار على م�ساعدة العراق يف
حل «ا�شكاالت كبرية» م�ست�شهدا
ب��ع��رو���ض تلقتها حكومته من
الكويت وال�سعودية مبد بالده
بالكهرباء جمانا وزيادة الطاقة
املجهزة من ايران وهو ما ي�ساعد
على مواجهة ال�صعوبات.
واكد ان حكومته ال تريد ان تنخرط
يف حمور �ضد اخر وتتحول الى
ار���ض ��صراع ب��ل تريد �أن تعود

لبنان 172 :ألف نازح عادوا
إلى سورية
�أعلن جهاز الأمن العام اللبناين� ،أن عدد النازحني ال�سوريني داخل
الأرا�ضي اللبنانية الذين عادوا �إلى �سورية ،ابتداء من منت�صف
العام املا�ضي وحتى يوم �أم�س ،بلغ � 172أل ًفا و 46الجئ ًا .و�أ�شار
الأمن العام اللبناين� ،إلى �أن هذا العدد من النازحني ال�سوريني
العائدين �إلى بلدهم ،جاء يف �ضوء الت�سهيالت الإداري��ة التي
بد�أت املديرية العامة للأمن العام يف تطبيقها منذ �شهر دي�سمرب
 ،2017وا�ستنادا �إلى �آلية العودة التي و�ضعها الأمن العام يف كل
املناطق اللبنانية اعتبارا من �شهر مايو  ،2018بناء على تفوي�ض
من ال�سلطة ال�سيا�سية وعلى ر�أ�سها الرئي�س مي�شال عون.
و�أكد الأمن العام �أنه �سيوا�صل العمل ب�آلية العودة الطوعية
للنازحني املعتمدة ،بالتن�سيق مع ال�سلطات ال�سورية ،بالإ�ضافة
�إلى ا�ستمرار الإجراءات الإدارية املتبعة على املعابر احلدودية
ال�رشعية لت�سهيل عودة النازحني الذين يرغبون يف العودة �إلى
�سورية ،خا�صة الذين خالفوا نظام الإقامة �أو دخلوا الأرا�ضي
اللبنانية بطرق غري �رشعية.

تونس :مقتل  3عناصر
إرهابية في القصرين
�أعلن متحدث با�سم احلر�س
ال��وط��ن��ي التون�سي� ،أم�س
الأول ،مقتل � 3إرهابيني يف
والية الق�رصين غرب البالد.
وق�����ال امل���ت���ح���دث ح�سام
اجلبابلي �إن «القتلى الثالثة
ه��م ع��ن��ا��صر تتبع تنظيم
ج��ن��د اخل�ل�اف���ة ،وه����م من
�أخطر العنا�رص الإرهابية»،
و�أ�ضاف �أن «وحدات احلر�س
الوطني والوحدة املخت�صة
يف مكافحة الإره���اب نفذوا
عملية ا�ستباقية بد�أنا العمل
عليها منذ �شهرين وه��ي ال
تزال م�ستمرة».
وي��ت��ح�����ص��ن م�����س��ل��ح��ون يف

اجلبال املحيطة بالق�رصين
ويف املرتفعات القريبة من
احلدود اجلزائرية بوالياتي
الكاف وجندوبة ،ويف �سيدي
بوزيد ،ود�أب م�سلحون يف
تلك املناطق على ال�سطو على
املناطق ال�سكنية ،وخطف
رع���اة وم��دن��ي�ين وذبحهم،
التهامهم بالتخابر �ضدهم.
ويذكر �أن التنظيم الإرهابي
ُ
ن�رش ال�سبت املا�ضي فيديو
تبنى فيه ذبح مواطن وقطع
ر�أ���س��ه يف ج��ب��ل املغيلة،
وقبله �أعلن التنظيم املتطرف
م�س�ؤوليته عن ذبح �شقيقني
راعيي غنم يف �سيدي بوزيد.

• عادل عبداملهدي

بغداد دار ًا لل�سالم ومكان ًا اللتقاء
الفرقاء.
ووق��ع ال��ع��راق �أخ�ي�ر ًا اتفاقيات

جتارية م�شرتكة مع االردن و�إيران
وي�سعى لعقد اتفاقيات م�شابهة
مع الكويت وال�سعودية وقطر.
على جانب �آخر� ،أعلنت مديرية
اال�ستخبارات الع�سكرية العراقية
�أن���ه مت اخ�ت�راق وتفكيك خلية
�إرهابية تابعة للتنظيم الإرهابي
بق�ضاء القائم يف حمافظة الأنبار.
وذكرت املديرية� ،أم�س� ،أنه بناء
على معلومات ا�ستخبارية دقيقة
وبعملية نوعية متكنت املديرية
بالتعاون مع ا�ستخبارات لواء
امل�شاة  32من اخ�تراق وتفكيك
خلية �إره��اب��ي��ة م��ك��ون��ة م��ن 6
�إره��اب��ي�ين ي�شكلون جمموعتني
تعمالن يف ق�ضاء القائم وناحية
ال��ك��راب��ل��ة يف الأن��ب��ار ومتكنت
م��ن اعتقالهم ،م�شرية �إل��ى �أن
جميع الإرهابيني من املطلوبني
للق�ضاء.

يذكر �أن مديرية اال�ستخبارات
الع�سكرية العراقية تعلن بني
ف�ترة و�أخ���رى اعتقال مطلوبني
خ�لال عمليات �أمنية تنفذها يف
مناطق متفرقة من البالد.
ويف �ش�أن �آخر ،نقلت وكالة الأنباء
العراقية عن بيان جمل�س النواب
العراقي �أم�س الأول �أن املجل�س
يرى �أن م�رشوع التعديالت على
قانون اجلن�سية العراقية «»26
ل�سنة  2006مرفو�ض ب�صيغته
احلالية ،الفتة ال��ى �أن القوى
ال�سيا�سية يف جمل�س النواب ت�ؤيد
الت�صويت على �إع��ادة امل�رشوع
امل��ذك��ور �إل��ى احلكومة لغر�ض
�إعادة درا�سته.
وين�ص م�رشوع القانون على حق
الأجنبي الذي �أم�ضى عدة �أعوام
مت�صلة يف العراق يف احل�صول على
اجلن�سية العراقية.

موسكو ودمشق تعرضان المساعدة في إجالء نازحي مخيم الركبان

مجموعات إرهابية تستهدف ريف إدلب

قال وزير اخلارجية امل�رصي �سامح
�شكري �أم�س ان القاهرة ودم�شق
تربطهما عالقات قوية ،و�إن بالده
لي�س لديها �رشوط لعودة �سورية
�إلى اجلامعة العربية.
و�أ���ض��اف �شكري يف ت�رصيح على
هام�ش زيارته �إل��ى عمان« :عملت
خ�ل�ال ال�����س��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة على
الدعوة الحتواء الأزم��ة وجتنيب
�سورية و�شعبها وي�لات احلروب
والدمار واملخاطر املرتبطة بعمل
التنظيمات الإرهابية على الأرا�ضي
• �سامح �شكري
ال�سورية ..كما دعوت �إلى تعزيز
ما من �ش�أنه ا�ستقرار ووحدة و�سيادة
�سورية».وحول وجود خطة لل�سالم يف ال�رشق الأو�سط تعرف
با�سم «�صفقة القرن» قال وزير اخلارجية امل�رصي ان هذه
ال�صفقة «مل تعلن بعد حتى تتخذ م�رص موقفها �إزاءها».
و�أكد دعم بالده ال�ستعادة احلقوق امل�رشوعة لل�شعب الفل�سطيني
على �أن تكون هناك حلول �ضمن الأطر الدولية وقرارات جمل�س
الأمن ،م�شدد ًا على �أهمية التوافق بني طريف النزاع «لأن ذلك
�سيحقق ال�سالم يف املنطقة».
وب�ش�أن لقائه مع الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية
يو�سف بن علوي قال �إنه ا�ستعر�ض التحديات التي تواجه
املنطقة خا�صة ال�رصاعات التي مازالت قائمة يف عدد من
الدول العربية والتحديات الكبرية املت�صلة مبواجهة الإرهاب
مبختلف �أ�شكاله.
و�أكد �أن لدى اجلانبني ر�ؤية مت�شابهة يف كيفية حل ال�رصاعات
وما يت�صل بتكثيف اجلهود من �أجل مواجهة الإرهاب والعمل على
حتقيق اال�ستقرار ،م�ضيف ًا �أنه جرت كذلك مناق�شة الدور الذي
تقوم به جامعة الدول العربية ودورها يف تعزيز الت�ضامن
العربي بهدف �إيجاد �أر�ضية م�شرتكة ل�صياغة مواقف �سيا�سية
وثقافية واقت�صادية ثابتة.
وت�أتي زي��ارة �شكري �إلى م�سقط يف اطار اجتماعات اللجنة
العمانية امل�رصية امل�شرتكة.

الحكومة اليمنية :ال تقدم بشأن
إعادة االنتشار في الحديدة
• اجلي�ش ال�سوري يوا�صل عملياته �ضد الإرهاب

ا�ستهدفت اجلماعات الإرهابية
املنت�رشة يف ريف �إدلب جنوبي
���س��وري��ة ،ب��ع��دد م��ن القذائف
ال�صاروخية منازل الأه��ايل يف
بلدة الر�صيف التابعة لناحية
قلعة امل�ضيق يف منطقة ال�سقيلبية
بالريف ال�شمايل ،وا�ستمرت
يف خرقها اتفاق منطقة خف�ض
الت�صعيد .وت�سببت االعتداءات
الإرهابية يف �أ��ضرار مادية يف
بع�ض املنازل واملمتلكات دون
وقوع �إ�صابات بني املواطنني.
و�أ�شارت الوكالة �إلى �أن وحدات
اجلي�ش ال�سوري العاملة بالريف
ال�شمايل ردت على م�صادر �إطالق
القذائف ودم��رت خاللها عد ًدا
م��ن من�صات الإط�ل�اق و�أوقعت
يف ���ص��ف��وف الإره��اب��ي�ين قتلى
وم�صابني.
وتوا�صل التنظيمات الإرهابية
املنت�رشة بريف �إدلب اجلنوبي
وعدد من قرى وبلدات ريف حماة
ال�شمايل خ��رق ات��ف��اق منطقة

خف�ض الت�صعيد يف �إدل��ب عرب
اعتداءاتها وهجماتها على مواقع
اجلي�ش ونقاطه والقرى الآمنة.
من جانبها ،نفذت وح��دات من
اجلي�ش ال�سوري عمليات مركزة
على حم���اور حت��رك وجتمعات
املجموعات الإرهابية يف ريف
حماة ال�شمايل.
ووج��ه��ت وح����دات م��ن اجلي�ش
مرابطة بريف حماة وجهت �صباح
�أم�س رمايات دقيقة على جتمعات
و�أوك��ار املجموعات الإرهابية
التابعة لتنظيم جبهة الن�رصة يف
بلدة احلويجة وقريتي ال�صهرية
و�سحاب بالريف ال�شمايل.
وا�سفرت عمليات اجلي�ش ال�سوري
عن تدمري عدة �أوكار للإرهابيني
و�أ�سلحة وذخ�يرة و�إي��ق��اع قتلى
وم�صابني يف �صفوفهم.
وق�ضت وحدات من اجلي�ش �أم�س
على العديد من الإرهابيني يف
بلدتي باب الطاقة ومورك بريف
ح��م��اة ال�����ش��م��ايل ويف �صهيان

وتلمن�س بريف �إدل��ب اجلنوبي
ال�رشقي ودم��رت لهم �أوك��ارا يف
عمق مناطق انت�شارهم كانوا
يتخذونها منطلقا لأعمالهم
الإره��اب��ي��ة .م��ن جهة �أخ���رى،
�أعلنت هيئة التن�سيق امل�شرتكة
الرو�سية ال�سورية �أن مو�سكو
ودم�شق عر�ضتا على وا�شنطن
امل�ساعدة يف �إجالء النازحني من
خميم الركبان �رشقي �سورية.
وقالت الهيئة �إن «قدرة الواليات
املتحدة غري كافية لتوفري الأمن
ل�سكان املخيم خا�صة من �أراد
منهم ال��ع��ودة» ،م�شريا �إل��ى �أن
اجل��ان��ب الأم�يرك��ي ال ي�ستطيع
الت�أثري على امل�سلحني يف منطقة
التنف اخلا�ضعة ل�سيطرته.
م��ن جانبها� ،أك���دت احلكومة
ال�سورية يف بيان ،ا�ستعدادها
لتوفري احلماية الالزمة خلروج 6
قوافل �إن�سانية من خميم الركبان
بالتعاون مع ال�رشطة الع�سكرية
الرو�سية.

نفى م�صدر حكومي ميني وجود
�أي تقدم فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق
�ستوكهومل� ،أو �أي من التفاهمات
اخلا�صة بتنفيذ املرحلة الأولى
من �إعادة االنت�شار.
و�أع�����������رب امل���������ص����در ع��ن
ا�ستغرابه�،أم�س ،من البيان
ال�صادر عن املبعوث الأممي،
مارتن غريفيث والذي �أكد خالله
�أن هناك تقدما ملمو�سا نحو
تنفيذ املرحلة الأولى من �إعادة
االنت�شار يف مدينة احلديدة.
واتهم امل�صدر جماعة احلوثي
باال�ستمرار يف تعطيل كل ما
ات��ف��ق عليه ،داع��ي��ا غريفيث
الت��خ��اذ م��واق��ف ج���ادة ب�ش�أن
مم��اط��ل��ة امل�����س��ل��ح�ين وع���دم
التزامها بتنفيذ االتفاقات وحمل
احلوثيني م�س�ؤولية �إف�شال اتفاق
�ستوكهومل.
على �صعيد مت�صل ،التقى رئي�س
الوزراء اليمني د.معني عبدامللك،
�أم�س الأول ،يف العا�صمة امل�ؤقتة
ع��دن ،رئي�س جمموعة الأزم��ات
الدولية روبرت مايل.
وناق�ش اللقاء عدد ًا من الق�ضايا
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة

وامل�ستجدات املتعلقة بتطورات
اتفاق �ستوكهومل ب�ش�أن احلديدة
وتعنت امللي�شيات احلوثية يف
تنفيذ االتفاق.
وكان قد �أف��اد املبعوث اخلا�ص
للأمني العام للأمم املتحدة �إلى
اليمن ،مارتن غريفيث� ،أم�س
الأول ،ب�أن هناك تقدم ًا ملمو�س ًا
نحو اتفاق ط��ريف ال�رصاع على
تنفيذ املرحلة الأولى من �إعادة
االنت�شار يف مدينة احلديدة،
غربي اليمن.
وقال غريفيث يف بيان ن�رش على
موقعه الإل��ك�تروين «�إن���ه عقب
نقا�شات بناءة مع الطرفني ،هناك
تقدم ملمو�س نحو االتفاق على
تنفيذ املرحلة الأولى من �إعادة
االنت�شار طبق ًا التفاق احلديدة».
و�أ���ش��ار غريفيث �إل��ى �أن��ه �سيتم
عر�ض التفا�صيل الفنية على
الطرفني يف جلنة تن�سيق �إعادة
االنت�شار للت�صديق عليها ،معرب ًا
عن تطلعه ل�رسعة الت�صديق.
وتابع« :ت�أمل الأمم املتحدة �أن
ميهد ه��ذا التقدم الطريق نحو
التو�صل �إلى حل �سيا�سي �شامل يف
اليمن».

