
نفذت ال��ط��ائ��رات الصهيونية 
األربعاء سلسلة غارات جوية على 
م��واق��ع حلركة حماس ف��ي قطاع 
غزة، ردا على إطالق صواريخ من 
القطاع، على خلفية توتر متصاعد 

بني الطرفني.
وي��ث��ي��ر ه���ذا ال��ت��ص��ع��ي��د ال��ذي 
تسبب مبقتل فلسطيني وإصابة 
ثالثة آخ��ري��ن ب��ج��روح، اخلشية 
من مواجهة جديدة بني اسرائيل 
والفصائل الفلسطينية في غزة، 
بينها حماس التي تسيطر على 
ال��ق��ط��اع م��ن دون م��ن��ازع ف��ي ظل 
حصار إسرائيلي وإقفال معبر رفح 

مع مصر.
ون��ددت حركة حماس بإطالق 
الصواريخ، مشيرة الى أن ال عالقة 
لها ب��ه��ا، لكن إس��رائ��ي��ل حملتها 

املسؤولية رغم ذلك.
وأعلن اجليش اإلسرائيلي أّن 
ص��اروخ��ا أُطلق صباح األربعاء 
من قطاع غزة في اجت��اه إسرائيل 
تسّبب ب��أض��رار ف��ي مدينة بئر 
السبع )جنوب( التي تبعد 40 كلم 

عن غزة.  
ووق���ع ال��ص��اروخ ف��ي حديقة 
منزل تسكنه عائلة لديها ثالثة 
أطفال. ولم ُتصب العائلة بجروح، 
إاّل أّن��ه��ا تّلقت ع��الج��ا م��ن ج��ّراء 

الصدمة، بحسب وسائل إعالم.
وحت���ّدث اجل��ي��ش اإلسرائيلي 
عن ص��اروخ آخر أُطلق في اجتاه 

البحر.
وه���ي امل���رة األول����ى م��ن��ذ وق��ت 
طويل التي يصل فيها ص��اروخ 
ال��ى ه��ذه املسافة داخ��ل األراض��ي 
اإلسرائيلية، ما أثار ردا إسرائيليا 

عنيفا.
وأع��ل��ن متحدث باسم اجليش 
ف��ي وق���ت الح���ق ف��ي م��ؤمت��ر عبر 
الهاتف مع صحافيني، أن سالح 
اجلو االسرائيلي قصف 20 موقعا 

حلركة حماس في قطاع غزة.
وق�����ال امل���ت���ح���دث ج��ون��اث��ان 
كونريكوس »قصفنا حوالى 20 
هدفا عسكريا واضحا«، مشيرا الى 

أن ال أهداف مدنية.
وتابع »كانت األه��داف متنوعة 
ومختلفة، منها أحد أنفاق اإلرهاب، 
نفق هجومي يستهدف إسرائيل، 
وورش���ت���ان حت���ف���ران األن���ف���اق، 
ومرافق عسكرية مختلفة تابعة 
حلركة حماس. كما قصفنا موقعا 

لتصنيع األسلحة املتقدمة«.
ق���ال ك��ون��ري��ك��وس إن حركة 
حماس تتحمل املسؤولية الكاملة 
عن إطالق الصواريخ »بالرغم من 

أنها تنصلت من العملية«.
وأش����ار ال���ى أن »ال��ص��واري��خ 
م��ت��وس��ط��ة امل����دى، وه���ي محلية 
الصنع«، وأن »هناك منظمتني فقط 
في غزة متلكان هذه األنواع احملددة 
من الصواريخ هما حركة حماس 

واجلهاد اإلسالمي الفلسطيني«.
وق��ال اجليش »ميكن أن تكون 
عناصر صغيرة مارقة هي التي 

قامت بإطالق الصواريخ، ال ميكن 
استبعاد ذلك، لكن املسؤولية تقع 
بشكل مباشر على عاتق حركة 
حماس، ألنها مسؤولة عن صنع 
ال��ق��رار، س��واء ه��ي التي وضعت 
إصبعها على الزناد أو غيرها من 

فعل ذلك«. 
وكانت الفصائل الفلسطينية في 
قطاع غزة مبا فيها حركة حماس، 
دان���ت عملية إط���الق الصواريخ 

الليلة املاضية.
وق��ال��ت ف��ي ب��ي��ان إن »أجنحة 
امل��ق��اوم��ة ف��ي غ��رف��ة العمليات 
املشتركة حتيي اجلهد املصري 
املبذول لتحقيق مطالب شعبنا، 
وت���رف���ض ك���ل احمل������اوالت غير 
امل��س��ؤول��ة ال��ت��ي حت����اول ح��رف 
البوصلة وتخريب اجلهد املصري، 
ومنها عملية إط��الق الصواريخ 

الليلة املاضية«.
وتقوم مصر بوساطة بني حركة 
ح��م��اس واإلس��رائ��ي��ل��ي��ني م��ن أجل 
إرس���اء هدنة ف��ي قطاع غ��زة بعد 

سلسلة ت��وت��رات خ���الل األش��ه��ر 
األخيرة.

وق��ال اجليش اإلسرائيلي من 
جهته »نحن ندعم اجلهود املصرية 
ون��درك اهميتها، لكن ما تقوم به 
حماس من هجمات ضد اسرائيل 

يقوض اجلهود«.
وشدد على أن الوضع على األمد 
القصير »يحتمل أن يكون خطرا ، 
ل��ذل��ك ف���إن اجل��ي��ش اإلس��رائ��ي��ل��ي 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ع��ال��ي م���ن أه��ب��ة 

االستعداد  لكل سيناريو«.
وأوض�����ح اجل��ي��ش أن س��الح 
اجلو نفذ الغارات ردا على إطالق 
ال��ص��واري��خ، لكنه أيضا »أحبط 
محاولة إطالق صواريخ من شمال 
قطاع غ��زة كانت تستهدف رمبا 
ع��س��ق��الن«. وب��ث اجليش شريط 
فيديو ملجموعة رج��ال يظهرون 
وك���أن���ه���م ي���ح���ض���رون إلط���الق 
ص���اروخ، قبل أن يختفي أحدهم 
إث��ر ان��ف��ج��ار ن��اجت على األرج��ح 
ع��ن ض��رب��ة إس��رائ��ي��ل��ي��ة م��ح��ددة 

ال��ه��دف. وق��د يكون ه��ذا الشخص 
على األرج��ح ناجي جمال محمد 
الزعانني )25  عاما( الذي أعلنت 
وزارة الصحة في قطاع غزة مقتله 

في الغارات.
وأم��ر وزي��ر الدفاع االسرائيلي 
افيغدور ليبرمان بإغالق نقطتي 
العبور بني اسرائيل وقطاع غزة 

بعد سقوط الصاروخ.
وأعلنت ناطقة باسم الهيئة 
التابعة ل���وزارة ال��دف��اع املكلفة 
ال��ش��ؤون امل��دن��ي��ة ف��ي االراض���ي 
الفلسطينية أن ل��ي��ب��رم��ان أم��ر 
ب��اغ��الق معبر اي��ري��ز لألشخاص 
وكيرمي شالوم )ك��رم أب��و سالم( 
للبضائع، وكذلك تقليص منطقة 
الصيد املسموح بها قبالة سواحل 
قطاع غزة من ستة الى ثالثة أميال 

بحرية.
وأعلن رئيس بلدية بئر السبع 
إغ��الق امل���دارس ف��ي محيط قطاع 
غ���زة. ف��ي امل��ق��اب��ل، روت عائالت 
فلسطينية أن تالميذ ثالثة مدارس 

غ��رب رف��ح محيطة بأحد املواقع 
املستهدفة بالغارات اإلسرائيلية 
غادروا مدارسهم بعد دوي انفجار 
ك��ب��ي��ر ت��س��ب��ب ب��ت��ح��ط��ي��م زج���اج 

املدارس فضال عن حاالت الهلع.
وكان وزير الدفاع اإلسرائيلى 
أف��ي��غ��دور ليبرمان أك��د الثالثاء 
ض��رورة توجيه »ضربة قاسية« 
حلركة حماس ف��ي غ��زة، معتبرا 
أن��ه ال مُي��ك��ن السماح باستمرار 
االحتجاجات الفلسطينّية وأعمال 

العنف على حدود القطاع.
وق���ال ليبرمان أث��ن��اء زي��ارت��ه 
قاعدة رمي العسكرية قرب حدود 
اس��رائ��ي��ل م��ع غ���زة »ن��ح��ن غير 
مستعدين لقبول مسلسل العنف 
األسبوعي«. وأض��اف أن »إع��ادة 
الوضع الى ما كان عليه قبل 29 
مارس ال تتم بتسوية للوضع، بل 

بضربة قاسية حلماس فقط«.
وق����ال ل��ي��ب��رم��ان »أع��ت��ق��د أن��ه 
ف��ي ه���ذه امل��رح��ل��ة استنفدنا كل 
االح��ت��م��االت، وح���ان اآلن الوقت 

التخاذ القرارات«.
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية 
أن احلكومة األمنية املصغرة املكلفة 
مناقشة أكثر القضايا حساسية 
بحضور رئيس ال��وزراء بنيامني 
نتانياهو واملنقسمة بشأن عمل 
عسكري واس��ع  ستعقد اجتماعا 

األربعاء.
وتنظم حركة حماس منذ 30 
م���ارس اح��ت��ج��اج��ات »م��س��ي��رات 
ال���ع���ودة« ك��ل ي���وم جمعة ق��رب 
احلدود مع إسرائيل مبشاركة آالف 
الفلسطينيني، وغالبا ما تتخللها 

مواجهات دامية.
وُق��ت��ل منذ ذل��ك التاريخ 207 
فلسطينيني على األق���ّل، وجندي 

إسرائيلي واحد.
من جهة أخرى، منحت اجلمعية 
ال��ع��ام��ة ل���ألمم امل��ت��ح��دة ال��ث��الث��اء 
الفلسطينيني ال��ذي��ن يتمتعون 
بوضع مراقب في املنظمة الدولية، 
ص��الح��ي��ات ق��ان��ون��ي��ة إض��اف��ي��ة 
ليتمّكنوا من تولي رئاسة مجموعة 

ال�77 في العام 2019، وهو دور 
جديد تنتقده الواليات املتحدة.

وق���د واف���ق���ت 146 م���ن أص��ل 
193 دولة في األمم املتحدة على 
ق��رار في هذا اإلط��ار قّدمته مصر، 
فيما ص��ّوت��ت ض���ّده ث���الث دول 
هي إسرائيل وال��والي��ات املتحدة 
وأستراليا، وامتنعت 15 دولة عن 
التصويت.  وق��ال نائب السفير 
األم��ي��رك��ي ل���دى األمم امل��ت��ح��دة 
ج��ون��اث��ان كوهني أم��ام اجلمعية 
العامة »ال��والي��ات املتحدة لطاملا 
عارضت تعزيز وضع الفلسطينيني 

في االمم املتحدة«. 
وأض��اف إن��ه يحّق فقط للدول 
األع���ض���اء، ال��ت��ي ل��دي��ه��ا اع��ت��راف 
ك��ام��ل، ب���أن ت��ت��ح��ّدث وت��ت��ص��ّرف 
باسم مجموعة من الدول في األمم 

املتحدة.
وح���ّذر ك��وه��ني ب���أّن ال��والي��ات 
املتحدة لن تعترف بالدور اجلديد 

للفلسطينيني. 
م���ن ج��ه��ت��ه ت��ع��ّه��د ال��س��ف��ي��ر 

الفلسطيني ري��اض منصور »بأال 
يّدخر جهدا« للدفاع عن مصالح 
مجموعة ال�77 والعمل »بشكل 

بّناء مع جميع الشركاء«.
ون���ّص م��ش��روع ال��ق��رار ال��ذي 
حصلت وكالة فرانس برس على 
نسخة منه على سلسلة تدابير 
»من أجل مشاركة دولة فلسطني« 
في مختلف ال��دورات واملؤمترات 
ال��س��ن��وي��ة ال��ت��ي س��ت��ش��ارك فيها 

مجموعة ال77 العام املقبل.
ويتضمن ملحق ب��ال��ق��رار بني 
م��واده »ح��ّق اإلدالء بتصريحات 
باسم مجموعة ال77 والصني« 
و«ح����ق امل��ش��ارك��ة ف���ي صياغة 
م��ق��ت��رح��ات وت��ع��دي��الت« و«ح��ق 

عرض مذكرات إجرائية«.
ومبعزل عن قيمته القانونية، 
ي��رت��دي ه��ذا النص طابعا رمزيا 
ف��ي وق��ت ال ميلك الفلسطينيون 
دولة بينما أرج��أت إدارة الرئيس 
دون��ال��د ترامب على ما يبدو إلى 
م��ا ب��ع��د االن��ت��خ��اب��ات األميركية 
التي ستجرى في نوفمبر، كشف 
خطة للسالم لتسوية النزاع بني 

اسرائيل والفلسطينيني.
وك���ان���ت »م��ج��م��وع��ة ال77 
وال���ص���ني« - ت��ض��م امل��ج��م��وع��ة 
ف��ي ال��واق��ع 134 دول���ة حاليا -
-، اخ��ت��ارت ف��ي اجتماع عقد في 
27 سبتمبر على هامش األعمال 
السنوية للجمعية العامة لألمم 
املتحدة، فلسطني لتولي الرئاسة 

الدورية للمجموعة في 2019.
وحاليا، ُتشّكل مجموعة ال77 
-- حتالف عدد من الدول الناشئة 
ال���ذي ان��ش��ئ ف��ي األس����اس لدفع 
املصالح االقتصادية ألعضائه-
-، قّوة تفاوض ال ُيستهان بها في 

األمم املتحدة.
ويذكر نص القرار ب��أن »دول��ة 
فلسطني ج��زء م��ن أدوات عديدة 
أبرمت برعاية هيئة األمم املتحدة 
وبأنها عضو كامل العضوية في 
العديد من مؤسسات وأجهزة هيئة 

األمم املتحدة«.
وال تنظر ال��والي��ات املتحدة، 
التي ت��واج��ه ت��وت��را ف��ي عالقاتها 
م��ع الفلسطينيني منذ أن أعلنت 
قبل حوالى عام اعترافها بالقدس 
عاصمة السرائيل، بارتياٍح إلى 
هذه الرئاسة الفلسطينية ملجموعة 

ال77.
وك��ان��ت 128 دول���ة م��ن أص��ل 
193 صوتت في نهاية 2017 في 
اجلمعية العامة ل��ألمم املتحدة، 
ملصلحة نص يدين القرار األميركي 
األحادي االعتراف بالقدس عاصمة 
السرائيل.  في نهاية سبتمبر في 
خطابه أم���ام اجلمعية العامة، 
أكد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أن »183 دولة« عضوا في 
األمم املتحدة »اعترفت« بدولة 
ف��ل��س��ط��ني. وق���د دع���ا »ك���ل دول 
العالم« التي ل��م تفعل ذل��ك إلى 

القيام بهذه اخلطوة.
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السعودية تؤكد مساهمتها في اإلفراج عن فرنسي كان محتجزا في اليمن
أكدت السعودية األربعاء أنها ساهمت في اإلف��راج عن البحار 
الفرنسي آالن غوما الذي كان محتجزا لدى املتمردين احلوثيني منذ 

أكثر من أربعة أشهر ونصف شهر.
ومنذ الثالثاء شكر الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون في بيان، 
»كل الذين ساهموا« في اإلفراج عن البحار، مشيدا بجهود سلطان 
عمان قابوس بن سعيد والسلطات العمانية، وشكر كذلك اململكة 

السعودية »ملساعدتها«.

ونقلت وكالة األنباء السعودية عن مصدر سعودي مسؤول 
أنه »بناء على طلب اجلانب الفرنسي )...( مت التنسيق مع القوات 
املشتركة حيال تسهيل إج��راءات احلصول على تصريح لطائرة 
)C130( تابعة للجيش الفرنسي«. وأضافت الوكالة أن الطائرة 
نقلت الرهينة مساء الثالثاء من محافظة صنعاء إلى مسقط في 
سلطنة عمان. احتجز آالن غوما، وهو مندوب جتاري سابق، في 
الثالث من يونيو فيما كان في طريقه إلى ميناء احلديدة الذي يشهد 

عمليات عسكرية في غرب اليمن، على منت يخته للتزود باملاء.
واحتجزه منذ ذل��ك احل��ني، املتمردون احلوثيون املدعومون 
م��ن اي���ران، وال��ذي��ن يسيطرون على احل��دي��دة وعلى العاصمة 
صنعاء التي نقل اليها. يشهد اليمن منذ العام 2014 حربا بني 
املتمردين احلوثيني وال��ق��وات املوالية للحكومة، تصاعدت مع 
تدخل السعودية على رأس حتالف عسكري في مارس 2015 دعما 

للحكومة املعترف بها دوليا .

الفلسطينيون يحصلون على صالحيات قانونية لرئاسة مجموعة الـ77

االحتالل يقصف مواقع حلماس في غزة

الدخان يتصاعد بعد قصف االحتالل ملدينة رفح جنوب قطاع غزة

محادثات حول الصحراء الغربية
بحضور املغرب واجلزائر وبوليساريو

279 عنصرا من »اخلوذ البيضاء« اململكة األردن يعلن مغادرة 

احلكومة السورية متنع مهجرين من العودة
إلى مناطق كانت حتت سيطرة املعارضة 

أعلن اجليش األميركي الثالثاء 
أن��ه ش��ّن ضربة في الصومال ضّد 
ح��رك��ة ال��ش��ب��اب اإلس��الم��ي��ة أّدت 
إل��ى »مقتل نحو سّتني إرهابيا«. 
وقالت القيادة العسكرية األميركية 
إلفريقيا )أف��ري��ك��وم( إّن الضربة 
ال��ت��ي ُش��ّن��ت ف��ي 12 أك��ت��وب��ر في 
منطقة ه��اراردي��ر على ُبعد مئات 
ال��ك��ي��ل��وم��ت��رات ش��م��ال العاصمة 
مقديشو »لم تؤّد إلى سقوط جرحى 

أو قتلى بني املدنيني«. 
وأضافت أفريكوم في بيان »ُنقّدر 
حاليا أّن هذه الضربة اجلّوية قتلت 

نحو 60 إرهابيا«. 
وبحسب اجليش األميركي، فإّن 
هذه الضربة »الدقيقة« التي ُشّنت 
»بدعم« من احلكومة الصومالية، 
ه��ي أه��م ضربة ُتنّفذها ال��والي��ات 
املتحدة ضد حركة الشباب املرتبطة 

بتنظيم القاعدة وذلك منذ ضربة مت 
شّنها في 21 نوفمبر 2017 وأّدت 

وقتذاك إلى مقتل 100 »إرهابي«. 
وق����ال اجل��ي��ش األم��ي��رك��ي إّن 
»ال��غ��ارات اجل��ّوي��ة ُتقّلل من قدرة 
الشباب على اإلع��داد لهجمات في 
املستقبل، وُتزعزع شبكة نفوذهم، 
وحت���ّد حّريتهم ف��ي امل��ن��اورة في 
املنطقة«. وجاء في البيان أّن هدف 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وحلفائها هو 
منع حركة الشباب من االستقرار 
في أماكن ميكنها العثور فيها على 

»ملجأ«.
وأض�����اف ان ح��رك��ة ال��ش��ب��اب 
»تستخدم اجزاء من جنوب ووسط 
الصومال لتحضير وقيادة اعتداءات 
إره���اب���ي���ة وس���رق���ة امل��س��اع��دات 
اإلنسانية«.  وكان البنتاغون أعلن 
في سبتمبر أنه قتل 18 من مقاتلي 

حركة الشباب.  وتدعم الواليات 
املتحدة احلملة ضد حركة الشباب 
والتي تخوضها احلكومة االحتادية 
الصومالية وقوة االحتاد اإلفريقي 
في الصومال املنتشرة في البالد 
منذ 2007. وهي تنفذ غارات جوية 
تستهدف قادة احلركة وعناصرها 
ب���اس���ت���م���رار.  وت���ق���ات���ل ح��رك��ة 
الشباب من أج��ل اطاحة احلكومة 

الصومالية.
وخ��س��رت احل��رك��ة التي ط��ردت 
من مقديشو العام 2011، معظم 
معاقلها منذ ذل��ك احل��ني، لكنها ال 
ت��زال تسيطر على مناطق ريفية 
ش��اس��ع��ة ت��ش��ن م��ن��ه��ا عملياتها 
وهجماتها االنتحارية مبا يشمل 
ت��ل��ك ال��ت��ي تنفذها ف��ي العاصمة 
الصومالية ض��د أه���داف حكومية 

وأمنية أو مدنية.

 ذكرت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
الثالثاء أن احلكومة السورية متنع عودة 
ن��ازح��ني إل��ى مناطق ك��ان يسيطر عليها 
مسلحو املعارضة، عبر فرض قيود على 

دخولهم إليها أو تدمير بيوت.
وق��ال��ت امل��ن��ظ��م��ة غ��ي��ر احل��ك��وم��ي��ة إن 
»احلكومة السورية متنع اليوم بصورة 
غير مشروعة السكان النازحني من املناطق 
التي كانت حتت سيطرة جماعات مناهضة 

للحكومة من العودة إلى ممتلكاتهم«.
وأضافت أن »سوريني حاولوا العودة 
إلى منازلهم في داريا والقابون أو حاول 
أق��رب��اؤه��م ال��ع��ودة ف��ي م��اي��و ويوليو«، 
موضحة أن »السكان قالوا إنهم أو أقاربهم 
لم يتمكنوا من ال��وص��ول إل��ى ممتلكاتهم 

السكنية أو التجارية«.
وت��اب��ع��ت نقال ع��ن ه���ؤالء ال��س��ك��ان أن 
»احلكومة تفرض قيودا على التنقل في 
كامل املدينة )داري��ا(، وفي القابون، قالوا 
إن احلكومة كانت إما تقيد الوصول إلى 

أحيائهم أو هدمت ممتلكاتهم«.
وه��ات��ان املنطقتان يشملهما قانون 
مثير للجدل أقر في مايو ويسمح للنظام 
باستمالك عقارات خاصة ملشاريع تطوير 

عقارية.
وقالت ملا فقيه نائبة مديرة قسم الشرق 

األوسط في »هيومن رايتس ووتش« إنه 
»حت��ت ستار قانون حقوق امللكية سيئ 
السمعة، متنع احلكومة ال��س��وري��ة في 

الواقع السكان من العودة«.
وأض��اف��ت »ع��ب��ر ه��دم امل��ن��ازل وتقييد 
الوصول إل��ى املمتلكات، تؤكد احلكومة 
ال��س��وري��ة أن��ه على ال��رغ��م م��ن اخلطاب 
الرسمي الذي يدعو السوريني إلى العودة 
إلى ديارهم، إال أنها ال تريد عودة الالجئني 
أو النازحني. على املانحني الذين يفكرون 
في متويل إعادة اإلعمار لتسهيل العودة أن 

يالحظوا ذلك«.
وك��ان��ت اس��ت��ع��ادة ال��ق��وات احلكومية 
السيطرة على داري��ا في أغسطس 2016 
أدت إل��ى ح��رك��ة ن���زوح كبيرة للسكان 

واجهت انتقادات حادة. 
وقالت »هيومن رايتس ووت��ش« إنها 
»حلّلت األقمار الصناعية ألحياء القابون«، 
موضحة أنها »تظهر عمليات هدم واسعة 
النطاق بدأت في أواخر مايو 2017، بعد 
انتهاء القتال هناك. تؤكد الصور أن عمليات 

الهدم ما زالت مستمرة«.
وأك����دت امل��ن��ظ��م��ة أن »م��ن��ع ال��س��ك��ان 
ال��ن��ازح��ني م��ن ال���وص���ول إل���ى منازلهم 
والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو 
تقدمي بدائل لألشخاص املشردين يجعل 

ه��ذه القيود تعسفية، وم��ن املرجح أنها 
ترتقي إلى التهجير القسري«.

وتشهد سورية منذ 2011 نزاعا أجبر 
أكثر من خمسة ماليني شخص على الفرار 
إل��ى اخل���ارج وستة ماليني آخ��ري��ن على 

النزوح من مناطقهم.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة اخلارجية 
االردن��ي��ة األرب��ع��اء أن 279 عنصرا من 
»اخلوذ البيضاء«، الدفاع املدني في مناطق 
سيطرة الفصائل السورية املعارضة الذين 
دخلوا اململكة عبر اسرائيل نهاية يوليو 

املاضي، قد غادروها.
وقال مصدر رسمي في وزارة اخلارجية 
إن »٢٧٩ مواطنا سوريا من موظفي الدفاع 

املدني غادروا اململكة«.
وأضاف أن »احلكومة كانت سمحت لهم 
باملرور عبر أراضيها بشكل مؤقت إلعادة 
توطينهم في دول غربية، بناء على طلب 

األمم املتحدة ألسباب إنسانية بحتة«.
وأك���د أن إدخ��ال��ه��م مت »ب��ع��د أن قدمت 
بريطانيا واملانيا وكندا تعهدا خطيا ملزما 
قانونيا بإعادة توطينهم خالل فترة زمنية 
ال تتعدى ثالثة أشهر، ودون التزامات 

تترتب على اململكة«.
واش��ار الى »امت��ام البت مبواعيد سفر 
املتبقي منهم إلعادة توطينهم تباعا خالل 

االسبوعني القادمني«.
وبحسب امل��ص��در ف��إن ع��دد م��ن دخل 
اململكة »بلغ ٤٢٢ شخصا، لكنه ارتفع 

نتيجة والدة ٦ أطفال إلى ٤٢٨« شخصا.
وأع��ل��ن األردن ف��ي 23 يوليو املاضي 
إس��ت��ق��ب��ال 422 م���ن ع��ن��اص��ر »اخل���وذ 
البيضاء«، فروا من مناطق جنوب سوريا 
قبل إستعادة اجليش السوري السيطرة 
عليها، ودخلوا اململكة عن طريق اسرائيل 
إلع���ادة توطينهم ف��ي بريطانيا واملانيا 

وكندا.
وت��ع��ّرف ال��ع��ال��م على أف���راد »اخل��وذ 
البيضاء« بعدما تصّدرت صورهم وسائل 
االع���الم وه��م يبحثون ب��ني األن��ق��اض عن 
عالقني حتت ركام املباني أو يحملون أطفاال 

مخضبني بالدماء الى املشافي.
وت��ش��دد املنظمة على أنها »مستقلة« 
وتلقت مساعدات م��ن دول غربية، لكن 
دم��ش��ق وم��وس��ك��و تتهمانها ب��ان��ه��ا مع 
اجلهاديني في سوريا و«أداة« في أيدي 

احلكومات التي تدعمها.
وظهرت مجموعة »اخلوذ البيضاء« عام 
2013، عندما كان الصراع السوري يقترب 
من عامه الثالث. ومنذ تأسيسها، قتل أكثر 
من 200 متطوع في صفوفها وأصيب نحو 

500 غيرهم.
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60 عنصرا من حركة الشباب في الصومال مقتل 

أعلن املتحدث باسم األمم املتحدة ستيفان دوغاريك 
في نيويورك، إج��راء محادثات جديدة، حول الصراع 
على الصحراء الغربية، في األمم املتحدة بجنيف في 
ديسمبر املقبل. ومن املقرر أن يتوسط املبعوث اخلاص 
لألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش للصحراء 

الغربية، هورست كولر، في احملادثات.

والصحراء الغربية، إقليم في شمال إفريقيا يسيطر 
عليه امل��غ��رب إل��ى ح��د كبير وتطالب ب��ه أي��ض��اً جبهة 

بوليساريو االنفصالية.
وأك���د دوغ���اري���ك أن ممثلي امل��غ��رب، واجل��زائ��ر، 
وم��وري��ت��ان��ي��ا، وج��ب��ه��ة ب��ول��ي��س��اري��و سيحضرون 

احملادثات.


