انطاق فعاليات التدريب امصري  -السعودي امشترك «تبوك »4 -

انطلقت فعاليات التدريب امصري  -السعودي امشترك (تبوك
  )4الذي تنفذه عناصر من القوات امسلحة للبلدين ويستمر أياماعدة بنطاق امنطقة اجنوبية العسكرية مصر.
وذكرت القيادة العامة للقوات امسلحة امصرية في بيان أمس
ااربعاء أن التدريب يهدف الى تنمية وتعزيز عاقات التعاون
العسكري بن القوات امسلحة امصرية ونظيرتها السعودية «من
خال استمرار التدريبات امشتركة بن اجانبن وتطوير العمل
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امشترك في ظل التحديات احالية بامنطقة» .واض��اف البيان أن
عناصر من القوات البرية املكية السعودية امشاركة في التدريب
وصلت الى مصر على مدار اأيام اماضية مشيرا الى انتهاء اجراءات
ااستقبال ودمج القوات امصرية والسعودية «لتوحيد امفاهيم
العملياتية وتنسيق اجهود امشتركة بن اجانبن».
وأوض��ح أن العديد من اح��اض��رات النظرية والعملية عقدت
لاستفادة من اخبرات القتالية لكا اجانبن وتنظيم معرض

لأسلحة وامعدات امشاركة في التدريب فيما نفذت القوات امشاركة
العديد من الرمايات من أوضاع الرمي امختلفة باستخدام مقلدات
نظام ااشتباك بالليزر امتعدد وامتكامل (مايلز) .وذكر أن القوات
امسلحة امصرية والسعودية تنفذان العديد من التدريبات امشتركة
ك��ان من أبرزها التدريب البحري امشترك (م��رج��ان) والتدريب
اجوي امشترك (فيصل) كما شاركتا في تدريبات (رعد الشمال)
و(درع اخليج) و(حية النسر) و(النجم الساطع).
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ااحتال اإسرائيلي يعتقل  21فلسطينيا في الضفة

إدخال كميات وقود إلى محطة كهرباء غزة بتمويل قطري

تلقّى قطاع غزّة الثاثاء شحنة وقود
بتمويل من قطر حطّ ة توليد الكهرباء
الوحيدة في القطاع الذي تُسيطر عليه
ح��رك��ة ح��م��اس و ُي��ع��ان��ي وض��ع��ا في
منتهى اخطورة ،وفق ما ذكرت مصادر
فلسطينيّة ودبلوماسيّة.
م تسليم هذا الوقود على الرغم
وقد ّ
السلطة الفلسطينيّة
م��ن م��ع��ارض��ة ُ
برئاسة محمود عباس.
ويبعث تدهور اأوض��اع في القطاع
ج����رّاء اح����روب وال��ف��ق��ر واح��ص��ار
اإسرائيلي وام��ص��ري وكذلك التوتّر
ام��ت��ج �دّد م��ع إس��رائ��ي��ل ،ع��ل��ى القلق.
وبحسب اأم امتحدة ،فإنّ الوضع في
غزة يُهدّد ب�»اانفجار في أيّ حظة».
وأعلن ناطق باسم حركة حماس أنه
م الثاثاء إدخ��ال كمّيات من الوقود
الصناعي إل��ى غ��زّة ،بتمويل من قطر،
عبر معبر كرم أبو سالم التجاري ،بهدف
تخفيف «ج��زئ��ي» أزم��ة الكهرباء في
القطاع.
وق��ال الناطق باسم حماس ح��ازم
قاسم لوكالة فرانس برس إنّ «تزويد
قطر حطّ ة توليد قطاع غزة بالوقود
حسن جزئي للكهرباء
ّ
يهدف إح��داث
في غزة».
وأوض��ح أنّ الوقود «م إدخاله عبر
اأم امتّحدة ،بسبب الفراغ الذي تركته
السلطة بتخلّيها عن واجباتها في قطاع
ُ
غ��زة بل وفرضها عقوبات على أهالي
القطاع».
من جهته أوض��ح مصدر في امعبر
أن��ه «م صباح (ال��ث��اث��اء) ،عبر معبر
كرم أبو سالم «كيرم شالوم» ،إدخال
�ت شاحنات تنقل صهاريج محملة
س� ّ
بأربعمئة وخمسن ألف لتر من الوقود
�ص��ص ح��ط��ة توليد
ال��ص��ن��اع��ي ام��خ� ّ
الكهرباء في غزة».
وق��د ش��اه��دت ف��ران��س ب��رس دخ��ول
إحدى تلك الشاحنات.
ب���دوره ق��ال مصدر دبلوماسي إنه
موجب اتفاق مُبرم برعاية أميّة ،تدفع
قطر ثمن الوقود الذي يت ّم تسليمه عبر
إسرائيل حت إشراف اأم امتحدة.
ووفقا متحدّث باسم اأم امتحدة،
فقد تبرّعت قطر مبلغ  60مليون دوار

شحنة وقود تصل إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة

يتعن إنفاقه على
ّ
للوقود ،وهو مبلغ
مدى أشهر عدّة.
وتُعتبر قطر أحد الداعمن الرئيسين
ح��م��اس .كما ُت��ع� ّد ال��دوح��ة أح��د أكبر
اج��ه��ات امانحة للقطاع الفقير ال��ذي
ت��ف��رض عليه إس��رائ��ي��ل ح��ص��ارا برّيا
وب��ح��ري��ا وج��وّي��ا منذ أك��ث��ر م��ن عشر

سنوات ،وقدّمت مبالغ كبيرة إع��ادة
بناء البنية التحتية امتضررة ج�رّاء
حرب  2014امدّمرة التي شنّتها إسرائيل
على القطاع.
في الدوحة ،قال مسؤول قطري إنّ
عمليّة التسليم ه��ذه تهدف إل��ى «منع
تصاعد الكارثة اإنسانية في غ��زة»،

مشدّدا على أن «ا دافع سياسيا» لها.
وأكّد أنّ العمليّة مت «من خال اأم
امتّحدة امسموح لها باحصول على
التراخيص ال��ازم��ة» لعمليّة تسليم
كهذه.
وف���ي ب��ي��ان ن��ش��رت��ه وك��ال��ة «وف���ا»
الفلسطينيّة ال��رس��م� ّي��ة ،أكّ ���د مجلس

الوزراء الفلسطيني حرصه على «حشد
التمويل وتنفيذ امشاريع التنموية في
قطاع غزة ،وكلّ ما يُساهم في تخفيف
معاناة أهلنا ،وذلك من خال احكومة
أو بالتنسيق معها».
وش���دّد البيان على «رف��ض مجلس
الوزراء امطلق لكافّة امشاريع امشبوهة،

واحديث عن احلول امرحليّة وخلق
أج��س��ام م��وازي��ة وم��ح��اوات االتفاف
على الشرعية الفلسطينيّة ( )...وذلك
حفاظا على وحدة الوطن وقطع الطريق
أمام امخططات الساعية إلى فصل قطاع
غزة».
وق��د ه���دّد ع���زام اأح��م��د ام��ق �رّب من

البرمان التونسي يصادق على أول قانون للقضاء على التمييز العنصري

صادق البرمان التونسي ليلة الثاثاء على اوّ ل قانون
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الباد،
في نص ك��ان ينتظر بترقب كبير اعتبرته منظمات
مدافعة عن ااقليات «تاريخيا».
وقال رئيس امنتدى التونسي للحقوق ااقتصادية
وااجتماعية مسعود الرمضاني لوكالة فرانس برس
إن القانون «هو نقطة حول مهمة في تونس ،يضاهي
قرار إلغاء العبودية».
وأل��غ��ت تونس العبودية ع��ام  1846خ��ال حكم
«البايات».
وي��ح��دد ال��ق��ان��ون اج��دي��د عقوبات ل���إداء بكام

عنصري ،تتراوح بن شهر وسنة من السجن وغرامة
مالية تصل إلى ألف دينار (حوالي  300يورو).
كما يعاقب بالسجن من عام الى ثاثة أعوام وبغرامة
مالية من ألف الى ثاثة آاف دينار (أل��ف ي��ورو) كل
من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز
العنصري ،وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز
العنصري أو كذلك « تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد
بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري او اانتماء
اليه او امشاركة فيه».
ومكن ان تبلغ الغرامة امالية  15ألف دينار (حوالي
خمسة ااف يورو) بالنسبة للشخص امعنوي.

ويهدف القانون رقم  2018/11الى «القضاء على
جميع أش��ك��ال التمييز العنصري ومظاهره حماية
لكرامة الذات البشرية وحقيقا للمساواة بن اأفراد في
التمتع باحقوق واداء الواجبات وفقا أحكام الدستور
وامعاهدات الدولية امصادق عليها من قبل اجمهورية
التونسية».
وصادق نواب البرمان ب� 125صوتا على القانون،
مقابل ص��وت واح���د ض���ده ،ف��ي ح��ن امتنع خمسة
نواب عن التصويت.
ويبلغ عدد النواب في البرمان التونسي  217نائبا.
وطالبت منظمات تونسية مدافعة عن حقوق اأقليات

اأمن اللبناني تولى دورا أساسيا في موضوع الاجئن السورين

بهذا القانون اأول من نوعه.
واعتبرت اجمعية التونسية مساندة اأقليات
القانون «حظة تاريخية في تونس» متعهدة بالسهر
على تطبيق بنوده.
وأك��د الرمضاني على ان��ه «خطوة عماقة ،ولكن
يبقى الكثير من العمل لتطبيقه في مجتمع يعاني 10
في امئة من التونسين ذوي البشرة السمراء واأفارقة
من جنوب الصحراء الشتم والعنف الشديد في بعض
اأحيان».
وتابع «هناك اقرار بالعقاب ،ولكن يجب بث ااحترام
من خال التربية».

إبراهيم 1.3 :مليون اجئ سوري في لبنان و 50ألفا عادوا إلى بادهم
أعلن امدير العام لأمن العام اللبناني اللواء
عباس إبراهيم ان عدد الاجئن السورين في
لبنان يبلغ نحو  1.3مليون شخص فيما بلغ
عدد الاجئن العائدين الى سورية حوالي 50
ألف شخص.
وق��ال إبراهيم في لقاء مع «كونا» ان اأمن
العام اللبناني تولى دورا أساسيا في موضوع
الاجئن السورين في لبنان باعتباره اجهاز
الرسمي امسؤول عن حركة الوافدين واخارجن
من الباد وكذلك امسؤول عن اأجانب امقيمن
فيه ومتلك بيانات ومعلومات عنهم جميعا من
فيهم الاجئون السوريون.
وأضاف ان اامن العام عمل كذلك منذ انداع
اازم���ة السورية بشكل مكثف على موضوع
الاجئن السورين في لبنان وك��ان هو جهة
التنسيق الوحيدة مع اأجهزة اأمنية السورية
نظرا لأوضاع اأمنية حينها ولهذه اأسباب
قرر الرئيس اللبناني ميشال عون ان يكون اامن
العام اللبناني هو اجهة امنسقة مع اجانب
السوري في موضوع عودة الاجئن.
وح���ول ام���ب���ادرة ال��روس��ي��ة ل��ت��أم��ن ع��ودة
الاجئن السورين قال إبراهيم ان «اامن العام
اللبناني شريك رئيسي في هذه امبادرة وعلى
تواصل مباشر مع امعنين ملف الاجئن»
مضيفا انه «من امبكر احديث عن مدى زمني
لتطبيق امبادرة امذكورة ان خطة العمل مع
اجانب الروسي لم تكتمل بعد».
واك��د ان��ه «م اات��ف��اق ف��ي اإط���ار ال��ع��ام مع
ال���روس على النقاط اأساسية وتبقى هناك
تفاصيل لوجستية وغيرها يجري العمل عليها
قبل بدء تنفيذ اخطة».

وحول احتمال عدم حصول امبادرة الروسية
على التمويل الدولي الازم لتنفيذها قال إبراهيم
«في جميع اأحوال العمل يجري في لبنان على
إع��ادة النازحن بشكل طوعي وق��د فتحنا 17
مركزا في مختلف امناطق اللبنانية استقبال
طلبات الاجئن الراغبن بالعودة وسنستمر
بهذا العمل خصوصا ان عدد السورين الراغبن
في العودة بدأ يرتفع بشكل ملحوظ».
وعن التقارير اإعامية حول وساطات قام
بها اام��ن العام اللبناني لربط أجهزة امنية
أوروب��ي��ة وعامية م��ع اج��ان��ب ال��س��وري قال
إبراهيم «صحيح لقد فتحنا قنوات اتصال عدة
ب��ن دول أوروب��ي��ة بطلب منها م��ع السلطات
السورية وا مكنني القول اكثر من ذلك».
وعن الوضع اأمني الداخلي في لبنان أكد
إبراهيم انه «ا مكن احديث عن ان اامن حت
السيطرة  100في امئة ولكن ا شك ان الوضع
أصبح أفضل بكثير من السنوات السابقة التي
مر بها لبنان».
وأض��اف «بالرغم من ذلك العمل لم يتوقف
يوما على صعيد مكافحة ااره���اب س��واء من
ناحية ماحقة أو تفكيك الشبكات أنه ا مكن
استبعاد أي عمل إرهابي».
وكان اامن العام اللبناني قام بدور مهم بعد
تصاعد ااعمال «اإرهابية» في لبنان وامنطقة
لرصد ومتابعة التنظيمات امتطرفة وخاياها
داخ��ل الباد وفكك شبكات تابعة لتنظيمات
«إره��اب��ي��ة» ك��م��ا أح��ب��ط عمليات انتحارية
وتفجيرات كانت تستهدف جمعات شعبية
واهدافا عسكرية ودينية وسياحية في مناطق
مختلفة.

عباس ،في بيان ،بالر ّد إذا ما استمرّت
عمليّات التسليم هذه.
ويخشى عبّاس أن يعترف امجتمع
بسلطة حركة حماس على غزة
الدولي ُ
من خال الدخول في اتفاقات معها.
وبحسب شركة توزيع الكهرباء في
غزّة فإنه «يتم توفير  4ساعات وصل
للتيار الكهربائي ف��ي ك��ل  24ساعة
يوميا» .وأوضحت الشركة أنه «لم يطرأ
أيّ تعديل على هذا البرنامج».
اح��ط��ة ال��وح��ي��دة تعمل على نحو
جزئي ،في وقت يحتاج القطاع إلى ما
بن  500و 600ميغاواط يوميا ،وفق
الشركة.
ويُعاني القطاع وع��دد سكّانه نحو
مليوني شخص ،أزمة حادّة في الكهرباء
ان��ع��ك��س��ت ع��ل��ى ك��� ّل م��ن��اح��ي اح��ي��اة
ااقتصادية ،وفق اخبير ااقتصادي
ماهر الطباع.
من جهة أخرى ،شنت قوات ااحتال
اإسرائيلي عمليات دهم وتفتيش في
محافظات الضفة الغربية احتلة فجر
اأربعاء ،واعتقلت خالها أكثر من 21
فلسطينيا.
ك��م��ا اق��ت��ح��م ج��ن��ود ااح���ت���ال حي
امعاجن ف��ي نابلس ،بحسب وكالة
معا» ،وأخضعوا فيروز نعالوة شقيقة
الشاب أشرف نعالوة منفذ عملية بركان
إلى التحقيق اميداني.
وفي غضون ذلك ،اندلعت مواجهات
في ضاحية شويكة بطولكرم وفي بلدة
قطنة شمال غرب القدس.
ومن جهة أخرى ،أعطب مستوطنون
فجر أمس اأربعاء ،عددا من امركبات
خ��ال مهاجمتهم قرية قريوت جنوب
نابلس .وقال مسؤول ملف ااستيطان
في شمال الضفة الغربية غسان دغلس،
إن ع��ددا من امستوطنن امتطرفن من
مستوطنه «عليه شنوا» اقتحموا القرية
وح��دي��دا امنطقة الشرقيه اجنوبيه
من قرية قريوت «وادى البير» ،وقاموا
ب��إع��ط��اب إط����ارات ع���دد م��ن س��ي��ارات
امواطنن الفلسطينين ،نحو  9مركبات
حتى اآن ،إض��اف��ة إل��ى قيامهم بخط
شعارات عنصرية قبل انسحابهم من
القرية.

مقتل  10حوثين
في البيضاء وتعز
قصفت مدفعية اجيش الوطني اليمني ،الثاثاء،
تعزيزات ميليشيا احوثي اانقابية في جبهة
اماجم شرقي محافظة البيضاء وس��ط الباد ،ما
أسفر عن مقتل  5من اميليشيات ،فيما قتل  5آخرين
في اشتباكات من اجيش في تعز.
وذكر مصدر ميداني ل�»سبتمبر نت» ،أن القصف
استهدف تعزيزات للميليشيات في ظهر البياض
م��دي��ري��ة ام��اج��م ،ك��ان��ت ف��ي طريقها إل��ى مواقع
مركزها في اجبهة.
وأك��د امصدر أن القصف أسفر عن مصرع  5من
عناصر اميليشيات ،وإص��اب��ة  3آخ��ري��ن ،وتدمير
عربتن تابعة لها.
وفي سياق متصل ،لقي  5من عناصر ميليشيا
احوثي مصرعهم الثاثاء ،خال امواجهات مع قوات
اجيش اليمني في مديرية مقنبة غربي محافظة تعز.
وذكر مصدر ميداني أن امواجهات اندلعت عقب
محاولة اميليشيات التسلل باجاه منطقة قهبان
جنوبي مديرية مقبنة ،افتا إلى أن امعارك امتدت
إل��ى محيط ق��ري��ة ال��ق��وز وت��ب��ة اخ����زان .وأوض��ح
امصدر أن مدفعية اجيش الوطني قصفت تعزيزات
للميليشيات ،كانت في طريقها إلى مواقع امواجهات.
وأك��د امصدر أن ق��وات اجيش أفشلت محاولة
اميليشيا ،وأجبرتها على الفرار ،بعد أن تكبدت 5
قتلى في صفوفها وعدد أخر من اجرحى.

العراق :مقتل  3من
الشرطة ومدني و22
داعشيا في شمال بغداد

مدير عام اأمن اللبناني عباس إبراهيم مع مديرة مكتب «كونا» فرح الفرح

أف���اد م��ص��در حكومي محافظة ص��اح الدين
ال��ث��اث��اء ،مقتل  3م��ن رج��ال الشرطة العراقية،
ومدني واحد في هجوم على نقطة تفتيش في ناحية
اإسحاقي 100 ،كيلومترا شمال بغداد.
وق��ال مدير إع��ام محافظة ص��اح الدين ،جمال
عكاب ،إن «مسلحن مجهولن هاجموا نقطة للحراسة
ق��رب منزل نائب محافظ ص��اح ال��دي��ن ،إسماعيل
الهلوب ،في ناحية اإسحاقي ما أسفر عن مقتل  3من
رجال الشرطة ومدني كان مر بالقرب من النقطة».
وأضاف ،أن «القوات اأمنية القريبة توجهت إلى
امكان فورا واشتبكت مع امسلحن الذين فروا باجاه
الغرب نحو بحيرة الثرثار».
وم��ن جهة أخ��رى ق��ال مصدر في قيادة عمليات
نينوى ،في اموصل 400 ،كيلومترا شمال بغداد،
إن «الطيران العراقي مكن من قتل  22داعشيا إثر
قصفه أنفاقهم بسلسلة جبال بادوش» 25كيلومترا
شمال غرب اموصل».

