
ت��ب��ادل وف���دا احل��ك��وم��ة الشرعية 
اليمنية واالنقالبيني احلوثيني قوائم  
األس���رى واملعتقلني، وذل��ك ف��ي إط��ار 
املفاوضات اليمنية التي تستضيفها 

السويد.
وق���دم ال��وف��د احل��ك��وم��ي كشوفات 
بثمانية آالف ومئتي اس��م، ف��ي حني 
قدم االنقالبيون كشوفات بسبعة آالف 

اسم.
وي��ق��ض��ي االت��ف��اق أن ي��ت��م ت��ب��ادل 
اإلف��راج عن جميع األس��رى واملعتقلني 
خ��الل 45 يوماً من تبادل الكشوفات 
بأسمائهم. ،أكد املبعوث الدولي لليمن، 
مارتن غريفثس، في مؤمتر صحافي 
بالسويد، أن إع��الن اتفاق وتفاصيل 
تبادل األسرى - الذي مت توقيعه سابقاً 

- سيتم خالل اليومني املقبلني.
وأضاف »نحاول تقريب الهوة بني 
الوفدين حتى نستطيع اختتام هذه 

احملادثات خالل األيام القليلة املقبلة«.
وت��اب��ع: »ناقشنا بالتفصيل بنود 
اتفاقيات محتملة بني وفدي املشاورات، 
ونرغب أن تكون ال��دورة احلالية من 

املشاورات حاسمة«.
وك��ش��ف ع��ن »م��ف��اوض��ات خلفض 
التصعيد في احلديدة وتعز«، موضحاً 
أن »األمم املتحدة ميكن أن تساعد من 

خالل مراقبني«.
وت��اب��ع: »سننشر ك��ل م��ا ناقشناه 
قبل مغادرتي السويد، وسأقدم إحاطة 

الحقاً إلى مجلس األمن«.

وق����ال »إن امل���ش���اورات اجل��اري��ة 
مفصلة وصعبة، وخاصة حول مطار 

صنعاء«.
وأكد املبعوث الدولي لليمن، مارتن 
غريفثس، أن »قضية احلديدة صعبة 
للغاية«، ومتثل محور محادثات اليمن 
املنعقدة في السويد، كاشفاً أن إعالن 
اتفاق وتفاصيل تبادل األسرى- الذي 
مت توقيعه سابقاً- سيتم خالل اليومني 

املقبلني.
وقال رداً على سؤال صحافي، إنه ال 
يقدم ضمانات ألي طرف وإنها ليست 
من مهمته، مشيراً إل��ى ض��رورة بناء 
الثقة بني األط��راف املختلفة من أجل 

التوصل إلى نتائج.
وأضاف »نحاول تقريب الهوة بني 
الوفدين حتى نستطيع اختتام هذه 

احملادثات خالل األيام القليلة املقبلة«.
وت��اب��ع: »ناقشنا بالتفصيل بنود 
اتفاقيات محتملة بني وفدي املشاورات، 
ونرغب أن تكون ال��دورة احلالية من 

املشاورات حاسمة«.
وك��ش��ف ع��ن »م��ف��اوض��ات خلفض 
التصعيد في احلديدة وتعز«، موضحاً 
أن »األمم املتحدة ميكن أن تساعد من 
خالل مراقبني«. وتابع: »سننشر كل 
م��ا ناقشناه قبل مغادرتي السويد، 

وسأقدم إحاطة إلى مجلس األمن«.
وق����ال »إن امل���ش���اورات اجل��اري��ة 
مفصلة وصعبة، وخاصة حول مطار 

صنعاء«.
جانب من املشاورات اليمنية في السويد
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السلطات املغربية تكشف عن تفكيك خلية إرهابية
أعلنت السلطات املغربية، امس  الثالثاء، تفكيك خلية من 3 أفراد 
يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش اإلرهابي، مشيرة إلى أن أحدهم 

قرر تنفيذ »عملية إرهابية نوعية باملغرب«.
وقال بيان لوزارة الداخلية إن »املكتب املركزي لألبحاث القضائية 
فكك خليًة إره��اب��ي��ًة موالية لتنظيم داع��ش اإلره��اب��ي، م��ن ثالثة 

عناصر«.
وأض��اف البيان أن األبحاث األولية أف��ادت بأن أحد املشتبه بهم 
حاول االلتحاق في وقت سابق بالتنظيم اإلرهابي »سواًء بالساحة 
السورية العراقية، أو بفصائله الناشطة بغرب إفريقيا، قبل أن 
يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية باملغرب بتنسيق مع باقي أفراد 

اخللية«.
وأفاد البيان بتحريض املشتبه بهم الثالثة »على ارتكاب أعمال 
إرهابية باململكة«، إضافًة إلى »اإلش��ادة والدعاية« لتنظيم داعش 
اإلره��اب��ي. وت��ت��راوح أعمار املوقوفني بني 21 و31 عاماً، وكانوا 

ينشطون مبدينة القنيطرة، غرباً.

غريفثس : »احلديدة عقدة العقد« ونحاول تقريب الهوة

حكومة اليمن واحلوثيون يتبادالن قوائم األسرى واملعتقلني
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في  أسرهم   6 يقتل  »داع��ش« 
أكتوبر جنوب سرت  الليبية

أعلنت بعثة األمم املتحدة إلى ليبيا أن مسلحني تابعني لتنظيم 
داعش قتلوا ستة أشخاص بعد أسرهم خالل قتال ببلدة صغيرة 

في أكتوبر املاضي.
وأدان��ت األمم املتحدة الهجوم في بيان ووصفته »بالبغيض 

للغاية«، دون اخلوض في تفاصيل.
موضوع يهمك ? دعت بعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا في 
بيان جماعة مسلحة إلى االنسحاب من حقل الشرارة النفطي 
الليبي.في حني اعتبر...مؤسسة النفط الليبية: لن ندفع فلسا 

مقابل فتح حقل الشرارة املغرب العربي
وكان داعش أسر الستة في 28 أكتوبر خالل هجوم على بلدة 
الفقهاء الواقعة جنوب مدينة سرت الساحلية، وكانت معقال 

سابقا للتنظيم.
وسّلط الهجوم الضوء على االضطرابات في املنطقة، حيث 
ينشط تنظيم داعش وجماعات مسلحة أخرى، بعضها جاء من 
تشاد املجاورة ويعمد مسلحوها إلى سرقة مواطنني على الطرق 

السريعة، ومهاجمة دوريات أمنية تابعة للجيش الوطني الليبي.

منع رئيس سابق من دخول أميركا 
لتورطه بدعم حزب الله

منعت الواليات املتحدة، رئيساً سابقاً لدولة إفريقية وأسرته 
من دخول البالد، في بيان صادر عن وزارة اخلارجية األميركية 
بعد توجيه اتهامات الفساد بحقه وتقارير ربطته بعالقات 

مشبوهة بجماعات إرهابية، مثل ميليشيا حزب الله.
وأعلنت اخلارجية األميركية، في بيان، أن الرئيس السابق 
لغامبيا، يحيى جامع، وعائلته ممنوعون من دخول البالد، وفقاً 

للمادة املذكورة وهي املادة 7031 )ج(.
وتنص امل��ادة على أن��ه في احل���االت، التي يكون ل��دى وزير 
اخلارجية فيها معلومات موثوقة عن تورط مسؤولني حكوميني 
أجانب في فساد كبير أو انتهاك جسيم حلقوق اإلنسان، فإن هؤالء 
األشخاص وأف��راد أسرهم املباشرين غير مؤهلني للدخول إلى 

الواليات املتحدة.
ويشترط القانون األميركي على وزي��ر اخلارجية أن يسمي 
ه��ؤالء املسؤولني وأف��راد عائالتهم املباشرين بشكل علني أو 

خاص.
ويأتي بيان اخلارجية بعد أن سلط تقرير ل��وزارة اخلزانة 
األميركية على عالقة جتمع بني القيادي في حزب الله، محمد 
إبراهيم بزي، املصنف إرهابياً، مع رئيس غامبيا السابق، الذي 

تالحقه اتهامات عدة بالفساد.

العشرات  بإعدام  يحكم  األسد  نظام 
الفصائل ومقاتلي  قادة  من 

أص��درت محكمة اجلنايات بدمشق أحكاما غيابية بإعدام 
عشرات من قادة ومقاتلي املعارضة السورية، باإلضافة إلى قائد 

»هيئة حترير الشام«.
وقالت صحيفة »الوطن« املقربة من نظام بشار األسد، امس 
الثالثاء، إن القرار الصادر عن احملكمة شمل 40 شخصا، من 
أبرزهم قائد »جيش اإلس��الم« عصام البويضاني، وقائد »فيلق 
الرحمن« عبد الناصر الشمير، باإلضافة إلى قائد »هيئة حترير 

الشام« محمد حسني الشرع امللقب »أبو محمد اجلوالني«.
ومن بني التهم التي وردت في القرار »اقتناء مواد متفجرة بقصد 

نشر الذعر، وارتكاب جناية ضد الدولة«، بحسب املصدر ذاته.
وتأتي هذه األحكام بعد انتراع نظام األسد السيطرة على عدة 
مناطق كانت حتت سيطرة املعارضة في دمشق وحمص وحلب 
ودرعا، بعد حمالت قصف عنيفة، بدعم روسي وإيراني على مدار 

سنوات، أسفرت عن قتل مئات آالف املدنيني.

اغتياالت متكررة في درعا تطال »قادة التسويات«!

»سوريا الدميقراطية« تتقدم
في هجني.. والقتال متواصل

ال تزال العمليات العسكرية جارية في منطقة 
ش��رق ال��ف��رات، ضمن القطاع الشرقي م��ن ريف 
محافظة دي��ر ال���زور ال��س��وري��ة، حيث يتواصل 
القتال بوتيرة متفاوتة العنف، بني قوات سوريا 
الدميقراطية وعناصر داع��ش، على محاور في 
بلدة هجني وأطرافها، ومحاور أخرى من اجليب 
اخلاضع لسيطرة التنظيم، عند الضفة الشرقية 

لنهر الفرات.
وقد متكنت قوات سوريا الدميقراطية من التقدم 
مجدداً بعد أن كانت تراجعت في وقت سابق، كما 
متكنت من السيطرة على مواقع ونقاط في أطراف 
البلدة، والوصول إلى املستشفى الواقع في القسم 
الغربي من بلدة هجني، وال��ذي دمرته طائرات 
التحالف الدولي خالل استهدافات طالته في األيام 
واألسابيع الفائتة، بحسب ما أفاد املرصد السوري 

حلقوق اإلنسان.
وأظهرت مقاطع فيديو مت تداولها بني ناشطني 
سوريني، عناصر من ق��وات سوريا الدميقراطية 

فوق ركام املستشفى.
كشف الصحافي ال��س��وري سعيد سيف من 
العاصمة األردنية عّمان أن »مشهور الكناكري«، 
اّلذي اُغتيل في درعا ، لم يكن قائد لواء الكرامة، بل 
كان يشغل قائد اللواء الرابع � مشاة، وكان يتبع 

ل�«مجاهدي حوران«.
وأضاف سيف في اتصال هاتفي مع »العربية.
ن��ت« أن »عملية اغتيال الكناكري، تأتي خللط 
األوراق في مناطق اجلنوب السوري، وأن طهران 

هي من تسعى ملثل هذه االغتياالت«.
وتابع قائالً »اإليرانيون يحاولون اإلطاحة بكل 
اتفاقية حاصلة بني روسيا وأميركا حول سوريا، 
وك��ذل��ك االتفاقيات التي يسعى إليها املجتمع 

الدولي، لذلك يلجأون ملثل هذه االغتياالت«.
ف��ي ح��ني، قالت م��ص��ادر عسكرية م��ن درع��ا ل� 
»العربية.نت« إن »هذه االغتياالت تهدف للتخلص 
من الضّباط السوريني ضمن صفوف جيش النظام 

من املعارضني للمشروع اإليراني«.

قوات إسرائيلية تقتحم مقر وكالة األنباء الفلسطينية 

اجلامعة العربية حتذر 
البرازيل: نقل سفارتكم 

للقدس قد يضر بالعالقات
أبلغت اجلامعة العربية الرئيس البرازيلي 
املنتخب جايير بولسونارو في رسالة ب��أن نقل 
س��ف��ارة ب��الده ف��ي إس��رائ��ي��ل إل��ى ال��ق��دس سيمثل 

انتكاسة للعالقات مع الدول العربية.
وم��ن ش��أن كخطوة كهذه م��ن جانب اليميني 
بولسونارو ال��ذي يتولى السلطة في أول يناير 
أن متثل حت��وال ج��ذري��ا ف��ي السياسة اخلارجية 
البرازيلية التي تساند عادة حل الدولتني للصراع 

اإلسرائيلي الفلسطيني.
وذك��ر دبلوماسي عربي طلب عدم الكشف عن 
هويته أن من املتوقع أن يلتقي سفراء ع��رب في 
برازيليا ام��س  الثالثاء لبحث خطة بولسونارو 
اخلاصة بقرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس 
واالع��ت��راف بها عاصمة إلسرائيل اتباعا لنهج 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد.
وج��اء في الرسالة التي بعث بها األم��ني العام 
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وجرى تسليمها 
لوزارة اخلارجية البرازيلية أن القرار اخلاص بنقل 

السفارة هو قرار سيادي ألي دولة.
وقالت الرسالة ”غير أن وض��ع إسرائيل غير 

طبيعي بالنظر إل��ى أن��ه��ا بلد يحتل األراض���ي 
الفلسطينية بالقوة مبا في ذلك القدس الشرقية“.

وأضاف أبو الغيط أن نقل السفارة إلى القدس 
سيمثل انتهاكا للقانون الدولي وق��رارات مجلس 

األمن.
اقتحمت ق��وات إسرائيلية مقر وكالة األنباء 
الفلسطينية الرسمية )وف���ا( بالضفة الغربية 
احملتلة ، وذلك بعد يوم من قيام مسلح يشتبه بأنه 
فلسطيني بإطالق النار على إسرائيليني خارج 

مستوطنة يهودية قريبة.
وذك���رت ال��وك��ال��ة، وه��ي اخل��دم��ة اإلخ��ب��اري��ة 
التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان على موقعها 
االلكتروني إن ال��ق��وات اقتحمت غرفة اخل��وادم 
وفتشت في التسجيالت مبقرها الرئيسي في مدينة 

رام الله.
وأض��اف��ت أن ال��ق��وات انسحبت من مقرها بعد 
استيالئها على نسخ م��ن تسجيالت كاميرات 

املراقبة.
ورف��ض��ت متحدثة باسم اجليش اإلسرائيلي 

التعليق على التقرير.

ضجة في املوصل عقب سيطرة قوة 
من احلشد على جامع األرقم 

شهدت امل��وص��ل، ف��ي ال��وق��ت ال��ذي يحتفل فيه 
العراق بالذكرى السنوية األول��ى لهزمية داعش، 
حالة من البلبلة، بعد أن أفادت أنباء عن سيطرة قوة 
من احلشد الشعبي على جامع األرقم التابع للوقف 

السني، وتغيير اسمه.
من جهته، طالب مدير الوقف السني في محافظة 
نينوى ، أبو بكر كنعان، احملافظ نوفل العاكوب 
ب��ال��ت��دخ��ل إلن��ه��اء س��ي��ط��رة مجموعة م��ن احلشد 

الشعبي، على أحد املساجد التابعة للوقف.
وقال كنعان، في رسالة وجهها إلى العاكوب، ، 
ومت تداولها بشكل واسع : »في الوقت الذي نستعد 

فيه لالحتفال بتحرير امل��وص��ل، وإذ بقوة تابعة 
لهيئة احلشد الشعبي، تقوم باقتحام مسجد األرقم 
في حي املثنى، وتضع عليه لوحة بعنوان جامع 

الوحدة اإلسالمية”.
وأض��اف أن »القوة التي اقتحمت املسجد، قالت 
إنها تهدف إلقامة صالة موحدة، لكن تبني الحًقا أنها 

تسعى إلى اتخاذه مقًرا لها”.
إل��ى ذل��ك، استنكر النائب أحمد اجل��ب��وري في 
تغريدة على تويتر ، تلك التصرفات، معتبراً أن 
التجاوز على املساجد مرفوض، واالستيالء على  

جامع األرقم من قبل احلشد غير مقبول.

األمم املتحدة: خطة استجابة لالجئني 
5.5 مليارات دوالر في الشرق األوسط ب� 

أطلقت وك��االت األمم املتحدة وشركاؤها من 
املنظمات غير احلكومية ام��س الثالثاء، خطة 
االستجابة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة على 
مواجهة األزمات 2019-2020، ب� 5.5 مليارات 
دوالر أمريكي، لدعم اجلهود الوطنية في تركيا، 
ولبنان، واألردن، ومصر، والعراق في التعامل 

مع التأثير املستمر لألزمة السورية.
وقالت األمم املتحدة في بيان تلقت 24 نسخة 
عنه: »حافظت ال��دول امل��ج��اورة على سخائها 
الهائل في استضافة أع��داد كبيرة من الالجئني 
منذ بداية األزم��ة وفي توفير اللجوء واحلماية 
واخل��دم��ات لهم ومتكني املزيد من الالجئني من 
املشاركة في اقتصادها احمللي، رغم التأثير الكبير 

لوجودهم على املسار التنموي لهذه الدول«.
وأضافت أن التعامل »مع هذه األعداد الهائلة 
من الالجئني ال يزال يشكل حتدياً، وهناك حالياً 

حوالي 5.6 ماليني الج��ئ س��وري مسجلني في 
املنطقة، إض��اف��ًة إل��ى ما يقرب من مليون طفل 

حديث الوالدة أثناء النزوح«.
وق��ال مدير إدارة ال��ش��رق األوس���ط وشمال 
أفريقيا واملنسق اإلقليمي لالجئني لسوريا 
وال��ع��راق، أمني ع��وض: »غالبية ه��ؤالء األطفال 
البالغ ع��دده��م مليون طفل، ول���دوا ف��ي وضع 
يشيع فيه الفقر، والبطالة، وال���زواج املبكر، 
وعمالة األطفال، وال يكون فيه التعليم مؤمناً 
لهم دائ��م��اً، م��ن ال��ض��روري أن يستمر املجتمع 
الدولي في االعتراف مبحنة الالجئني السوريني 
وتوفير الدعم األساسي للمجتمعات املستضيفة 
والشركاء في خطة االستجابة اإلقليمية لالجئني، 
وتعزيز القدرة على مواجهة األزمات ملساعدتهم 
في حتمل ه��ذا العبء الهائل إل��ى حني العودة 

الطوعية بأمان وكرامة«.

بغداد حتيي الذكرى األولى 
لالنتصار على تنظيم داعش

ساد السكون وسط بغداد حني وقف العراقيون 
دقيقة حدادا على أرواح قتلى احلرب ضد تنظيم 

الدولة اإلسالمية بعد عام على هزمية التنظيم.
ومن املقرر إطالق ألعاب نارية في وقت الحق 
خالل املساء. وأعلنت احلكومة التاريخ عطلة 
رسمية أطلقت عليها اس��م ”عيد النصر“ لكن 
بعض العراقيني ي��رون أن��ه ال يوجد م��ا يدعو 

لالحتفال.
فأعمال إع��ادة البناء محدودة حتى اآلن في 

املدن التي دمرتها احلرب ضد املتشددين والتي 
دارت رحاها بني عامي 2014 و2017 كما يواجه 
العراق أزمة سياسية جديدة حالت دون تشكيل 
حكومة تستطيع مكافحة الفساد وع��الج نقص 

الوظائف واخلدمات.
في غضون ذلك، ال يزال التنظيم يشن هجمات 
ضد ق��وات األم��ن وألقي عليه باللوم في تفجير 
سيارات واغتياالت استهدفت شخصيات محلية 

بارزة.

مقاتالت في صفوف قوات سوريا الدميقراطية


