قطر توقع اتفاقية إلطالق احلوار االستراتيجي الشامل مع وفرنسا
أعلن وزي��ر اخلارجية القطري محمد عبد الرحمن
آل ثاني ،أمس االثنني ،التوقيع على اتفاقية احلوار
االستراتيجي بني بالده وفرنسا تشمل امللفات املشتعلة
في املنطقة.
وقال الوزير القطري ،في مؤمتر صحافي مشترك مع
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نظيره الفرنسي جان ايف لودريان بالدوحة « ،وقعنا
اتفاقية إلطالق احلوار االستراتيجي الشامل بني قطر
وفرنسا يشمل كافة اجلوانب».
فيما قال أدريان« ،احلوار االستراتيجي بني باريس
والدوحة سيتناول قضايا ليبيا وسورية ودور إيران،

والنزاع بني قطر وجيرانها في املنطقة».
وبينما أش��اد ل��ودري��ان مبتانة العالقة ب�ين قطر
وفرنسا ووصفها بانها تسير على «خط مستقيم»،
قال إن عالقات بالده مع إيطاليا متعرجة «فيها صعود
وهبوط».
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مسؤول ميني 2200 :أسير ضمن القائمة األولية للتبادل

األمم املتحدة :مخازن احلبوب في «احلديدة» معرضة للتعفن

مخاوف من تلف احلبوب في مخازن احلديدة

قال مبعوث األمم املتحدة اخل��اص لدى
ال��ي��م��ن م��ارت��ن جريفيث أم���س االث��ن�ين إن
احلاجة امللحة للوصول إلى مخازن احلبوب
احملاصرة على أحد خطوط القتال في مدينة
احل��دي��دة الساحلية تتزايد إذ أن احلبوب

”معرضة خلطر التعفن“
وأض���اف أن م��خ��ازن احل��ب��وب التابعة
لبرنامج األغذية العاملي في املطاحن املطلة
على البحر األحمر ال ميكن الوصول إليها منذ
أكثر من خمسة أشهر وهي معرضة ”خلطر

التعفن“ .واحلبوب تكفي إلطعام  3.7مليون
شخص ملدة شهر.
وأودت احل���رب ال��دائ��رة ف��ي اليمن منذ
أربع سنوات تقريبا بحياة عشرات اآلالف
وتسببت في انهيار االقتصاد ودفعت ماليني

السكان إلى شفا املجاعة.
وتسعى األمم املتحدة إل��ى تنفيذ وقف
إط�لاق ن��ار وسحب ال��ق��وات م��ن احل��دي��دة،
وهي نقطة الدخول الرئيسية ملعظم واردات
البالد ،مثلما مت االتفاق عليه في ديسمبر

كانون األول في السويد.
ويعد الوصول إلى  51ألف طن من القمح
ال��ذي قدمته األمم املتحدة ومعدات الطحن
عند جبهة القتال الرئيسية هدفا أساسيا
حملادثات السالم اجلارية.
ويدور الصراع اليمني بني حركة احلوثي
املتحالفة مع إيران وحتالف تقوده السعودية
يسعى إلع���ادة حكومة الرئيس عبد ربه
منصور هادي التي أخرجها احلوثيون من
صنعاء عام .2014
وأس���ف���رت امل���ف���اوض���ات ب�ي�ن ال��ط��رف�ين
املتحاربني األس��ب��وع املاضي عما وصفته
األمم املتحدة ”بتسوية أولية“ حول كيفية
سحب ال��ق��وات لكن ل��م تتم املوافقة عليها
بصورة نهائية.
وقال جريفيث إنه متفائل نظرا ملشاركة
جميع األط����راف ف��ي اآلون����ة األخ��ي��رة في
احملادثات الرامية إليجاد طريقة للوصول
إلى املطاحن.
وأض��اف قائال في بيان ”نشدد على أن
ضمان الوصول إلى املطاحن هو مسؤولية
مشتركة ب�ين أط���راف ال��ص��راع ف��ي اليمن.
ومن خالل وصول آمن ومستمر وغير مقيد
ميكن لألمم املتحدة أن توفر للمحتاجني هذه
األغذية املطلوبة بشدة“.
وج��اء في البيان املشترك بني جريفيث
ومنسق امل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة ف��ي األمم

االحتالل يعتقل  22فلسطيني ًا ويهدم منز ًال في الضفة الغربية
اعتقل جيش االحتالل  22فلسطينيا في الضفة
الغربية خالل ساعات الليلة قبل املاضية.
وق��ال جيش االحتالل في بيان ،إنه مت اعتقال
الفلسطينيني ب��زع��م القيام بنشاطات شعبية
معادية.
وأضاف :قوات األمن أحالت األشخاص املقبوض
عليهم إلى التحقيق.
وعادة ما تتسلل القوات اإلسرائيلية إلى املنازل
الفلسطينية خالل ساعات ما بعد منتصف الليل،

لتنفيذ اعتقاالت.
ويبلغ عدد املعتقلني الفلسطينيني في السجون
اإلسرائيلية  6آالف معتقل بينهم  270طفال و52
س��ي��دة ،فضال ع��ن  6ن��واب باملجلس التشريعي
الفلسطيني (البرملان) حسب هيئة شؤون األسرى
(تابعة ملنظمة التحرير الفلسطينية).
وتضم السجون اإلسرائيلية  430معتقال إداريا
(معتقلون بال تهمة) ،وألف و 800مريض بينهم
 700بحاجة لتدخل طبي عاجل.

كما هدمت آليات عسكرية إسرائيلية ،اإلثنني،
منزال فلسطينيا ،جنوبي الضفة ،بدعوى البناء
بدون ترخيص.
وقال شهود عيان ،إن قوة عسكرية إسرائيلية،
داهمت بلدة الوجلة شمال غربي بيت حلم ،برفقة
جرافة تتبع بلدية القدس ،وشرعت بعملية هدم
منزل لعائلة «ال��ش��وي��ك��ي» ،بزعم البناء ب��دون
ترخيص.
وأضاف الشهود ،أن اجليش أغلق املوقع ،ومنع

السكان من الوصول للمنزل.
وي��ق��ع ج��زء م��ن أراض���ي ق��ري��ة ال��وجل��ة ضمن
ح��دود بلدية القدس .وتتشدد بلدية القدس في
إص��دار الرخص للفلسطينيني ،األم��ر ال��ذي يحول
دون احلصول عليها .وتقول مؤسسات حقوقية
فلسطينية ودول��ي��ة إن البلدية اإلسرائيلية في
القدس متنح رخص البناء للمستوطنات اليهودية
في املدينة في الوقت الذي تشدد فيه القيود على
منح رخص البناء للفلسطينيني.

أبو الغيط :ال توافق بشأن عودة دمشق إلى اجلامعة العربية

جنرال أميركي :من احملتمل سحب قواتنا من سورية خالل أسابيع

شويغويصلإلىأنقرةلبحثالوضع
السوري مع نظيره التركي
أعلنت الناطقة باسم الدفاع الروسية ،روسيانا ماركوفسكايا ،أن
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وصل إلى أنقرة في زيارة عمل
حيث يبحث مع نظيره التركي التسوية السورية.
وقالت الناطقة« :اللقاء سيركز على مناقشة اجلوانب املختلفة
للتسوية السورية بني وزير الدفاع الروسي ونظيره التركي».
وأشارت املتحدثة إلى أن الزيارة تستغرق يوما واحدا فقط.
وجدير بالذكر أن وزراء خارجية ،روسيا وتركيا وإيران ،كانوا قد
عقدوا اجتماعا في جنيف يوم  18ديسمبر املاضي ،مبشاركة املبعوث
اخلاص لألمم املتحدة إلى سورية حينها ،ستافان دي ميستورا،
لبحث التسوية السياسية لألزمة السورية ،مع التركيز على تشكيل
اللجنة الدستورية ،واتفقت األط��راف على بذل اجلهود لعقد أول
جلسة للجنة الدستورية في جنيف ،مطلع العام اجلاري.

وفاة ضابط شرطة داخل نفق
قرب حدود غزة مع مصر 
أعلنت وزارة الداخلية ف��ي ق��ط��اع غ���زة ،أم��س االث��ن�ين ،وف��اة
فلسطينيني ،أحدهما ضابط في الشرطة ،وإصابة اثنني آخرين ،إثر
مداهمة نفق حتت األرض على احلدود بني القطاع الذي تسيطر عليه
حركة حماس ومصر.
وق��ال إي��اد البزم ،الناطق باسم ال��وزارة في بيان” ،إن ضابط
الشرطة الرائد عبد احلميد عطا الله العكر ( 39عاما) استشهد خالل
مهمة أمنية لتفقد نفق حدودي جنوب قطاع غزة مساء األحد“ ،لم
تعرف طبيعتها.
وأضاف البيان أن ”املواطن صبحي صقر أبو قرشني ( 28عاما)
استشهد اختناقا نتيجة استنشاق غازات سامة“.
وحتدث عن ”عمليات إنقاذ متكنت خاللها طواقم الدفاع املدني
من استخراج جثماني الشهيدين من داخل النفق بعد جهود كبيرة
استمرت عدة ساعات ،بينما مت إنقاذ عنصري أمن آخرين ومت نقلهما
إلى املستشفى لتلقي العالج“.
ولم يحدد البيان طبيعة املهمة وال احلادثة التي أدت إلى وفاة أبو
قرشني في استنشاق الغاز داخل هذا النفق ،لكن مصدرا أمنيا محليا
ذكر أن ”أربعة من عناصر الشرطة قاموا مبهمة تفتيش داخل النفق
بحثا عن أعمال تهريب وكان بداخله خمسة عمال“.
وأضاف” :وفق املعلومات األولية ،فوجئوا بأن النفق معبأ بالغاز
السام ،ما أحدث اختناقات أسفرت عن وفاة الضابط وأحد العمال،
ومت انتشالهما من قبل عناصر الدفاع املدني التي وصلت للبحث
واإلنقاذ“ .وقال املصدر نفسه ”ليس لدى الشرطة واألمن في رفح
علم حول ما إذا كان هذا الغاز بالنفق قدميا أو حديثا ،وال معلومات
عمن قام بضخه“.

جنود أميركيون في سورية

ق��ال اجل��ن��رال ج��وزي��ف فوتيل ق��ائ��د القيادة
العسكرية املركزية األميركية األحد إنه من احملتمل
أن تبدأ ال��والي��ات املتحدة خ�لال أسابيع سحب
قواتها البرية من سورية طبقا ملا أمر به الرئيس
دونالد ترمب.
وحذر فوتيل الذي يشرف على القوات األميركية
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط م��ن أن توقيت االنسحاب
على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سورية
حيث شن مقاتلو «ق��وات سورية الدميقراطية»
التي تدعمهم الواليات املتحدة هجوما نهائيا ضد
اجليوب التي يسيطر عليها تنظيم داع��ش قرب
احلدود العراقية .وبدأت القوات األميركية بالفعل
في سحب املعدات من سورية .وسئل فوتيل عما إذا
كان سحب القوات األميركية التي يتجاوز عددها
 2000جندي سيبدأ خالل أيام أو أسابيع فقال:
«رمب��ا أسابيع .ولكن مرة أخ��رى هذا كله يحدده
الوضع على األرض».
وقال للصحفيني املسافرين معه خالل جولة في
الشرق األوسط« :فيما يتعلق باالنسحاب ..أعتقد
أننا على املسار الصحيح حيثما نريد أن كون .نقل
األف��راد أسهل من نقل العتاد ولذا ما نحاول فعله
اآلن هو من جديد إخالء هذه امل��واد ،هذه املعدات،
التي ال نحتاجها» .وساهم إعالن ترمب املفاجئ في
ديسمبر بسحب القوات األميركية من سورية في

املتحدة مارك لوكوك أن املنظمة الدولية تعمل
على توسيع عملياتها لتوفير املساعدات
لنحو  12مليون شخص في جميع أنحاء
اليمن يكافحون لتلبية احتياجاتهم اليومية
من الغذاء.
من جهة أخ��رى ،قال وكيل وزارة حقوق
اإلنسان اليمنية ،ماجد فضايل ،إن املشاورات
اليمنية اجل��اري��ة في األردن بشأن تبادل
األسرى واملعتقلني ،استقرت على قائمة أولية
تضم  2200أسير سيكونون ضمن عملية
التبادل ،مضيفا أن العدد قابل لالرتفاع.
ونقلت صحيفة «ال��ش��رق األوس���ط» عن
فضايل قوله إن امل��ش��اورات مستمرة ،وإن
فترة التوقف الوجيزة ستستغل كي يعود
خاللها الطرفان إلى املرجعيات السياسية
ملناقشة بعض األمور التي حتتاج إلى قرار
مثل رفض امليليشيات احلوثية إطالق سراح
الشخصيات األربع املشمولة بالقرار .2216
فضايل شدد على أن عملية تبادل األسرى
ال تُسقط احلقوق في رفع دع��اوى قضائية
على اعتبار أن ه��ذا ال��ن��وع م��ن القضايا ال
يسقط بالتقادم.
وبالتوازي رجحت مصادر أممية زيارة
املبعوث األممي مارتن غريفثس إلى صنعاء
لعقد لقاءات مع امليليشيات ،قد يحضرها
رئيس جلنة إع��ادة االنتشار في احلديدة
اجلنرال لوليسغارد.

تقدمي جيم ماتيس وزير الدفاع استقالته كما جعل
املسؤولني العسكريني األميركيني يهرعون إلى
إعداد خطة لالنسحاب حتافظ على أكبر قدر ممكن
من املكاسب .وأ ُرس��ل مئات من اجلنود اإلضافيني
إلى سورية لتسهيل االنسحاب .ويقدر املسؤولون
األميركيون منذ فترة طويلة بأن تنفيذ االنسحاب
من سورية بشكل كامل قد يستمر حتى مارس أو
أبريل ولكنهم حجموا عن حتديد جدول زمني دقيق
في ضوء األوضاع في ساحة القتال والتي يصعب
التكهن بها .ولم يتكهن فوتيل مبوعد االنتهاء من
االنسحاب .ومن بني األسئلة املهمة ما إذا كان سيتم
نقل بعض القوات األميركية من سورية إلى العراق
املجاور حيث حتتفظ الواليات املتحدة بأكثر من
 5000جندي ملساعدة بغداد على محاربة تنظيم
داعش ومنع صعوده من جديد.
وق��ال فوتيل إنه ال يعتقد أن الواليات املتحدة
ستزيد بشكل كبير عدد القوات في العراق .وترك
الباب مفتوحا أمام احتمال تغير تركيبة القوات
ملساعدة الواليات املتحدة على مواصلة الضغط
على تنظيم داعش.
وفي إشارة إلى مستويات القوات األميركية في
العراق في املستقبل قال فوتيل« :أعتقد أنها ستظل
ثابتة تقريبا» .من جهة أخرى ،قال أحمد أبو الغيط،
أمني عام جامعة الدول العربية ،إنه لم يرصد توافقا

حول عودة سورية إلى اجلامعة العربية.
وأك��د أب��و الغيط في تصريحاته من بيروت،
أنه حصل على وعد من الرئيس اللبناني ،ميشيل
عون» على مشاركة بالده «النشطة» في قمتي شرم
الشيخ وتونس .وأكد األمني العام جلامعة الدول
العربية أن��ه لم يلمس ،حتى اآلن ،وج��ود توافق
عربي حول عودة سورية إلى اجلامعة العربية.
وقال أبو الغيط ،في تصريح للصحافيني بعد
لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال ع��ون في
بيروت« :ال مؤشرات حول نضوج الوضع بالنسبة
إلى سورية» ،الفتا إلى أن «احلديث حول عودتها
(إل��ى اجلامعة العربية) ما زال في الكواليس،
ويجب أن يكون هناك توافق حول عودتها ،وهذه
املسألة مرتبطة بالتوافق السياسي».
وأضاف« :لم أرصد بعد خالصات بشأن التوافق
الذي نتحدث عنه ،والذي ميكن أن يؤدي إلى عقد
اجتماع ل���وزراء اخلارجية يعلنون فيه انتهاء
اخلالف ودعوة سورية إلى العودة إلى اجلامعة».
ك��ان مجلس اجلامعة العربية ق��د ع��ل��ق ،في
نوفمبر ع��ام  ،2011عضوية س��وري��ة نتيجة
لضغوط عدة مارستها دول عربية ،ال سيما الدول
اخلليجية ،على خلفية املوقف من الصراع الدائر
في ه��ذا البلد ،بعدما حملت احلكومة السورية
املسؤولية عن مقتل مدنيني.

إلى ذلك ،قال أبو الغيط إنه ناقش مع الرئيس
اللبناني نتائج القمة العربية االقتصادية التي
عقدت في بيروت في يناير املاضي ،الفتا إلى أن
«هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عون مبتابعة
قرارات القمة ،ال سيما أنه طرح مبادرة محددة في
ما يتعلق ببنك التنمية».
وأض��اف« :تناولنا هذا املوضوع ،وكيف ميكن
أن تكون هناك مساهمة في الفكر والفلسفة من
وراء هذا املقترح اللبناني» ،مشيرا إلى أن «هناك
جلنة لبنانية لدراسة املقررات وإعطاء اقتراحات
بشأن هذه القمة التي متيزت بالكثير من املخرجات،
وسيكون لها تأثير في السنوات املقبلة».
وحول مشاركة لبنان في القمة العربية املقللة
املرتقب عقدها بتونس ،في مارس املقبل ،والقمة
العربية-األوروبية في شرم الشيخ نهاية فبراير
احلالي ،قال األمني العام للجامعة العربية «عبرت
عن أملي في أن تكون هناك مشاركة لبنانية في
قمة شرم الشيخ ،كما حتدثت عن القمة العربية
في تونس ،والرئيس وعد بأن تكون هناك مشاركة
لبنانية ناشطة» .وردا على س��ؤال ح��ول تزامن
زيارته للبنان مع زيارة وزير اخلارجية اإليراني
محمد ج��واد ظريف ،ق��ال أب��و الغيط« :ال تنافس
عربيا على أرض دولة عربية وتزامن زيارتي مع
زيارة ظريف هو بالصدفة وال مشكلة في ذلك».

اجلبهة التركمانية العراقية ترفض
عودة البيشمركة لكركوك
رفضت اجلبهة التركمانية العراقية ،ع��ودة ق��وات إقليم شمال
العراق (البيشمركة) الى أطراف محافظة كركوك (شمال) املتنازع
عليها بني أربيل وبغداد .فيما أكد مستشار برملان إقليم شمال العراق،
أنه ال ميكن للحكومة االحتادية وحدها أن حتافظ على استقرار هذه
املناطق.
وقال رئيس اجلبهة التركمانية النائب أرشد الصاحلي ،في بيان،
«نرفض أية عودة للبيشمركة الى أطراف كركوك حتت أية ذريعة
كانت ،كما نرحب بكل الزيارات من قبل حكومة اإلقليم إلى بغداد،
لترطيب األجواء وحتسني العالقات بني أربيل وبغداد».
وأض��اف« ،إال أننا في كركوك ،وفي املناطق املختلطة عرقيا في
كركوك واملوصل وصالح الدين وديالى وخانقني وسنجار ،نؤكد
مرة أخرى أن حكومة عادل عبد املهدي ،أمام أكبر مسؤولية تاريخية
باحلفاظ على أراضي وسكان هذه املناطق».
وأكد الصاحلي ،لألطراف الدولية واإلقليمية «عدم إمكانية إرجاع
عقارب الساعة الى الوراء بخصوص كركوك ،مقابل حتديات إقليمية
في سورية متمثلة باالنسحاب األميركي منها ،ونشوء بوادر خالف
إيراني أميركي يدفع ثمنه العراقيون جميعا».

