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سورية في  العسكرية  قواعدها  إلى  تعزيزات  إرسال  تواصل  واشنطن 
تواصل الواليات املتحدة األمريكية، منذ 15 يوما، إرسال 
تعزيرات إلى قواعدها العسكرية شرقي سوريا، بعد توقف 
دام نحو شهرين. وأفادت مصادر محلية ملراسل األناضول، أن 
واشنطن أرسلت خالل األسبوعني املاضيني نحو 300 شاحنة 
تضم معدات عسكرية ولوجستية، إل��ى قواعدها املنتشرة 

بني محافظتي دير ال��زور و احلسكة. وأوضحت املصادر، أن 
التعزيزات ضمت عشرات العربات املصفحة الكبيرة، و صناديق 
ذخيرة، وطعام وشراب، و خزانات وقود، إضافة إلى مستلزمات 

لوجستية أخرى.
وأش���ارت إل��ى أن الشاحنات األمريكية دخلت عبر معبر 

»الوليد« احلدودي بني العراق وسوريا، واجتهت من هناك إلى 
القواعد األمريكية. وأرسلت الواليات املتحدة خالل السنوات 
اخلمس املاضية كميات هائلة م��ن األسلحة و املستلزمات 
اللوجستية إلى قواعدها في املنطقة و إلى منظمة »ي ب ك - بي 

كا كا« اإلرهابية، بذريعة محاربة تنظيم »داعش« اإلرهابي.
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اللبناني  ال������وزراء  رئ��ي��س 
مهمة  ع��ن  يعتذر  املكلف 

تشكيل احلكومة
أعلن رئيس ال���وزراء اللبناني املكلف، مصطفى 
أدي���ب، أم��س ال��س��ب��ت، اع��ت��ذاره ع��ن مهمة تشكيل 

احلكومة، وتنحيه عن منصبه.
وقال أديب إن التوافق السياسي لتشكيل احلكومة 

في لبنان لم يعد قائماً.
وكانت القوى السياسية، قد تعهدت وفق ما أعلن 
الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون، في ختام زيارته 
إلى بيروت مطلع الشهر احلالي، بتشكيل »حكومة 
مبهمة م��ح��ددة«، مؤلفة »م��ن مجموعة مستقلة« 
وحتظى بدعم كافة األط���راف السياسية ف��ي مهلة 

أقصاها أسبوعان.
لكن مساعي التشكيل راوح��ت مكانها مع إصرار 
الثنائي الشيعي ممثالً بحزب الله، القوة السياسية 
والعسكرية األب��رز في البالد، وحليفته حركة أمل 
بزعامة رئيس ال��ب��رمل��ان، نبيه ب��ري، على تسمية 
وزرائهم والتمّسك بحقيبة املالية، األمر الذي تعارضه 
أط���راف أخ���رى، أب��رزه��ا زعيم تيار املستقبل سعد 

احلريري.
ويغرق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في 
تاريخه احلديث. وتخلفت البالد عن س��داد ديونها 
ألول م��رة على اإلط��الق في شهر م��ارس، وانهارت 
العملة احمللية، ما أدى إلى تضخم مفرط وتزايد الفقر 

والبطالة.
وتفاقمت األزم��ة بسبب انفجار 4 أغسطس في 
ميناء بيروت بسبب تفجير آالف األطنان من نترات 
األم��ون��ي��وم. قتل ما يقرب من 200 شخص وجرح 

اآلالف وتسبب في خسائر تقدر مبليارات الدوالرات.
البلد في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية لكن فرنسا 
وقوى دولية أخرى رفضت تقدمي املساعدة قبل إجراء 
إصالحات ج��ادة. وُتعزى األزم��ة إل��ى حد كبير إلى 
عقود من الفساد املنهجي وسوء اإلدارة من قبل الطبقة 

احلاكمة في لبنان.
ووص��ف الزعيم الفرنسي مبادرته التي تتضمن 
خ��ارط��ة طريق وج���دوال زمنيا ل��إص��الح��ات بأنها 

»الفرصة األخيرة لهذا النظام«.

الرئيس أردوغان

البحرية بروزة  معركة  في  للنصر  السنوية  الذكرى  مبناسبة  رسالة  خالل 

حقوقنا حماية  نواصل  أردوغان: 
قوية بإرادة  بحارنا  في   

الرئيس اليمني: اتفاق الرياض خارطة طريق ملرحلة جديدة

هنية يشيد بخطاب عباس أمام اجلمعية العامة

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتصاال 
هاتفيا من رئيس املكتب السياسي حلركة »حماس« 
إسماعيل هنية، أش��اد خالله األخير بخطاب عباس 
أمام األمم املتحدة. وبحسب وكالة األنباء الفلسطينية 
الرسمية »وفا«، أكد عباس لهنية دعمه جلهود احلوار 
بني حركتي »فتح« و«حماس« وبقية فصائل العمل 
الوطني الفلسطيني، »م��ن أج��ل اخل���روج بالنتائج 

املرجوة وصوال إلجراء االنتخابات املتفق عليها«.
و اختتمت اجتماعات بني حركتي »حماس« و«فتح«، 
كانت قد بدأت الثالثاء املاضي، مبقر القنصلية العامة 

الفلسطينية في إسطنبول.
وقالت احلركتان في بيان مشترك، إنهما اتفقتا على 
»رؤية«، ستقدم حلوار وطني شامل، مبشاركة القوى 

والفصائل الفلسطينية.
ووفق الوكالة، شدد الرئيس الفلسطيني على »أهمية 
أن يكون اجلميع حتت مظلة ال��وح��دة الفلسطينية، 
ملجابهة املخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا في 

هذه املرحلة املصيرية«.
من جهته، أكد هنية موقف حركته الداعم إلجناح 
احلوار اجلاري، مشددا على »أهمية بناء جبهة وطنية 

واحدة للتصدي للمؤامرات التي تواجه شعبنا في هذه 
املرحلة«. وأثنى هنية على رعاية الرئيس الفلسطيني 

للحوارات، ومواقفه الداعمة لها.
كما أشاد بخطاب الرئيس الذي ألقاه أمام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، واصفا إياه« باملعبر عن اللحظة 

التي نعيشها في هذه املرحلة التاريخية«.
وق��ال عباس ف��ي كلمة مسجلة أم��ام ال���دورة 75 
الجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة إن »منظمة 
التحرير لم تفوض أحدا باحلديث أو التفاوض باسم 

الشعب الفلسطيني«.
وشدد على أنه »رغم احلصار الظالم الذي يستهدف 
قرارنا الوطني لن نركع ولن نستسلم و لن نحيد عن 
ثوابتنا«. وأض��اف: »رغ��م كل املعيقات نستعد )في 
حركة فتح( النتخابات تشريعية ورئاسية مبشاركة 

اجلميع«، في إشارة إلى الفصائل والقوى الفلسطينية.
وأُعلن مساء اجلمعة، أن لقاء جديدا سيجمع األمناء 
العامني للفصائل الفلسطينية في 3 أكتوبر/تشرين 
أول القادم، ملناقشة االتفاق الذي جرى في إسطنبول 
ب��ني »ف��ت��ح« و«ح��م��اس« وحت��دي��د موعد االنتخابات 

التشريعية والرئاسية.

3 إرهابيني من  تركيا: حتييد 
»بي كا كا« شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس 
السبت، حتييد 3 إرهابيني من منظمة 
»بي كا كا« اإلرهابية، في غارة جوية 

استهدفت أوكارهم، شمالي العراق.
وأف����ادت ال�����وزارة ف��ي ب��ي��ان، أن 
مقاتالت تركية نفذت عملية جوية 
في منطقة »متينا« شمالي العراق، 
أس��ف��رت ع��ن حتييد 3 ع��ن��اص��ر من 

املنظمة االنفصالية.
وأوض��ح��ت أن اإلره��اب��ي��ني كانوا 
يستعدون لتنفيذ هجوم ضد أهداف 

تركية.
وأكدت الوزارة مواصلتها العمليات 

العسكرية ضد اإلرهابيني بحزم.
ودأب�����ت ق����وات األم����ن واجل��ي��ش 
التركي على استهداف مواقع املنظمة 
اإلرهابية ومالحقة عناصرها داخل 

البالد، وشمالي العراق.
يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية 
تنفذها املنظمة داخل تركيا بني احلني 
واآلخ��ر، مستهدفة املدنيني وعناصر 

األمن واجليش.

أنقرة تطالب واشنطن باحلياد عشية زيارة بومبيو لليونان
بينما يزور وزير اخلارجية األميركي 
مايك بومبيو اليونان اليوم األحد، انتقدت 

تركيا بشدة واشنطن.
االنتقاد جاء على لسان املتحدث باسم 
حزب »العدالة والتنمية« احلاكم، عمر 
جيليك، ال��ذي ق��ال إن موقف ال��والي��ات 
املتحدة وتخليها عن احلياد في أزمة شرق 
املتوسط لن يفيد السالم في املنطقة، على 

حد وصفه.
زي��ارة بومبيو الثانية إل��ى أثينا في 
ع��ام واح��د تأتي في إط��ار دع��م ب��الده لها 

في نزاعها احلدودي مع أنقرة، بحسب ما 
أعلنت اخلارجية األميركية.

وأوض��ح��ت أن بومبيو سيشدد على 
التزام واشنطن وأثينا ب�«تعزيز األمن 
وال��س��الم واالزده�����ار ف��ي ش��رق البحر 
امل���ت���وس���ط«، وس��ي��ح��ت��ف��ي ب��ال��ع��الق��ات 

اليونانية-األميركية األقوى منذ عقود.
وأك���د م��س��ؤول رف��ي��ع ف��ي اخلارجية 
اليونانية على أن بومبيو سيتوجه خالل 
الزيارة إلى كل من تيسالونيكي، حيث 
سيلتقي نظيره نيكوس دندياس، وجزيرة 

كريت لالجتماع برئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزيارة قاعدة 

»سودا« العسكرية.
وك��ان بومبيو ق��د زار قبل أسبوعني 
ق��ب��رص ح��ي��ث ح���ّض ت��رك��ي��ا ع��ل��ى وق��ف 
األنشطة التي ُتثير توّتراً في شرق البحر 
املتوّسط، داعياً جميع األطراف إلى انتهاج 

السبل الدبلوماسّية.
يأتي ذل��ك فيما عبر رئيس ال���وزراء 
اليوناني عن أسفه ملواجهة أنقره انفتاَح 
بالده ب�«التصعيد والتضليل والعداء«، 

ملوحا في الوقت ذاته بالتوجه للمحكمة 
ال��دول��ي��ة ف��ي ح��ال ل��م يتم التوصل إلى 

تفاهم.
وناشد ميتسوتاكيس تركيا إيجاد حل 
دبلوماسي ألزمة شرق املتوسط متمنيا 

بناء شراكة بني البلدين.
وي����دور خ���الف ب��ني ت��رك��ي��ا م��ن جهة 
واليونان وقبرص من جهة ثانية حول 
م���وارد النفط وال��غ��از ف��ي ش��رق البحر 
املتوسط، ما يثير مخاوف من اندالع نزاع 

أكثر حدة.

محمود عباس

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن اتفاق 
الرياض مثل مبضامينه ودالالته خارطة طريق ومسار 
عبور آمن يؤسس ملرحلة جديدة عنوانها السالم بدال 
من التأزم والصراع واالنقسامات الداخلية ملواجهة 

ومجابهة ميليشيا التمرد واالنقالب احلوثية اإليرانية.
وأك���د ه���ادي ف��ي خ��ط��اب وج��ه��ه للشعب اليمني، 
مبناسبة العيد ال��� 58 لثورة ال��� 26 من سبتمبر، أن 
تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض سيسهم في تعزيز 
االستقرار السياسي واألم��ن��ي واخل��دم��ي والنهوض 
بالتنمية وتعزيز امل��وارد ملواجهة االلتزامات امللحة 
جتاه متطلبات الفرد واملجتمع، الفتاً إلى أن االتفاق 
يعزز الشراكة في حتمل املسؤولية ملواجهة قوى التمرد 
واالنقالب، وجتاوز حتديات الضائقة االقتصادية التي 

فاقم الوضع املأزوم والتشتت من وطأتها وتداعياتها.
وتعهد الرئيس اليمني بالعمل في سبيل استعادة 
الدولة وإنهاء االنقالب بكافة أشكاله، وأض��اف »لقد 

مددنا للسالم أيدينا وتعاملنا بكل رحابة مع خيارات 
السالم وقدمنا الكثير من التنازالت أمال في أن نحافظ 
على بلدنا املنهك ب��احل��روب وال���ك���وارث، وم��ازال��ت 
أيدينا مم��دودة، ولكنكم جميعا رأيتم حجم العراقيل 
واإلصرار على اخلراب واحلرب الذي تبديه امليليشيات 

االنقالبية«.
وأش��ار إلى أن السالم يظل خيارا متاحا وممكنا لو 
كان لهذه امليليشيات من عقول، وسنظل نعول عليه، 
مستدركا بالقول« غير أن رهاننا احلقيقي على أبطالنا 
في ال��ق��وات املسلحة وال��وح��دات القتالية واملقاومة 
الشعبية ورجال القبائل وكل املقاتلني في كل اجلبهات 
وعلى وع��ي ويقظة أبناء شعبنا في كل احملافظات 

واملديريات«.
وأوضح هادي أن والء الشعب اليمني جلمهوريتهم 
ودولتهم سينتصر على ال���والءات العابرة لألوطان 
التي أرادت حتويل اليمن واملنطقة إلى »برميل بارود 

تتحكم به العصابة االنقالبية خدمة ألجندة أسيادها 
في طهران«.

ولفت إل��ى أن املجتمع ال��دول��ي مطالب ب��أن يدفع 
امليليشيات للقبول بخيار السالم العادل واملستقر 
ووض��ع حد الستغالل البسطاء واألط��ف��ال والفقراء 
وعسكرة حياتهم وتعبئتهم بثقافة الكراهية واملوت، 
معتبرا ذلك »مهمة إنقاذ أكثر قداسة من غيرها باعتبارها 

متعلقة باستحقاق احلياة«.
وتطرق الرئيس اليمني إلى احلالة اإلنسانية التي 
ق��ال إنها »تتفاقم بسبب اإلص��رار على احل��رب، ولذا 
سنظل نكرر دعواتنا لألمم املتحدة والرعاة الدوليني 
للقيام بواجبهم والوفاء بتعهداتهم جتاه شعبنا من 
خالل إلزام امليليشيات باالنصياع خليارات شعبنا وفقاً 
للمرجعيات الثالث املتفق عليها واملتمثلة في املبادرة 
اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات احلوار الوطني 

وقرار مجلس األمن الدولي 2216«.

9 ماليني ميني  األمم املتحدة: 
تضرروا من خفض برامج املساعدات

قالت منظمة األمم املتحدة إن 9 ماليني ميني 
تضرروا ج��راء خفض برامج املساعدات بسبب 

نقص التمويل.
جاء ذلك في تغريدة ملكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية في اليمن، عبر حسابه على 

تويتر، مساء اجلمعة.
وأض��اف أن »ست سنوات من احل��رب واجلوع 
وامل��رض واألزم���ة االقتصادية املتفاقمة تالحق 

البالد«.
وأشار املكتب األممي إلى أن التمويل اإلنساني 

وصل إلى »أدنى مستوياته منذ عقود«.
واألربعاء، أعلن املكتب ذاته، إغالق 15 من أصل 

45 برنامجا إنسانيا رئيسيا لألمم املتحدة في 
اليمن، فيما قد يلقى 30 برنامجا نفس املصير خالل 

أسابيع مقبلة ما لم يتم تلقي متويل إضافي«.
ومنذ أشهر، تشكو وك��االت األمم املتحدة من 
نقص حاد في متويل خطة االستجابة اإلنسانية 
ف��ي اليمن، وتطالب املانحني بالتدخل العاجل 

إلغاثة ماليني السكان.
وتقول األمم املتحدة إنها لم تتلق سوى مليار 
دوالر م��ن أص��ل 3.2 م��ل��ي��ارات مطلوبة لتقدمي 
مساعدات لليمن خ��الل ال��ع��ام اجل���اري، بحسب 
منسقة األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في البالد 

ليز غراندي.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أن بالده تواصل حماية حقوقها ومصاحلها 

في بحارها بإرادة قوية، وإميان ال يتزعزع.
جاء ذلك في رسالة نشرها، أمس السبت، 
مبناسبة الذكرى السنوية للنصر في معركة 
ب���روزة البحرية، وي��وم ال��ق��وات البحرية 
التركية، حسب بيان دائ���رة االت��ص��ال في 

الرئاسة التركية.
وقال أردوغ��ان: »نواصل حماية حقوقنا 
ومصاحلنا في بحارنا ب��إرادة قوية وإميان 

ال يتزعزع«.
وأض��اف: »مستمرون في تعزيز قواتنا 
البحرية من أجل منح الثقة ألصدقائنا وردع 

الطامعني بحقوقنا«.

 3 الفصائل الفلسطينية جتتمع 
أكتوبر لتحديد مواعيد االنتخابات

ح��ددت الفصائل الفلسطينية، 3 أكتوبر 
املقبل، موعدا مبدئيا، لالتفاق على مواعيد 

االنتخابات التشريعية والرئاسية املقبلة.
وق���ال ع��ض��و اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير أحمد مجدالني، إن »املوعد املبدئي 
للقاء أمناء الفصائل هو 3 أكتوبر املقبل«، إال أنه 

لم يحدد مكان االجتماع.
وأضاف مجدالني، لألناضول، أن »القضية 
الرئيسية لالجتماع هي االتفاق الذي جرى في 
إسطنبول بني فتح وحماس، من أجل إقراره من 
كل األمناء العامني، وحتديد موعد االنتخابات 

القادمة«.
وأوض���ح أن الفترة الزمنية ب��ني ص��دور 
املرسوم الرئاسي بتحديد موعد االنتخابات 

وإجرائها ستكون 90 يوما.
و اختتمت اجتماعات بني حركتي »حماس« 
و«ف��ت��ح«، ب���دأت ال��ث��الث��اء امل��اض��ي، ف��ي مقر 

القنصلية العامة الفلسطينية بإسطنبول.
وقالت احلركتان في بيان مشترك، إنهما 
اتفقتا على »رؤية« ستقدم حلوار وطني شامل، 

مبشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.
من جهته، قال عضو املكتب السياسي حلزب 
الشعب الفلسطيني فهمي شاهني، لألناضول، 
إن »مختلف الفصائل جتري لقاءات داخلية 

ومشاورات متهيدا الجتماع األمناء العامني«.

ن��ادي األس��ي��ر: معتقل فلسطيني يواصل 
إضرابا عن الطعام بدأ منذ شهرين

ق��ال ن���ادي األس��ي��ر الفلسطيني إن ماهر 
األخ��رس املعتقل في السجون اإلسرائيلية 

يواصل إضرابا عن الطعام بدأه منذ شهرين 
احتجاجا على اعتقاله اإلداري.

وأض����اف ال��ن��ادي ف��ي ب��ي��ان أن األخ���رس 
)49عاما(، وه��و من جنني بالضفة الغربية 
ومعتقل منذ 27 يوليو ، محتجز حاليا في 
مستشفى ك��اب��الن اإلس��رائ��ي��ل��ي بعد تدهور 

وضعه الصحي.
وتابع قائال إن األخرس ”رفض قرار محكمة 
إسرائيلية بتجميد اعتقاله اإلداري مقابل 
تعليق إض��راب��ه عن الطعام وأص��ر أن يكون 

إنهاء اإلضراب مقابل االفراج الفوري عنه“.
ولم يصدر بيان من اجلهات اإلسرائيلية 

حول إضراب املعتقل عن الطعام.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قدميا 
يتيح لها التوقيف دون محاكمة ملدة تتراوح 

من ثالثة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.
وقال األخرس في تسجيل فيديو من داخل 
املستشفى قبل يومني ”جتميد اإلداري.. هذه 

اخلدعة منهم لن متر علي“.
وأض������اف وه����و م��س��ت��ل��ق��ى ع��ل��ى س��ري��ر 
باملستشفى وقد بدت عليه عالمات اإلعياء ”أنا 

مستمر في إضرابي حتى أكون حرا في بيتي“.
وسبق لألخرس أن أمضى ما مجموعه أربع 

سنوات في السجون اإلسرائيلية.
وخ��اض ع��دد م��ن املعتقلني الفلسطينيني 
إضرابات احتجاجا على ظروف احتجازهم أو 
على اعتقالهم إداري��ا، وجنح بعضهم في عدم 

جتديد اعتقاله اإلداري.
وذك��ر ال��ن��ادي أن إسرائيل تعتقل إداري��ا 
ما يقرب من 340 فلسطينيا بعضهم جتدد 

احتجازه اإلداري أكثر من مرة.


