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أوغلو وبوريل يبحثان »فلسطني« والعالقات الثنائية
بحث وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، 
مع املمثل األعلى لألمن والسياسة اخلارجية لالحتاد 
األوروبي، جوزيب بوريل، مخططات إسرائيل التوسعية 

في األراضي الفلسطينية، والعالقات الثنائية.
وقالت مصادر دبلوماسية، إن أوغلو وبوريل تناوال 

هاتفيا مخططات إس��رائ��ي��ل لضم أراِض م��ن الضفة 
الغربية، وال��ع��الق��ات الثنائية ب��ن أن��ق��رة واالحت���اد 

األوروبي.
ونهاية أبريل املاضي، اتفق رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامن نتنياهو، مع زعيم حزب »أزرق أبيض« بيني 

غانتس، على أن تبدأ عملية ض��م أج���زاء واس��ع��ة من 
الضفة الغربية، أول يوليو، وتشمل غور األردن وجميع 
املستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية. وتشير 
تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 

باملائة من مساحة الضفة احملتلة.
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موريتانيا والصومال احتفلت أمس السبت.. ودول أخري تتحرى

عيد الفطر املبارك اليوم 
17 دولة عربية وإسالمية بـ 

أعلنت 17 دولة عربية أن اليوم األحد هو أول 
أيام عيد الفطر املبارك، جاء ذلك إثر تعذر رؤية 
هالل شهر شوال مساء اجلمعة، بحسب ما أعلنت 

اجلهات املختصة في تلك الدول.
ففي السعودية وقطر والكويت واإلم���ارات 
والبحرين أعلنت اجلهات املختصة تعذر رؤية 
هالل شوال مساء اجلمعة، ليكون أمس السبت 
هو املتمم لشهر رمضان، واليوم األحد أول أيام 

عيد الفطر.
وأعلن مفتو البالد في كل من األردن وفلسطن 
ولبنان ومصر وتونس وليبيا أن األحد هو أول 
أي��ام العيد. وف��ي ال��ع��راق، أعلن رئيس دي��وان 
الوقف السني أن االيوم ألحد أول أيام عيد الفطر، 
كما أعلن القاضي الشرعي األول��ي في سوريا 

املوعد نفسه.
وقد اتفقت وزارة األوق��اف التابعة للحكومة 
اليمنية املعترف بها دوليا ودار اإلفتاء التابعة 
جلماعة احلوثي على أن اليوم األحد هو أول أيام 

عيد الفطر.
وعلى النحو ذات��ه، أعلنت اجلهات املختصة 
في جيبوتي وجزر القمر أن اليوم األحد أول أيام 
العيد، وأن أمس السبت كان متمماً لشهر رمضان. 
كما أعلنت كل من ماليزيا وتركيا أن اليوم األحد 

هو أول أيام عيد الفطر املبارك.
أما في موريتانيا والصومال فاحتفلت أمس 
السبت بأول أيام عيد الفطر حسب ما أعلنته جلنة 
األهلة املوريتانية ووزارة األوق��اف والشؤون 
الدينية بالصومال، كما أعلنت ك��ل م��ن مالي 
والنيجر وس��اح��ل ال��ع��اج رسميا نهاية شهر 

رمضان املبارك اجلمعة.
وف��ي دول عربية أخ��رى مثل سلطنة عمان 
وال��س��ودان وامل��غ��رب سيتم حت��ري ه��الل شوال 
مساء أمس السبت، إذ بدأ رمضان لديها في 25 
أبريل املاضي، لذلك يوافق اجلمعة ال�28 منه. كما 
يتحرى الشيعة في العراق ولبنان العراق رؤية 

الهالل مساء السبت للسبب ذاته.

قوات الوفاق تتقدم جنوبي طرابلس 
واحلكومة حتقق بشأن جثة مقاتل أجنبي

أعلنت عملية »بركان الغضب« التابعة حلكومة 
الوفاق الوطني في ليبيا تقدم قواتها مبحوري صالح 
الدين ومشروع الهضبة جنوبي طرابلس، واقتحام 
مواقع لقوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر في هذين 

احملورين.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الوفاق أحرزت 
تقدما في محور صالح الدين، وسيطرت على جزيرة 
الشريف ومقار اجلوازات واملالية واجلمرك ومعسكر 

التكبالي.
وأضاف املصدر أن قوات الوفاق بسطت سيطرتها 
كذلك على محطة وقود السويحلي في محور عن زارة 
جنوبي طرابلس، وكلية األسنان في منطقة صالح 
الدين. وأك��د املصدر أن مقاومة ق��وات حفتر تتركز 
في الطريق الرئيس الرابط بن منطقة صالح الدين 

ومعسكر اليرموك.
في تلك األثناء، نشر تلفزيون ليبي محلي ما قال 
إن��ه ص��ورة مرتزق روس��ي بعد مقتله أثناء معارك 

منطقة صالح الدين قرب طرابلس.
وأص��درت وزارة اخلارجية في حكومة الوفاق 
الوطني بيانا قالت فيه إن حتقيقا يجري في هذا 
الفيديو، وإنها ستقوم بعد انتهاء التحقيق بإعداد ملف 
بخصوص اجلثة إلحالته إلى مجلس األمن الدولي 
كوثيقة إضافية بشأن املرتزقة الذين يقاتلون مع 

قوات حفتر في جبهة صالح الدين جنوب طرابلس.
في السياق نفسه، أعلنت عملية »بركان الغضب« 
أن قوات حكومة الوفاق عثرت على لغم أرضي روسي 
مضاد لألفراد. وقال محمد القالو آمر محور اليرموك 

)جنوب طرابلس( في قوات الوفاق إن قوات حفتر 
زرعت ألغاما في املواقع التي استعادتها قوات الوفاق 

في محور صالح الدين.
وأوضح أنه سيجري متشيط محور صالح الدين 
خالل أيام، وهو من احملاور التي تغلغلت فيها قوات 
حفتر األشهر املاضية ومتركز فيها مسلحون مرتزقة 

من شركة فاغنر الروسية.
وفي مدينة ترهونة جنوب شرق طرابلس، ضّيقت 
قوات الوفاق اخلناق على املدينة، مبحاصرتها من 
أكثر من محور، ودع��م ه��ذه احمل��اور بقوات وآليات 
وأسلحة متوسطة وثقيلة، استعدادا لالشتباك مع 
قوات حفتر. وكان الناطق باسم قوات الوفاق طالب 
املدنين في هذه املناطق باالبتعاد عن مواقع قوات 

حفتر واخلروج منها.
سياسيا، أجرى وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو اتصاال هاتفيا برئيس املجلس الرئاسي 
حلكومة الوفاق الليبية فايز السراج أوضح فيه أن 
واشنطن ال ترى حال عسكريا لألزمة الليبية. وقال 
بومبيو إن احلل الوحيد يكمن في العودة إلى املسار 
السياسي وااللتزام بنتائج مؤمتر برلن، وأعرب عن 

حرص واشنطن على حتقيق االستقرار في ليبيا.
م��ن جانبه، عبر ال��س��راج ع��ن تقديره للموقف 
األميركي بشأن دعم جهود حتقيق األمن واالستقرار 
في ليبيا، لكنه قال إن حكومته تخوض حربا فرضت 
عليها وإنها تصد اعتداء أدى إلى نزوح مئات اآلالف 
من السكان، وخلف قتلى ودم��ارا في البنى التحتية 

واملناطق السكنية.

النزالء لسالمة  العقابية  دبي  مبؤسسات  صارمة  وقائية  ضوابط 
كدت القيادة العامة لشرطة دبي تشديد اإلجراءات 
والتدابير االحترازية املُطبقة في املؤسسات العقابية 
واالصالحية وتواقيت املراكز واحلبس االحتياطي في 
اإلمارة ملواجهة تفشي فيروس كورونا املستجد، وذلك 
التزاما بنهج دول��ة اإلم��ارات في توفير كافة مقومات 

األمان والسالمة للجميع في كافة األوقات.
وعمالً بتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن إيجاد كافة 
الضمانات الضرورية للحد من انتشار الفيروس، مع 
اتباع اإلرش���ادات والتعليمات ال��ص��ادرة عن مختلف 
اجلهات املعنية س��واء االحت��ادي��ة أو احمللية، بهدف 
احلفاظ على صحة وسالمة النزالء والنزيالت وكذلك 
جميع العاملن، وتوفير بيئة صحية آمنة باعتماد 
تقارير الرقابة الدورية ألكثر من جهة والتي تتضمن 
ضوابط ومعايير صارمة لضمان أعلى مستويات 

الوقاية املمكنة للجميع.
وقال العميد علي محمد الشمالي، مدير اإلدارة العامة 
للمؤسسات العقابية واإلصالحية، وفق بيان لإلدارة: 
»منذ بدء األزم��ة وبناًء على تعليمات معالي الفريق 
عبدالله خليفة املري، القائد العام لشرطة دبي، حرصنا 
على تطبيق كافة اإلج��راءات الوقائية التي أوصت بها 
مختلف اجلهات الصحية املعنية في الدولة لضمان 
سالمة وأمن جميع العاملن وكذلك النزالء والنزيالت، 
حيث مت مراجعة العديد من أساليب العمل للتوافق مع 
تداعيات الوضع الراهن، وما حتتمه من اتباع أعلى 
مستويات احليطة واحلذر في كافة العمليات اليومية 

في مؤسساتنا اإلصالحية«.
وأضاف العميد الشمالي، أن اإلدارة بادرت منذ وقت 
مبكر إليقاف العديد من اخلدمات التي تقدمها املؤسسة 
من خالل قسم خدمة املتعاملن ومت حتويلها خلدمات 
ذكية عبر املوقع االلكتروني واستخدام تقنيات حديثة 
أخرى مثل تفعيل العمل بنظامي »العيادة االفتراضية« 
و«الزيارة عن بعد« بهدف احلفاظ على سالمة النزالء 
وذوي��ه��م وتوفير ال��دع��م اللوجستي الكامل للنزالء 
والنزيالت ليتمكنوا من التواصل مع عائالتهم بالتعاون 

مع اإلدارة العامة للذكاء االصطناعي.
وتابع مدير اإلدارة العامة للمؤسسات العقابية 
واإلصالحية قائالً إن اإلجراءات املتبعة ساهمت بشكل 

كبير في ضمان التباعد املكاني وع��دم االختالط بن 
املوظفن واملتعاملن، موضحا أنه على سبيل املثال مت 
التوقف عن نقل النزالء للنيابة واستبدال ذلك بالتحقيق 
عن بعد باستخدام األجهزة والتقنيات احلديثة، والبدء 
في تطبيق نظام التقاضي عن ُبعد بدالً من نقل النزالء 

للمحاكمة أمام القضاة.
ع��الوة على وق��ف نقل ال��ن��زالء والنزيالت للكاتب 
العدل حضورياً وانهاء كافة اإلجراءات املطلوبة »عند 
بعد« باستخدام التقنيات احلديثة، مبا يحقق مبدأ 
التباعد املكاني وااللتزام الكامل باإلجراءات االحترازية 
والوقائية ال��ص��ادرة عن حكومة دب��ي في ظل األزم��ة 
العاملية الراهنة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة حتمي 

اجلميع من اإلصابة بفيروس كورونا املستجد.
وتتضمن اإلجراءات املتخذة، فحص جميع املوظفن 
س��واء العسكرين أو املدنين العاملن باملؤسسة 
باإلضافة للشركات املتعاونة، وأيضاً فحص جميع 
النزالء والنزيالت بصفة دورية، وتوفير جميع املعدات 
واألجهزة الالزمة إلجراءات الفحوصات الطبية للحاالت 

املشتبه في إصابتها سواء من العاملن أو النزالء، فضالً 
عن تزويد املوظفن الذين تتطلب مهامهم اليومية 
التعامل مباشرة مع النزالء واملراجعن بألبسة واقية. 
كما تشمل التدابير االحترازية املتبعة من قبل اإلدارة 
تعقيم مالبس جميع الداخلن للمؤسسة من املوظفن 
والشركات واملتعاملن قبل وبعد خروجهم من املؤسسة 
عبر »جهاز التعقيم الذاتي« الذي مت توفيره في مدخل 
اإلدارة، وتطبيق كافة إجراءات »التباعد االجتماعي«، 
إلى جانب تعقيم جميع مرافق اإلدارة واملركبات التابعة 

لها بصوره يومية.
وت��ض��ع اإلدارة ال��ع��ام��ة للمؤسسات العقابية 
واالصالحية بدبي سالمة الوجبات الغذائية املقدمة 
للنزالء والنزيالت حيث يتم إعدادها من خالل التعاون 
إح��دى الشركات املتخصصة الوطنية الكبرى، فيما 
تخضع لإلشراف املستمر واملراقبة الدائمة بالتعاون 
مع إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دب��ي، واإلدارة 
العامة للدعم اللوجستي، وإدارة األمداد والتجهيزات 

باإلدارة العامة للمؤسسات العقابية واإلصالحية.

16 مليون ميني مسؤولة مبنظمة بالصحة العاملية: كورونا قد يصيب 
قالت املسؤولة اإلعالمية ملنظمة الصحة العاملية في 
اليمن منيرة املهدي إن انتشار فيروس كورونا املستجد 
في البالد سيؤدي إلى آثار كارثية، ومن احملتمل إصابة 
16 مليون ميني )50 باملئة من السكان(، في ظل ظروف 
احلرب وهشاشة النظام الصحي الذي يعمل حاليا بنسبة 

50 باملئة من قدرته الفعلية.
وأعلنت وزارة الصحة اليمنية تسجيل 12 إصابة 
جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد احلاالت املؤكدة إلى 205 
حاالت، بينها 33 وفاة و6 حاالت تعاٍف. ودعت احلكومة 
اليمنية إل��ى إرس��ال خبراء دولين لتشخيص األوبئة 

املنتشرة في البالد، ومساندة الفرق الصحية.
وأظ��ه��رت النتائج األب��ح��اث التي توصل إليها فريق 
املراسلن في املدن اليمنية الكبرى وجود إصابات ووفيات 

تفوق ما تعلنه احلكومة اليمنية وجماعة احلوثي بكثير.
وحسب تصريحات منيرة املهدي، فإنه منذ اإلع��الن 
عن تفشي الوباء في اليمن قدمت منظمة الصحة العاملية 
العديد من السيناريوهات القائمة على األدلة للتأكد من 
أن السلطات احمللية لديها الصورة الكاملة عن تأثير هذا 

الفيروس على اليمنين.
وأف��ادت املسؤولة األممية بأن شدة املعاناة احلالية 
واالحتياجات الصحية التي ال ميكن تلبيتها للسكان؛ قد 
تتسبب في أضرار مخيفة، خاصة أن 19.7 مليون شخص 
)من مجموع السكان البالغ نحو ثالثن مليون نسمة( 
بحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية، و14 مليونا بحاجة 
ماسة لهذه اخلدمات، وثلثي املديريات )203 من أصل 
333 مديرية( تعد ضمن املناطق األشد احتياجا للخدمات 
الصحية بسبب ضعف إمكانية الوصول للخدمات في 
عموم البالد. وقالت منيرة املهدي إن ما نسبته 50 باملئة 
من املرافق الصحية في اليمن تأثرت بسبب احلرب الدائرة 
منذ أكثر من خمس سنوات، وه��و ما أدى إل��ى انخفاض 
القدرات التشغيلية. وتتعقد األزمة بسبب معاناة ما يقرب 
من 15.9 مليون شخص من انعدام األمن الغذائي احلاد، 

رغم املساعدات اإلنسانية القائمة.
ووفقا حلديث املسؤولة في منظمة الصحة العاملية، 
فإن سوء التغذية يسهم في انخفاض مستويات املناعة، 
ويجعل السكان عرضة لإلصابة بأمراض معدية حادة، مع 
احتمالية أكبر للوفاة؛ إذ تشير الدالئل عامليا إلى أن مرضى 
السكري وارتفاع ضغط الدم وضعف املناعة سجلوا أعلى 

معدالت اإلصابة بفيروس كورونا.
وذكرت املهدي أن عدم القدرة على االستجابة الكافية 

في اليمن قد ي��ؤدي إل��ى وف��اة مالين األشخاص بسبب 
مضاعفات هذه األمراض، مثل الكوليرا واحلصبة وحمى 

الضنك والدفتيريا واألمراض غير املعدية.
وأوض��ح��ت أن اإلح��ص��اءات تشير إل��ى أن��ه ال يتواجد 
األطباء إال في %18 من مديريات اليمن، التي لم يتسلم 
أغلب موظفي القطاع الصحي فيها مرتباتهم خالل السنتن 
املاضيتن، إضافة إلى نقص عدد املمرضن، وعدم قدرة 
القابالت ذوات التعليم الطبي الضعيف على سد العجز في 

املوارد البشرية للقطاع الصحي.
وقالت منيرة املهدي إن الفرق الطبية املساعدة تفتقر 
إلى التدريب في مجال إدارة احلاالت والوقاية من العدوى 
ومكافحتها واس��ت��خ��دام م��ع��دات احل��م��اي��ة الشخصية 
في نطاق فيروس كورونا املستجد. وتواصل املنظمة 
وشركاؤها دعم اجلهات الصحية في اليمن، في ظل املوارد 
احملدودة املتاحة، على افتراض أن الوباء يتفشى بالفعل 
على مستوى املجتمع في جميع أنحاء البلد، وجتري اآلن 
تعبئة موارد إضافية، في سياق النقص العاملي الشديد في 
اإلم��دادات واملعدات األساسية الالزمة لالستجابة ملرض 
كوفيد19-، الذي يسببه فيروس كورونا، حسب املسؤولة 

األممية.
وتتمثل خطة االستجابة الصحية ملنظمة الصحة 

العاملية باليمن في ثمانية محاور كما أوضحت املسؤولة 
األممية للجزيرة نت، بينها التنسيق والتخطيط واملتابعة 
لضمان مشاركة املعلومات ف��ي وقتها ب��ن القطاعات 
الصحية، وكذلك جتهيز 26 مركزا للطوارئ لتكون مبثابة 

العمود الفقري لالستجابة لتفشي الوباء.
وقالت منيرة املهدي إنه يتوفر بالفعل عشرة مراكز في 
جنوب اليمن، إضافة إلى 13 مركزا أخرى في احملافظات 
الشمالية، وهناك غرفتا عمليات على املستوى املركزي في 
صنعاء وع��دن، وغ��رف أخ��رى ستفتح في محافظة تعز، 
كما مت إنشاء أربعة خطوط ساخنة في صنعاء وعدن 
لتلقي جميع البالغات املتعلقة بالوباء. ومن بن جهود 
خطة االستجابة، قالت املسؤولة األممية إنه يجري تطوير 
وتوزيع امل��واد التوعوية وتعميمها على املرافق ومنافذ 
الدخول، وكذلك جتهيز 333 فريق استجابة سريعة من 

1665 فردا في جميع املديريات.
كما تسهم املنظمة في ضمان جاهزية منافذ الدخول إلى 
البالد وحصولها على املوارد الالزمة لدعم خطوات احلجر 
والعزل، للمساهمة في منع دخول احلاالت الوافدة، برفع 
مستوى التوعية بن املسافرين. وأصبح اآلن ما نسبته 
82 باملئة من منافذ الدخول قادرة على الفحص بدعم من 

املنظمة، إلى جانب دعم املختبرات الوطنية.

قرقاش: ال ميكن حل أزمة ليبيا دون وقف التصعيد اإلقليمي
أكد وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية، 
أن��ور قرقاش، أنه ال ميكن إح��راز أي تقدم حقيقي 
على الساحة الليبية دون وق��ف ف��وري وشامل 
إلطالق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، 

وال بد أن يتوقف التصعيد اإلقليمي لتحقيق ذلك.
وقال في سلسلة تغريدات نشرها على »تويتر«، 
»لن تتاح لليبين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر 
طاملا أن األطراف املتقاتلة تهدف إلى حتقيق مكاسب 
تكتيكية صغيرة وهي جتري وراء سراب النصر 
امل��ؤق��ت. كما أك��د أن��ه ال بديل للعملية السياسية 
إلح��الل االس��ت��ق��رار ال��دائ��م. وق��ال »جن��دد املوقف 
الواضح لدولة اإلمارات من األزمة الليبية واملتصل 

مبوقف املجتمع الدولي«.
وأعربت خالل كلمة لها أم��ام مجلس األم��ن عن 
القلق بشأن وضع الالجئن واملهاجرين، مشددة 
على ضرورة الوقف الفوري إلطالق النار والعودة 
إلى املسار السياسي. وأضافت أن مالين الليبين 
بحاجة للدعم ملواجهة أزمة كورونا، الفتة إلى أن 

القتال يتصاعد بطريقة غير مسبوقة في ليبيا.
هذا ووصلت دفعة جديدة من »املرتزقة« إلى 
األراضي الليبية للمشاركة في العمليات العسكرية 
إلى جانب حكومة الوفاق، ضمت مئات املقاتلن من 
الفصائل السورية املوالية لتركيا، حسب ما أفاد به 

املرصد السوري حلقوق اإلنسان.

بالعيد تخريب  لعمليات  خططوا  بسيناء  مسلحًا   21 مقتل  مصر: 
أعلنت وزارة الداخلية املصرية، أمس السبت، مقتل 
21 مسلحاً في عملية أمنية في شمال سيناء، مشيرة إلى 
تفكيك خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات خالل أيام 

العيد.
وأفادت وزارة الداخلية أنه »توافرت معلومات لقطاع 
األمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر اإلرهابية 
من إحدى امل��زارع بشمال سيناء مقراً لإليواء والتدريب 
والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد 
من عناصرهم لالرتكاز بأحد املنازل مبنطقة بئر العبد 

للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر«.
وأضافت: »مت استهداف الوكرين في توقيت متزامن 
وتبادل إط��الق الرصاص مع تلك العناصر، مما أسفر 
عن مقتل 14 عنصراً باملزرعة وعثر بحوزتهم على 13 
سالحاً آلياً و3 عبوات متفجرة وح��زام ناسف وجهاز 
السلكي، كما لقي 7 باملنزل مصرعهم وعثر بحوزتهم 
على 4 س��الح آل��ي وعبوتن متفجرتن وح��زام ناسف، 
وأسفر التعامل عن إصابة اثنن من الضباط املشاركن 
باملأمورية«. وج��اءت املداهمات بالتزامن في العريش 
وبئر العبد، حيث مت استهداف أماكن تستخدمها العناصر 
اإلرهابية في تخزين األسلحة واملعدات اخلاصة، بها 
باإلضافة إلى تصنيع املتفجرات والعبوات الناسفة في 
هذه األماكن. أضافت أن قوات األمن قامت مبداهمة منطقة 
أبو شلة مبدينة بئر العبد، حيث كانت اخللية تختبئ 

هناك في منزل مهجور، وعثر بحوزتهم على أحزمة 
ناسفة وقنابل يدوية وكانت هذه املجموعة األولى، وُقتل 

7 إرهابين كانوا قد بادرو بإطالق النيران على القوات.
وك��ان من بن العناصر اإلرهابية التي مت تصفيتها 
أمس عناصر متخصصة في صناعة العبوات الناسفة 
الستهداف قوات األمن، من بينهم عناصر تقوم بزراعة 
هذه العبوات وتوزيعها على العناصر اإلرهابية األخرى.

العناصر اإلرهابية التي مت تصفيتها في العملية 
النوعية مت رصدها وتوجيه ضربة بعد حتديد اجتماع 
لهم لتوزيع امل��ه��ام وال��ق��ي��ام بعملية إره��اب��ي��ة وتقرر 
استهدافهم. وأض��اف��ت أن هناك عناصر م��ن ال��ذي��ن مت 
تصفيتهم متورطن في عمليات إرهابية خالل الفترة 
املاضية. وهناك تأمن كامل لالرتكازات األمنية بشكل 

كبير ملنع أي عمليات خالل العيد.


