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واحلوثي إيران  على  الضغط  الدولي  املجتمع  على  اليمن:  حكومة 
أكد وزير اخلارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ، 

أن جماعة احلوثي تواصل هجماتها على مأرب.
وق��ال خ��ال اتصاله بسفير االحت��اد األوروب���ي ل��دى اليمن 
هانس جروندبيرغ، إن على املجتمع ال��دول��ي الضغط على 

ميليشيا احلوثي وإيران للحل باليمن.

كما تطرق إلى تعنت ميليشيا احلوثي ورفضها للمبادرات 
األممية واإلقليمية إلنهاء احل��رب في اليمن، م��ؤك��داً حرص 
احلكومة على إنهاء معاناة اليمنيني وحتقيق املصاحلة الوطنية 
وصوالً إلى إيجاد سام دائم وشامل واستعادة األمن واالستقرار 
في اليمن. وشدد على أهمية اتخاذ املجتمع الدولي موقفا حازما 

جتاه الصلف احلوثي ورفض امليليشيا مساعي إحال السام 
وإصرارها على مواصلة العدوان على م��أرب، وتهديد مايني 
النازحني والقاطنني في احملافظة. من جانبه، أكد سفير االحتاد 
األوروبي، دعم االحتاد جلهود إحال السام في اليمن ووقوفه 

إلى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن.

قيادات السلطة واحلكومة فتحت محادثات مع مصر واألردن وتركيا

وساطات إقليمية لوضع حد لألزمة املشتعلة باألراضي الفلسطينية 

السودان : لن نقف مكتوفي األيدي أمام ملء سد النهضة

اس��ت��م��رار إط���اق ال��ص��واري��خ 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال����ض����رب����ات 

اإلسرائيلية ضد غزة
  أطلق فلسطينيون صواريخ على إسرائيل في حني رد اجليش 
اإلسرائيلي بضربات جوية ض��د قطاع غ��زة ف��ي الساعات األول��ى 
من صباح  أمس الثاثاء، وذل��ك في تصعيد مثير لاشتباكات التي 
شهدتها مدينة القدس. وهزت االنفجارات األبنية في أنحاء غزة بينما 
دفعت صفارات اإلنذار اإلسرائيليني في عدة مدن باجلنوب إلى البحث 
عن مواقع لاحتماء ط��وال الليل. وق��ال مسؤولون فلسطينيون إن 
فلسطينيني اثنني قتا وأصيب أكثر من 100 في الضربات اجلوية. 
وقال مسعفون إن 6 إسرائيليني أصيبوا جراء صاروخ. وقتل 9 أطفال 
من أصل 20 شخصاً، في غزة. وأطلقت عشرات الصواريخ من القطاع 
على إسرائيل واعترضت الدفاعات الصاروخية الكثير منها. وانفجرت 
األحداث بعدما أطلق مسلحون من غزة النار على منطقة القدس وذلك 
للمرة منذ حرب 2014 في تطور وصفه رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي 

بنيامني نتانياهو بتجاوز “خلط أحمر”.
وجاء تصاعد العنف مع احتفال إسرائيل “بيوم القدس” الذي يوافق 

استياءها على القدس الشرقية بعد حرب 1967.
وكان بني القتلى الفلسطينيني العشرين ، 7 من أسرة واحدة، ومنهم 
3 أطفال، سقطوا في انفجار ببيت حانون. ولم يتضح بعد إذا كان سبب 

االنفجار، ضربة إسرائيلية، أم صاروخ فلسطيني لم يبلغ هدفه.

وأمير  ال��س��ع��ودي  العهد  ول��ي 
ق���ط���ر ي���ب���ح���ث���ان ال����ت����ط����ورات 

اإلقليمية والدولية
  عقد ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
بقصر السام في جدة ، اجتماعا مع أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني ناقشا خالها التطورات اإلقليمية والدولية، إلى جانب وأوجه 

التعاون الثنائي في مختلف املجاالت وسبل دعمه وتطويره.
وذك��رت وكالة االنباء السعودية، أن ولي العهد السعودي رحب 
بأمير دول��ة قطر ومرافقيه في اململكة، ناقا حتيات امللك سلمان بن 
عبدالعزيز للشيخ متيم بن حمد آل ثاني، فيما أعرب أمير دولة قطر، 
عن حتياته خلادم احلرمني الشريفني وسعادته بزيارة اململكة، ولقائه 

ولي العهد.
ووصل إلى جدة غرب السعودية مساء االثنني أمير دولة قطر الشيخ 

متيم بن حمد آل ثاني في ثاني زيارة له منذ 2017 .
وكان في استقباله مبطار امللك عبدالعزيز الدولي، في جدة، األمير 

محمد بن سلمان.
وتأتي زي��ارة أمير دولة قطر إلى اململكة تلبية لدعوة من العاهل 

السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز.
واستقبل أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني في ال�26 من الشهر 
املاضي وزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان بن عبد الله 

الذي سلمه دعوة من امللك سلمان بن عبد العزيز، لزيارة اململكة.

عزت حامد

ال تزال حدة األزمة السياسية واالستراتيجية 
تتواصل على الساحة السياسية الفلسطينية ، 
وهو ما دفع بالكثير من قيادات السلطة واحلكومة 
إل��ى العمل جديا م��ن أج��ل وض��ع ح��د للتدهور 
احل��اص��ل ب��األوض��اع األمنية نتيجة لتواصل 

اعتداءات االحتال املتواصلة . 
واحل���اص���ل ف���إن ردود ال��ف��ع��ل السياسية 
واالستراتيجية إزاء م��ا ي��ج��ري ف��ي األراض���ي 
الفلسطينية تتواصل با توقف ، األمر الذي دفع 
بعدد من األطراف اإلقليمية أو الدولية للوصول 
إلى حل لألزمة املتصاعدة باألراضي الفلسطينية 
.  وفي هذا الصدد كشفت هذه التقارير أن هذه 
احمل��ادث��ات ت��رك��زت م��ع األردن ومصر وتركيا 
وط��ال��ب��ت بتدخلها ل��وق��ف التصعيد احلاصل 
ب��األراض��ي الفلسطينية األن وال��ت��ب��اح��ث مع 

االحتال في هذا الشأن. 
الافت أن كا من األطراف الثاثة تبذل بالفعل 
ج��ه��ودا مضينة للحد م��ن التصعيد احلاصل 
باألراضي الفلسطينية األن ، وكشفت تقارير إلى 
أن احملادثات التي جرت بني كبار املسؤولني في 
السلطة الفلسطينية بحركة فتح مع تركيا أشارت 
إلى أن األخيرة تبذل قصارى جهدها للتأثير على 
ع��دد من الفصائل أو اجلهات املقربة لها وعلى 

رأسها حركة حماس ووقف العنف. 
وفي هذا الصدد اقترحت تركيا تقدمي مساعدة 
مدنية للسلطة الفلسطينية وأك���دت التزامها 
ب��احل��ف��اظ على ال��ه��دوء ف��ي األق��ص��ى وال��ق��دس 
الشرقية. الافت أن التليفزيون البريطاني أشار 
ف��ي ت��ق��رري ل��ه إل��ى خ��ط��ورة ت��واص��ل التصعيد 
احلاصل باألراضي الفلسطينية خال الساعات 
األخ��ي��رة ، وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ألقى ع��دد م��ن كبار 
املسؤولني الفلسطينيني بالائمة على التصعيد 
احل��اص��ل ب��األراض��ي الفلسطينية على رئيس 
حركة حماس في قطاع غ��زة يحيى السنوار ، 
خاصة مع حتقيق الشباب الثائر في القدس منذ 
اليوم األول الشتعال املواجهات في حي الشيخ 
جراح النتصارات سياسية ، وهي االنتصارات 

التي نبعت من سلمية هذه املظاهرات. 
وأشار التليفزيون األملاني في تقرير له إلى أن 

بعض من الفصائل وعلى رأسها حركة حماس 
وقياداتها ترغب في استغال التصعيد احلاصل 
اآلن ف��ي األراض���ي الفلسطينية ف��ي محاولته 
ال��ت��روي��ج للسيطرة السياسية على الضفة 
الغربية. وقال تقرير للتليفزيون البريطاني إلى 
أن قيادات سياسية في حركة فتح اش��ارت إلى 
أن الطريقة التي تتصرف بها حماس في األيام 
األخيرة تشير إلى أن احلركة جعلت هدفها هو 
كسر جميع االتفاقات مع فتح ، التي حتققت بجهد 

كبير ومبساعدة مصرية.

ال��اف��ت أن بعض م��ن ال��ت��ق��اري��ر الصحفية 
املصرية الصادرة اليوم أش��ارت إلى أن القاهرة 
تبذل جهودا لوقف التصعيد اإلسرائيلي احلاصل 
باألراضي الفلسطينية ، األمر الذي يزيد من دقة 

هذه التوجهات السياسية وأهميتها.
بدورها اشارت صحيفة أنديبندنت في تقرير 
لها إل��ى خطورة املوقف عسكريا األن ، خاصة 
مع إعان مصادر عن توجيه إسرائيل لضربات 
مركزة في القطاع ، وهي الضربات التي أدت إلى 

إصابة الكثير من املدنيني األبرياء . 

وزعمت مصادر سياسية أن بعض من حاالت 
الوفاة واإلصابة تأتي بسبب نيران صواريخ 
القسام أيضا ، مع خطا توجيه بعض من هذه 

الصواريخ في مخيم جباليا. 
وت��ق��ول ه���ذه امل��ص��ادر إن ع��وام��ل ال��رع��اي��ة 
الصحية احمللية قد رعت اجلرحى ومت نقلهم إلى 
املستشفى في غزة.  جدير بالذكر أن عدد كبير من 
الفلسطينيني طالبوا اآلن بالتعويضات والعاج 
املناسب للجرحى في ظل التصعيد احلاصل األن 

على الساحة.

مواجهات في القدس

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد 
عمر أن ملء إثيوبيا الثاني لسد النهضة بصورة 
أحادية يهدد األمن القومي للسودان، وشدد على أن 

باده لن تقف مكتوفة األيدي.
وأوض��ح خالد في ح��وار مع صحيفة “الشرق 
األوسط” اللندنية، ، أن موقف السودان لم يتغير 

في ملف الفشقة وسد النهضة.
وقال: “لم تتغير مواقف السودان من القضيتني، 
ففي موضوع سد النهضة، يتبنى موقفاً إيجابياً من 
قيام السد، ويشترط التوصل إلى اتفاق قانوني 

ملزم، وهذا موقف ثابت. ما حدث هو تغير املوقف 
اإلثيوبي، وتنفيذ امل��لء األول بصورة أحادية، 
والشروع اآلن في ملء ثاٍن يتضرر منه السودان 

دون اتفاق ملزم”.
واس��ت��ط��رد “أما م��وض��وع الفشقة، فموقفنا 
ثابت منذ 1902 هي أرض سودانية مت اغتصابها 
واحتالها، وال��س��ودان قائم بتصحيح وضعية 
مختلة، مسنوداً بالقانون ال��دول��ي والشرعية 
الدولية، وتثبت العامات احلدودية على األرض 
سودانية الفشقة. ظل السودان باستمرار يتمسك 

بأرضه، مصمماً على ع��دم التفريط في سيادته 
عليها، م��ن دون أن يرفض أي شكل م��ن أشكال 
التعاون مع اجلارة إثيوبيا، مبا ال يخل بسيادته 

وسيطرته على أراضيه”.
ورداً على س��ؤال ع��ن التحرك ال��س��ودان��ي إذا 
استمر تعنت اإلثيوبيني، قال: “نحن أصحاب حق، 
وسيطرق ال��س��ودان كل األب��واب إليقاف الضرر 
الواقع عليه، ألن خطوة امللء األحادي مهدد مباشر 
ألمنه القومي، ولن نقف مكتوفي األي��دي في هذا 

األمر. هذه معركة الشعب السوداني كله”.

سد النهضة
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بوريل: االحتاد األوروبي سيعتمد 
سياسة »العصا واجلزرة« في لبنان

أع��رب االحت���اد األوروب���ي ع��ن استيائه إزاء 
املراوحة السياسية التي يشهدها لبنان، وبدأ 
التحضير ل��ف��رض ع��ق��وب��ات ع��ل��ى مسؤولني 
سياسيني يعتبرهم مسؤولني عن العرقلة، وفق 

ما أعلن وزير خارجية االحتاد جوزيب بوريل.
وقال بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية دول 
التكتل في بروكسل: “نعمل على اّتباع سياسة 
العصا واجلزرة، كل اخليارات مطروحة من أجل 
الضغط على الطبقة السياسية التي حتول دون 

اخلروج من املأزق”.

وأوضح بوريل “لقد أبلَغنا وزير اخلارجية 
الفرنسي ج��ان إي��ف ل��ودري��ان، ال��ذي زار لبنان 

باألوضاع هناك”.
ول��ّوح ال��وزي��ر الفرنسي في بيروت بفرض 
عقوبات على مسؤولني عن املراوحة السياسية، 

بهدف جتّنب “انتحار جماعي” للبلد املنهار.
وأع��ل��ن��ت ب��اري��س م��ؤخ��راً ف��رض ق��ي��ود على 
دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن 
العرقلة، األراضي الفرنسية، من دون إعان أي 

أسماء.

األمم املتحدة: أدلة على ارتكاب داعش إبادة جماعية لأليزيديني في العراق
 قال رئيس حتقيق يجريه فريق تابع لألمم املتحدة في 
جرائم تنظيم داع��ش في العراق ، إن الفريق وج��د “أدلة 
واضحة ومقنعة على أن اجلرائم بحق االيزيديني متثل 

بوضوح إبادة جماعية”.
وق��ال كرمي خان ملجلس األم��ن الدولي إن الفريق، الذي 
بدأ عمله في 2018، حدد أيضا هويات جناة “من الواضح 
أنهم مسؤولون عن جرمية اإلبادة اجلماعية بحق املجتمع 

االيزيدي”.
وقال خان، وهو محاٍم بريطاني سيصبح الشهر املقبل 
املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية إن نية داعش 
املتمثلة في “تدمير االيزيديني، جسدياً وبيولوجياً، كان 
واضحاً في اإلنذار الذي تكرر في عدد كبير من القرى املختلفة 

في العراق، باعتناق اإلسام أو املوت”.
واج��ت��اح التنظيم موطن االيزيديني في شمال العراق 
في 2014 واستعبد شابات وأجبرهن على أن يصبحن 
“زوجات” ملقاتليه وذبح اآلالف وشرد معظم أفراد املجتمع 

البالغ عددهم 550 ألفاً.
وفي 2016 وصفت جلنة حتقيق مستقلة باألمم املتحدة 

األمر باإلبادة اجلماعية.
وضغطت ن��ادي��ة م���راد، وه��ي ع��راق��ي��ة م��ن االي��زي��دي��ني 
تعرضت لاستعباد واالغتصاب على أيدي التنظيم، وأمل 
كلوني، احملامية في مجال حقوق اإلنسان، على مجلس األمن 
ل عندها فريق التحقيق التابع لألمم املتحدة في  الذي شكَّ

.2017

كما دفعتا من أجل أن يحيل املجلس الوضع إلى احملكمة 
اجلنائية الدولية أو يشكل محكمة خاصة.

وقالت نادية م��راد، التي نالت جائزة نوبل للسام في 
2018 جلهودها الرامية لوضع ح��د الستخدام العنف 
اجلنسي كساح حرب، ملجلس األمن اليوم االثنني “ُعثر على 

أدلة، لكننا ال نزال نبحث عن اإلرادة السياسية للمقاضاة”.
وحدد فريق األمم املتحدة إلى اآلن هوية 1444 من اجلناة 

احملتملني في الهجمات على االيزيديني.
وق��ال خان أيضاً إنه بناء على حتقيق الفريق في القتل 
اجلماعي لطاب وعسكريني ع��زل ف��ي أكادميية تكريت 
اجلوية في يونيو 2014، “يتضح ارتكاب جرمية التحريض 

املباشر والعلني على ارتكاب اإلبادة اجلماعية”.


