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أحدث "رادار طائر" روسي إلى سوريا

فتح الله غولن يخرج نهائيًا من السودان

 

الدفاع الروسية: االستقرار يسود مناطق تخفيف 
التوتر في سوريا واالنتهاكات قليلة

اأعلن��ت وزارة الدفاع الرو�سية اأن الو�س��ع مبناطق تخفيف التوتر ب�سوريا م�ستقر، 
حيث مل ت�سجل جلنة املراقبة الرو�سية الرتكية امل�سرتكة �سوى 9 انتهاكات لوقف 

اإطالق النار خالل ال�24 �ساعة املا�سية.
واأو�سح��ت الوزارة يف بيان اليوم االثنني، اأن اجلانب الرو�سي يف اللجنة ر�سد 6 
ح��االت الإطالق النار يف حمافظات دم�سق )2(، ودرعا )2( وحماة )2(، يف حني 
�سج��ل اجلانب الرتكي 3 ح��االت مماثلة يف حمافظة حم�ص، م�سريا اإىل اأن معظم 
ح��وادث اإطالق نار ع�سوائية من االأ�سلحة اخلفيفة ومت ر�سدها يف مناطق ي�سيطر 

عليها تنظيما "داع�ص" و"جبهة الن�رصة" االإرهابيان.
وخالل اليوم املا�سي ان�سمت قريتا "اأم العلق" و"النازحي" يف حمافظة ال�سويداء 
اإىل نظام وقف اإطالق النار، لريتفع بذلك عدد القرى واملدن املن�سوية يف عملية 
امل�ساحل��ة اإىل 1497، م��ع ا�ستمرار املفاو�سات مع الف�سائ��ل املعار�سة ب�ساأن 
ان�سمامه��ا اإىل الهدن��ة يف حمافظات حلب ودم�سق وحم��اة وحم�ص والقنيطرة، 

بح�سب البيان.

�ستع��زز طائرة االإنذار الراداري املبكر "اآ50-" جمموعة القوات اجلوية والف�سائية 
الرو�سية يف �سوريا و�ستحكم �سيطرتها على االأجواء ال�سورية.

اأف��اد بذلك املحل��ل ال�سيا�سي الع�سك��ري يف جمل��ة "Natonal Interest" توم 
كوب��ر. وكان��ت و�سائ��ل االإعالم العاملية قد نقل��ت يف وقت �سابق خ��ر نقل الرادار 
الطائ��ر الرو�س��ي اإىل الالذقية، بعد اأن ن���رصت �سورا فوتوغرافي��ة ف�سائية لقاعدة 

حميميم الرو�سية.
وق��ال املحلل اإن اإر�سال طائ��رة "اآ50-" اإىل منطقة النزاع الع�سكري هو رد رو�سي 
عل��ى ال�رصبة ال�ساروخية التي وجهتها الوالي��ات املتحدة اإىل قاعدة "ال�سعريات" 
ال�سورية. واأ�ساف اأن طائرة االإنذار الراداري املبكر �ستزود الع�سكريني الرو�ص بكل 
املعلوم��ات عن اإطالق ال�سواريخ يف حدود مدى عمله��ا، م�سيفا اأن الرادار الطائر 
�سيح�س��ن التعاون بني مكونات جمموع��ة القوات اجلوية الف�سائي��ة الرو�سية كلها 

يف املنطقة.
ولف��ت املحل��ل اإىل اأن "اآ50- اأو" املوجه��ة اإىل �سوري��ا ه��ي اأحدث ن�سخ��ة  للرادار 
الطائ��ر مت تزويده��ا مبحطة الرادار "�سميل"، التي بو�سعه��ا اكت�ساف االأهداف على 
م��دى 600-300 كيلوم��رت. وكان النم��وذج اجلديد للطائرة ق��د ح�سل على نظام 
رقمي خا�ص باإدارة الرادار، وقمرة قيادة جديدة متّكن الطيار من القيام بدوريات 

طويلة االأمد يف اأجواء البالد.

�سلم��ت ال�سلط��ات ال�سوداني��ة ال�سبت املا�س��ي املدار���ص التابعة ملنظم��ة الداعية 
الرتكي فتح اهلل غولن اإىل موؤ�س�سة تابعة لوزارة الرتبية الرتكية.

واأف��اد موق��ع "�سودان تربيون" باأن مرا�سم الت�سليم ج��رت بح�سور ال�سفري الرتكي 
ل��دى ال�سودان جمال الدين اأي��دن ووزير التعليم يف والية اخلرطوم فرح م�سطفى، 

باإحدى املدار�ص يف العا�سمة اخلرطوم،
وذكرت وكالة اأنباء االأنا�سول اأن عملية الت�سليم متت طبقا التفاقية تفاهم وقعت 
بني من�سق موؤ�س�سة وقف معارف الرتكية يف ال�سودان ومدير عام املدار�ص اخلا�سة 

يف والية اخلرطوم، وق�ست بت�سليم خم�ص مدار�ص ومبنيني �سكنيني للطالب.

تعي���ص �سوريا منذ �سن��وات طويلة حتت وطاأة 
كل  عملي��ا  مت���ص  الت��ي  الغربي��ة  العقوب��ات 
جم��االت احلياة يف دول��ة تقع يف حالة حرب 

دامية.
وت���رصرت كل املجاالت من العقوبات مبا يف 
ذلك الط��ب، حيث منعت الدول الغربية ت�سدير 
االأدوي��ة واملع��دات واالأجه��زة الطبي��ة وقطع 

الغيار لها.
لك��ن رغم ذل��ك توا�سل معامل اإنت��اج االأدوية 

يف �سوري��ا عملها ومن بينه��ا م�سنع االأدوية 
يف منطق��ة ال�سي��خ جن��ار بحل��ب ال��ذي تاب��ع 

ن�ساطه من جديد بعد حترير املنطقة.
ويق��ول مدي��ر �س��وؤون االإنت��اج يف املوؤ�س�س��ة 
حمم��ود اأبو عبيد اإن العقوب��ات الغربية كادت 
تق�س��ي عل��ى كل ال�سناع��ة ال�سيدالني��ة يف 
�سوري��ا الأنه��ا منع��ت ت�سدير االأدوي��ة وكذلك 
امل��واد املركب��ة له��ا اإىل �سوري��ا واالآن يجري 
اال�ست��رياد فق��ط من رو�سي��ا وال�س��ني واإيران 

والهند وبع�ص الدول االأخرى.
و�سدد على اأن العقوبات ت�رص يف املقام االأول 

بالنا���ص الب�سطاء ولي�ص بالدول��ة وال�سلطة - 
مل يع��د مبق��دور املواط��ن املدين ���رصاء الدواء 
لع��الج ال�رصط��ان ومر���ص ال�سك��ري وغريها 
م��ن االأمرا���ص اخلط��رية واملزمن��ة وب�سب��ب 
العقوبات هناك نق�ص يف امل�سادات احليوية 
واللقاحات ال�رصورية ملكافحة �سلل االأطفال 

وغريه.
قب��ل احلرب كان��ت معام��ل االأدوي��ة ال�سورية 
توفر %95 من العقاقري واالأدوية للمواطنني 
ولكن حالي��ا تقل�ص هذا املوؤ���رص كثريا ب�سبب 
تدمري الكثري من املوؤ�س�سات االإنتاجية ونزوح 

املخت�س��ني و�سيط��رة اجلماع��ات االإرهابي��ة 
وخا�سة داع�ص والن���رصة على مناطق تواجد 

امل�سانع ال�سيدالنية .
لكن �سوري��ا رغم ذلك توا�س��ل العمل من اأجل 
تطوي��ر ال�سناعة ال�سيدالني��ة وت�سميم اأدوية 
ولقاح��ات جدي��دة – يف جامع��ة حل��ب، على 

�سبيل املثال.
وق��ال طال��ب الدرا�س��ات العلي��ا يف اجلامع��ة 
حمم��د اأب��و ر�سي��د معلق��ا: "جن��ري االأبح��اث 
والدرا�س��ات يف خمتر البيولوجي��ا اجلزيئية. 
ملعاجل��ة  دواء  ت�سمي��م  �سبي��ل  يف  ونعم��ل 

ال�رصطان ون�ستخدم خالل ذلك املواد النباتية 
امل�ستخرج��ة م��ن االأع�ساب ال�سوري��ة". واأ�سار 
اإىل اأن عملي��ة تدري���ص املخت�س��ني يف جمال 

الطب ا�ستمرت ومل تتوقف يف جامعة حلب.
وت�ساهم رو�سيا ب�سكل جدي يف حل امل�سكالت 
الت��ي تواج��ه القطاع الطب��ي ال�س��وري وتقدم 
االأدوية واملع��دات واالأجهزة الطبية لل�سلطات 
امليداني��ة  امل�ستو�سف��ات  وتق��وم  ال�سوري��ة. 
الرو�سي��ة بتق��دمي اال�ست�سارة الطبي��ة والعالج 
للمدني��ني ال�سوري��ني يف العدي��د م��ن مناطق 

اجلمهورية.

اأعلن��ت اإدارة الرئي���ص االأمريك��ي دونال��د ترامب اأنها 
تبح��ث تاأث��ري نق��ل �سف��ارة الوالي��ات املتح��دة لدى 
اإ�رصائي��ل من تل اأبيب اإىل القد���ص على عملية ال�سالم. 
وتعه��د ترام��ب خ��الل حملت��ه النتخاب��ات الرئا�س��ة 
االأمريكية بنق��ل �سفارة بلده، لكنه مل ينفذ هذا التعهد 

منذ ا�ستالم مهام من�سبه يف يناير/ كانون الثاين.
ويف ت�رصي��ح ملحط��ة اإن ب��ي �س��ي التلفزيونية، قال 
وزي��ر اخلارجية االأمريكي ريك���ص تيلر�سون "الرئي�ص 
يتوخ��ى احل��ذر ال�سدي��د لفهم كيفي��ة تاأث��ري مثل هذا 

الق��رار على عملية ال�س��الم". واأ�سار تيلر�س��ون اإىل اأن 
ق��رار ترام��ب �سيعتم��د بدرجة كب��رية عل��ى االأطراف 
املعني��ة بعملية ال�سالم وخا�س��ة "اإذا كانت اإ�رصائيل 
ت��رى اأنها �ستكون )خطوة( مفي��دة ملبادرة ال�سالم اأم 
رمب��ا مبثابة ت�ستيت". و�سارعت احلكومة االإ�رصائيلية 
ب�س��اأن  اأمريكي��ة  خم��اوف  اأي  تهدئ��ة  حماول��ة  اإىل 
التبعات املحتملة لنقل ال�سفارة االأمريكية اإىل القد�ص 
الت��ي احتل��ت اإ�رصائيل الق�س��م ال�رصقي منه��ا يف عام 
1967 يف خط��وة ال حتظ��ى باع��رتاف دويل حت��ى 
اليوم. وقال مكتب رئي�ص الوزراء االإ�رصائيلي بنيامني 
نتنياهو يف بيان "موقف اإ�رصائيل اأُعلن مرارا لالإدارة 

االأمريكية وللعامل". واأ�ساف "نقل ال�سفارة االأمريكية 
اإىل القد�ص لن ي�رص عملية ال�سالم، واإمنا على العك�ص. 
�سي�ساعدها من خالل ت�سحيح خطاأ تاريخي وحتطيم 
ت�سور فل�سطيني باأن القد�ص لي�ست عا�سمة اإ�رصائيل".
وتاأت��ي هذه الت�رصيح��ات قبل اأيام م��ن زيارة يقوم 
بها ترام��ب اإىل اإ�رصائيل وال�سعودية، �سمن اأول جولة 

خارجية يقوم بها ب�سفته رئي�سا للواليات املتحدة.
وا�ستقبل ترامب رئي�ص ال��وزراء االإ�رصائيلي يف البيت 
االأبي���ص يف فراي��ر/ �سب��اط، كما ا�ست�س��اف رئي�ص 
ال�سلطة الفل�سطينية حممود عبا�ص يف وقت �سابق من 

ال�سهر اجلاري.

اأعلنت حالة الط��وارئ يف العا�سمة اليمنية، �سنعاء، 
بعد انت�سار مر�ص الكولريا، ووفاة ع�رصات االأ�سخا�ص.
وازدحم��ت امل�ست�سفي��ات يف املدين��ة، الت��ي ي�سيط��ر 
عليه��ا متم��ردو احلرك��ة احلوثي��ة اليمني��ة، مبر�سى 

الكولريا.
وتق��ول منظم��ة ال�سلي��ب االأحم��ر اإن ع��دد احل��االت 
امل�ستب��ه به��ا يف الب��الد ت�ساعف ثالث م��رات خالل 

اأ�سبوع واحد فبلغ اأكرث من 8500 حالة.
وق��د اأنهك البالد اجلوع واحلرب االأهلية، مما اأدى اإىل 

انت�سار املر�ص ب�رصعة.
وال ي�ستطي��ع ثلث��ا ال�س��كان الو�سول اإىل م�س��در اآمن 

ملياه ال�رصب، بح�سب ما تقوله االأمم املتحدة.
وق��ال دوميني��ك �ستيله��ارت، مدي��ر عملي��ات اللجنة 
الدولي��ة لل�سلي��ب االأحم��ر، يف موؤمت��ر �سحف��ي يف 
�سنع��اء االأحد اإن 115 �سخ�س��ا توفوا ب�سبب الكولريا 
يف اأنح��اء البالد ب��دءا م��ن 27 اأبريل/ني�سان وحتى 

13 مايو/اأيار.
واأ�ساف "نحن نواجه االآن انت�سارا خطريا للمر�ص".

وكان��ت �سنع��اء اأكرث امل��دن اليمنية �س��وءا من حيث 
التعر���ص للمر���ص، يعقبه��ا يف ذل��ك منطق��ة اأمان��ة 
العا�سم��ة املحيط��ة به��ا، بح�سب م��ا تقول��ه منظمة 

ال�سحة العاملية.
وينق��ل مر�ص الكولريا، الذي ين�ساأ يف املياه، بوا�سطة 

املياه واالأغذية امللوثة.

كيف يصمد الطب في سوريا رغم العقوبات؟

 بدء إجالء مدنيين وقوات المعارضة من حي القابون بدمشق

حالة طوارئ في صنعاء بعد واشنطن تبحث تأثير نقل السفارة األميركية إلى القدس في عملية السالم
وفاة العشرات بسبب الكوليرا القدس - وكاالت

صنعاء - متابعة

دمشق - وكاالت

الحريري يكشف كيف خسر لبنان 25 مليار دوالر بسبب األزمة السورية
اأعلن رئي�ص الوزراء اللبناين �سعد احلريري، اأن خ�سائر بالده 
ج��راء االأزم��ة ال�سورية بلغ��ت 25 ملي��ار دوالر، مو�سحا اأن 
هذه اخل�سار مرتبطة با�ست�سافة 1.5 مليون "نازح �سوري".
وج��اء ذلك يف كلمة للحريري باجلل�س��ة االفتتاحية ملنتدى 
الدوح��ة ال�سابع ع�رص الذي انطلق، يوم 14 مايو، بالعا�سمة 
القطرية الدوحة، حتت عن��وان "التنمية واال�ستقرار وق�سايا 

الالجئني
وج��اء يف كلم��ة احلري��ري الت��ي ن�رصها املوق��ع االإلكرتوين 
ل�"تي��ار امل�ستقب��ل"، اأن "لبن��ان، يواج��ه �سعوب��ة خا�س��ة 
وعائقا اأ�سا�سيا اأمام ور�سة النمو االقت�سادي، يتمثل بوجود 
مليون ون�سف مليون ن��ازح من اإخواننا ال�سوريني، اأ�سيفوا 

اإىل قرابة ن�سف مليون الجئ فل�سطيني، على اأرا�سيه".
واعتر اأن اللبنانيني، "دولة وجمتمعا مدنيا"، قاموا بكامل 
واجباته��م والتزاماته��م حيال ه��ذه االأزم��ة االإن�سانية، وما 
زال��وا. لكن��ه اأ�رص عل��ى اأن لبنان ل��ن يتمكن م��ن اال�ستمرار 
مبواجه��ة تداعي��ات ه��ذه االأزم��ة منف��ردا، اإذ بات��ت اأع��داد 
النازح��ني والالجئ��ني داخ��ل الب��الد تالم���ص ن�س��ف ع��دد 

املواطنني.
واأو�س��ح احلري��ري اأن ه��ذا الو�سع رفع ن�سب��ة الفقر اإىل 30 
%، و�ساعف معدالت البطالة اإىل 20 %، واأكرث من 30 % 
بني ال�سب��اب، واأرهق اخلدمات العامة والبنى التحتية، وزاد 
م��ن عجز املالية العامة، يف وق��ت تراجع النمو االقت�سادي 
م��ن 8 يف املئة �سنويا قبل االأزمة، اإىل ما يقارب الواحد يف 

املئة حاليا.
وك�س��ف اأن ع��دد التالم��ذة ال�سوريني يف املدار���ص الر�سمية 
اللبنانية، بات 230 األفا، يف مقابل 200 األف تلميذ لبناين، 
ه��ذا م��ع العل��م اأن الت�رصب املدر�س��ي تق��ارب ن�سبته 50% 
يف �سف��وف النازح��ني ال�سوري��ني. و�سدد عل��ى اأن املدر�سة 
الر�سمية اللبنانية تعمل على مدار ال�ساعة تقريبا، ال�ستيعاب 
ه��ذا ال�سغط، الذي ت�سهد مثل��ه امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات 

واملياه والكهرباء والطرقات وكل اخلدمات والبنى العامة.
واأ�ساف اأن البنك الدويل يقدر اإجمايل اخل�سارة التي تكبدها 
الناجت املحلي اللبناين جراء هذه االأزمة حتى نهاية 2015 
فق��ط باأكرث من 18 مليار دوالر، وه��و رقم بات يقارب 25 

مليار دوالر اليوم.

بيروت-  وكاالت

قالت و�سائل الإعالم 
الر�سمية ال�سورية الأحد اإن 

مدنيني وقوات املعار�سة 
بداأوا مغادرة حي القابون 

الذي ت�سيطر عليها قوات 
املعار�سة على اأطراف 

العا�سمة دم�سق، وذلك بعد 
اإخالء منطقتني اأخريني 

الأ�سبوع املا�سي.

غري اأن اأحد النا�سطني من داخل القابون يقول اإنه 
ال يزال يجري ت�سجيل اأ�سماء املغادرين.

واأفادت تقارير باأن االتفاق على اإخالء القابون، 
ال��ذي ج��رى التو�س��ل اإلي��ه ي��وم ال�سب��ت، ي�سمح 
بانتق��ال ق��وات املعار�سة واملدني��ني اإىل اأحياء 

اأخرى تخ�سع ل�سيطرة املعار�سة.
وكانت تقارير اأخرى قد اأ�سارت اإىل اقرتاب قوات 
احلكومة من ال�سيطرة عل��ى القابون ب�سكل كامل 
بع��د ق�سف وا�ستب��اكات عنيف��ة ا�ستهدفت احلي، 

قبيل توقيع اتفاق االإجالء.
واأف��اد مرا�سل لوكالة فران�ص بر�ص داخل القابون 
باأن��ه �ساه��د نح��و ع���رص حاف��الت تق��ل ال�سكان 
واملقاتلني �سباح االأح��د بعد اإعالن التو�سل اإىل 

االتفاق بني اجلانبني عقب ا�ستباكات عنيفة.
وكان��ت اتفاق��ات مماثل��ة ق��د ُنف��ذت االأ�سب��وع 
املا�س��ي يف حي��ي "ب��رزة" و"ت�رصي��ن" اللذي��ن 

يخ�سعان ل�سيطرة املعار�سة.
واأك��د اأح��د الن�سطاء م��ن داخل اآخر جي��ب ت�سيطر 
علي��ه املعار�س��ة يف القاب��ون اأن اال�ستع��دادات 
ق��د ب��داأت بالفع��ل الإخ��راج م�سلح��ي املعار�سة 

وال�سكان.
وق��ال النا�سط عدي ع��ودة لفران�ص بر�ص: "يجري 
جتهيز احلاف��الت وهي متوقفة يف املناطق التي 

ي�سيطر عليها النظام."
واأ�ساف: "يجري ت�سجيل اأ�سماء االأ�سخا�ص الذين 

يريدون املغادرة �سواء املدنيني اأو املقاتلني."
وق��ال م�سدر م��ن قوات الدف��اع الوطني املوالية 
اأم���ص  ا�ستط��اع  ال�س��وري  "اجلي���ص  اإن  للنظ��ام 
العنا���رص  م��ن  الع���رصات  حما���رصة  )ال�سب��ت( 

امل�سلح��ة داخ��ل ح��ي القاب��ون، واأجروهم على 
اال�ست�س��الم وت�سليم اأ�سلحتهم"، ح�سبما نقلت عنه 

وكالة فران�ص بر�ص.
وتاأت��ي اتفاقي��ات اإج��الء اأحياء القاب��ون وبرزة 
وت�رصي��ن عق��ب �سل�سل��ة م��ن االتفاق��ات وافق��ت 
مبوجبها قوات املعار�سة على اال�ست�سالم مقابل 

توف��ري ممرات اآمنة لهم اإىل مناطق اأخرى تخ�سع 
ل�سيطرة املعار�سة.

وتوؤكد احلكوم��ة اأن هذه االتفاقيات هي الو�سيلة 
املثل��ى الإنهاء احلرب امل�ستمرة يف البلد منذ �ست 
�سنوات، لكن املعار�سة تقول اإنها م�سطرة لقبول 
هذه االتفاقيات ب�سبب الق�سف العنيف واحل�سار 

الذي تفر�سه قوات احلكومة.
وجرى اإجالء مئات من قوات املعار�سة واأ�رصهم 
م��ن منطق��ة برزة املج��اورة بعد اأن ق��رر م�سلحو 
املعار�س��ة هن��اك اإلق��اء اأ�سلحته��م والرحيل اإىل 
حمافظ��ة اإدلب الت��ي ت�سيط��ر عليه��ا املعار�سة. 

وبع�ص هوؤالء هم من القابون.

وم��ع ت�ساع��د الق�س��ف يف ال�سهري��ن االأخريي��ن 
ف��ر معظم �س��كان ه��ذه املنطقة الت��ي كانت تعج 
الآالف  امل��الذ  وتوف��ر  م�س��ى  فيم��ا  باحلرك��ة 
النازح��ني م��ن مناط��ق اأخ��رى ب�سوري��ا خ��الل 

احلرب.
�سربة قوية

وميثل فقد القاب��ون بعد برزة �رصبة قوية اأخرى 
لق��وات املعار�سة الت��ي تقاتل من اأج��ل احلفاظ 
عل��ى تواجدها يف العا�سمة دم�س��ق حيث تواجه 
الق��وات احلكومي��ة املدعومة بق��وة جوية رو�سية 

وقوات تدعمها اإيران.
وتقع القابون وبرزة عند البوابة ال�رصقية لدم�سق 
و�سه��دت تلك املناطق يف مار���ص/ اآذار املا�سي 
معارك كانت االأكر داخل العا�سمة منذ اأكرث من 
اأرب��ع �سنوات. ومتكن اجلي�ص من �سد الهجوم بعد 
ق�سف جوي عنيف اأجر املعار�سة على الرتاجع.
وتق��ول احلكوم��ة ال�سوري��ة اإنه��ا توؤي��د عملي��ات 
باتفاقي��ات  ت�سف��ه  م��ا  جان��ب  اإىل  االإج��الء، 
م�ساحل��ة يف املناط��ق الواقع��ة حت��ت �سيط��رة 
املعار�سة امل�سلحة والتي ت�ست�سلم لقوات اجلي�ص 

ال�سوري، كو�سيلة للحد من اإراقة الدماء.
ولك��ن االأمم املتح��دة انتق��دت ا�ستخ��دام اأ�ساليب 
االتفاقي��ات  ه��ذه  مث��ل  ت�سب��ق  الت��ي  احل�س��ار 
وعملي��ات االإج��الء نف�سه��ا بو�سفه��ا ترق��ى اإىل 

م�ستوى النزوح االإجباري.
وتته��م املعار�س��ة ال�سنية احلكوم��ة بال�سعي اإىل 
اإج��الء ال�س��كان ال�سن��ة يف تلك املناط��ق الإحداث 
تغي��ري �س��كاين يقول��ون اإن��ه �سيمه��د الطريق يف 
نهاي��ة االأمر اأم��ام ال�سيعة املدعوم��ني من اإيران 
والذي��ن يوؤي��دون حك��م االأ�س��د لال�ستي��الء عل��ى 

بيوتهم.

دمشق  - وكاالت


