
كانت ال�صياحة امل�رضية تلقت �رضبة قا�صمة عند 
حتطم طائرة ركاب رو�صية يف �صيناء اأواخر اأكتوبر 
ت�رضين الأول 2015 ومقتل جميع من كانوا على 

متنها.
رويتترز  مع  هاتفي  ات�صال  يف  حم�صن  واأ�تتصتتاف 
يف  �صت�صارك  ال�صياحي  للتن�صيط  العامة  ”الهيئة 
معر�ض ليجر بجانب احتاد الغرف ال�صياحية للمرة 
الأوىل منذ وقف رو�صيا الرحالت ال�صياحية مل�رض 

بداية نوفمرب 2015“.
كانت رو�صيا ت�صهم ذات يوم بنحو 33 باملئة من 
اإىل م�رض. وزار  الوافدين  ال�صائحني  اأعداد  اإجمايل 
ونحو  رو�صي م�رض يف 2014  �صائح  مليون   3.1

2.3 مليون يف اأول ع�رضة اأ�صهر من 2015.
على  حظرا  رو�صيا  فر�صت  الطائرة  حادث  وعقب 
ال�صفر اإىل م�رض بينما حظرت بريطانيا ال�صفر اإىل 

�صيناء.
ال�صياحة  لتن�صيط  العامة  الهيئة  م�صوؤول يف  وقال 
فى  “ح�صورنا  ا�صمه  ن�رض  عدم  م�صرطا  لرويرز 
معر�ض ليجر الرو�صي ياأتي لأهميته وا�صتعدادا ملا 
ال�صياحية  الرو�صية  الرحالت  �صفر  تعليق  رفع  بعد 
يف  بامل�صاركة  ن�صتعد  امل�رضية.  للمنتجعات 

املعر�ض والت�صويق مل�رض.
خالل  مل�رض  الرو�ض  ال�صياح  عتتودة  يف  ”ناأمل 

الربع الأخري من العام اجلاري.“
وفود  اأو  امل�رضية  ال�صياحة  �رضكات  ت�صارك  ومل 
و�صط  املا�صي  العام  ليجر  معر�ض  يف  حكومية 

ا�صتمرار تعليق رحالت الطريان اإىل م�رض وح�صور 
ملراجعة  متتالية  زيارات  يف  رو�صية  اأمنية  وفود 

اإجراءات الأمن يف املطارات امل�رضية.
امل�صاركة امل�رضية  اأن تكون  القطاع  ياأمل خرباء 

يف ليجر هذا العام مقدمة لعودة ال�صياح الرو�ض.
امل�رضي  الحتتتاد  رئي�ض  التتزيتتات  اإلهامي  وقتتال 

ال�صابق للغرف ال�صياحية ”ح�صور وزارة ال�صياحة 
امل�رضية من خالل هيئة تن�صيط ال�صياحة والحتاد 
القطاع  عتتن  ممثال  ال�صياحية  للغرف  املتت�تترضي 
اخلا�ض ميكن اعتباره حتركا ل�صتئناف الرحالت 

الرو�صية مل�رض خالل الفرة املقبلة“.
 54 م�رض  اإىل  الوافدين  ال�صائحني  اأعتتداد  وزادت 

باملئة يف اأول �صبعة اأ�صهر من العام احلايل لت�صل 
الإيتترادات  قفزت  حني  يف  �صائح  مليون   4.3 اإىل 

170 باملئة اإىل 3.5 مليار دولر.
يف  �صائح  مليون   14.7 على  يزيد  ما  م�رض  وزار 
2010 وهوى هذا العدد اإىل 9.8 مليون يف 2011 

واإىل نحو 4.5 مليون يف 2016. 
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واشنطن: ال رجعة عن قرار االنسحاب من 
االتفاق المناخي إال بشروط

 عقيلة أردوغان تحث نظيراتها على نصرة 
مسلمي الروهينغا

 

 

الشرطة البريطانية تعتقل مشتبهًا به ثانيًا في 
تفجير مترو لندن

بريطانيتتا ت وكالت : اأعلنتتت ال�رضطة الربيطانية ، اأنها اعتقلت م�صتتتبها به ثانيا 
يف عملية تفجري مرو الأنفاق، الذي وقع يف لندن يوم اجلمعة، واأدى اإىل اإ�صابة 
29 �صخ�صا. وقالت ال�رضطة فى بيان لها اليوم، "مت القب�ض على رجل يبلغ من 

العمر 21 عاما، يف �صاحية هون�صلو غرب لندن الليلة املا�صية".
واأ�صتتاف البيان، اأن امل�صتتتبه به مت اعتقاله مبوجب قانون الإرهاب الربيطاين، 
واقتيد اإىل مركز �رضطة جنوب لندن. وكانت ال�رضطة الربيطانية قد اعتقلت �صابا 
)18 عامتتا( اأم�تتض يف بلدة دوفر ال�صتتياحية مبقاطعة كنت جنتتوب �رضق البالد، 
لال�صتتتباه ب�صتتلته بتفجري مرو الأنفاق بلنتتدن. يذكر اأن تفجريا بوا�صتتطة عبوة 
نا�صتتفة يدوية ال�صتتنع، قد ا�صتتتهدف عربة قطار مبحطة "بار�صونز غرين" ملرو 

الأنفاق الواقعة جنوب غرب العا�صمة الربيطانية، خملفا اأكرث من 20 م�صابا.
واأعلتتن تنظيم "داع�ض" م�صتتوؤوليته عن هتتذه العملية الإرهابية، وهي اخلام�صتتة 

خالل �صتة اأ�صهر يف لندن. 

اأمتتريكا ت وكالت : نفتتى البيتتت الأبي�ض ال�صتتبت، اأنباء حتدثت عن حتتتول يف موقفه من 
اتفتتاق باري�تتض املناخي، الذي كان الرئي�ض دونالد ترامب قد اأعلن ان�صتتحاب بالده منه 
يف مايو املا�صتتي. وقالت املتحدثة با�صتتم البيت الأبي�ض �صارة �صاندرز يف ر�صالة عرب 
الربيد الإلكروين "مل يح�صل اأي تغيري يف موقف الوليات املتحدة من اتفاق باري�ض".
واأ�صافت: "كما �صبق للرئي�ض وقالها بو�صوح مرات عديدة، فاإن قرار الوليات املتحدة 
هتتو الن�صتتحاب، اإل اإذا متكنتتا من الن�صتتمام جمتتددا اإىل التفاق ب�تترضوط مواتية اأكرث 
لبلدنتتا". وكانت �صتتحيفة "وول �صتتريت جورنال" قتتد اأفادت يف وقت �صتتابق نقال عن 
م�صتتادر، باأن الإدارة الأمريكية خففت موقفها من اتفاق باري�ض، م�صتتيفة اأن وا�صنطن 
ت�صتتعى لنتزاع �رضوط اأف�صتتل ت�صتتمح لهتتا بتجنب الن�صتتحاب من التفاق يف �صتتيغته 
احلاليتتة. يذكتتر اأن اخلروج من التفاق املناخي، كان من اأهتتم وعودترامب النتخابية، 
حيث اأعلن اأن ال�صيغة احلالية لالتفاق ل تالئم الوليات املتحدة، كونها تفر�ض قيودا 
علتتى تطور ال�صتتناعة الأمريكية. واأ�صتتارت وا�صتتنطن اإىل اأنها تعتزم فتتتح نقا�ض بهدف 

اإعادة �صياغة الوثيقة. 

تركيتتا ت وكالت : حثتتت �صتتيدة تركيتتا الأوىل اأمينتتة اأردوغتتان نظرياتهتتا يف العامل، 
على التعاون وال�صتتغط علتتى املجتمع الدويل للتحرك يف مواجهتتة النتهاكات التي 

يتعر�ض لها م�صلمو الروهينغا.
وقالت اأمينة اأردوغان يف ر�صالة بعثت بها اإىل الأمم املتحدة، "م�صلمو الروهينغا هم 
�رضيحة من املجتمعات املتجذرة والأ�صيلة يف ميامنار، يواجهون ا�صطهادا متزايدا 
يف الآونة الأخرية .. هذا املجتمع يحرم منذ ع�رضات ال�صتتنني من حقوقه الجتماعية 
نتتع من اختيار متتن ميثله، ويختتريرّ حاليا بني املتتوت اأو اللجوء اإىل  وال�صيا�صتتية، وميمُ

بنغالد�ض".
وتطرقتتت عقيلة اأردوغان يف الر�صتتالة اإىل زيارتها ملخيمتتات الروهينغا يف منطقة 
"كوتوبالونغ" البنغالية على احلدود مع ميامنار قائلة: "لقد تركت يف نف�صي والوفد 
املرافق اأثرا عميقا، من املخجل حقيقة م�صتتاهدة هذه املاأ�صتتاة الإن�صتتانية التي اأبى 

املجتمع الدويل الإ�صغاء اإليها وروؤيتها".

اأعلنتتت حركة "حما�ض" يف بيان �صتتباح اليوم، اأنها حلت اللجنة 
الإدارية يف قطاع غزة، ودعت حكومة الوفاق للقدوم اإىل القطاع، 

ملمار�صة مهامها والقيام بواجباتها فورا.
واأفادت مرا�صتتلتنا يف رام اهلل يافا �صتتتيتي، باأنه جاء يف البيان، 
"ا�صتتتجابة للجهود امل�رضية الكرميتتة، بقيادة جهاز املخابرات 
العامة امل�رضية والتي جتتاءت تعبريا عن احلر�ض امل�رضي على 
حتقيق امل�صتتاحلة الفل�صتتطينية واإنهاء النق�صتتام، وحر�صتتا على 
حتقيتتق اأمل �صتتعبنا الفل�صتتطيني، بتحقيق الوحتتدة الوطنية، فاإن 

حركة حما�ض تعلن:
- حل اللجنة الإدارية يف قطاع غزة.

- دعوة حكومة الوفاق للقدوم اإىل قطاع غزة؛ ملمار�صتتة مهامها 
والقيام بواجباتها فورا.

- املوافقة على اإجراء النتخابات العامة.
- ا�صتعداد احلركة لتلبية الدعوة امل�رضية للحوار مع حركة فتح، 
حتتول اآليتتات تنفيذ اتفتتاق القاهتترة 2011 وملحقاته، وت�صتتكيل 
حكومتتة وحتتدة وطنيتتة يف اإطتتار حتتوار ت�صتتارك فيتته الف�صتتائل 

الفل�صطينية كافة املوقعة على اتفاق 2011".
وكان وفد حما�ض برئا�صة اإ�صماعيل هنية رئي�ض املكتب ال�صيا�صي 

للحركة الذي و�صتتل قبل اأ�صبوع اإىل القاهرة، قد اأجرى مباحثات 
متتع رئي�ض املخابتترات العامة خالتتد فوزي، يف حتتني التقى وفد 
برئا�صتتة القيادي يف حركة فتح عزام الأحمد م�صوؤولني م�رضيني 

اأم�ض ال�صبت.
يذكتتر اأن "حما�ض" اأعلنت عن ت�صتتكيل جلنتها الإدارية يف مار�ض 
املا�صتتي، وهو متتا اعتربته ال�صتتلطة الفل�صتتطينية خمالفة لتفاق 
"ال�صتتاطئ" الذي مبوجبه تو�صلت فتح وحما�ض لت�صكيل حكومة 

الوفاق الوطني برئا�صة رامي احلمد اهلل.
ويف اأول تعليتتق على القرارات قال حممتتود العالول نائب رئي�ض 
حركتتة فتح ، اإن متتا يجري تداوله من اأخبار ب�صتتاأن قيام حما�ض 

بحل ما ت�صمى اللجنة الإدارية يف قطاع غزة اإيجابي ومب�رض.
ودعتتا العالول اإىل عدم الت�رضع يف التعاطي مع هذه الأخبار قبل 
التاأكد من �صتتحتها، م�صريا اإىل اأنه �صتتيتم اليوم التوا�صل مع وفد 
حركتتة فتح يف القاهرة ملعرفة التفا�صتتيل، معربا عتتن اأمله باأن 

تكون هذه الأخبار دقيقة و�صحيحة.
واأ�صتتاف العالتتول اأن اخلطوة الأوىل ل�صتتتعادة الوحتتدة الوطنية 
هتتي حتتل ما ت�صتتمى اللجنتتة الإدارية، وت�صتتليم الأمتتور يف قطاع 
غزة حلكومة الوفاق الوطني، ليتم بعد ذلك حل الق�صتتايا العالقة 
الأختترى، والتي جرى �صتتابقا و�صتتع حلول لهتتا كملف املوظفني 

واملعرب وامل�صاحلة املجتمعية.

اأعلتتن قائتتد غرفتتة عمليتتات قتتوات حلفتتاء اجلي�تتض 
ال�صوري بدء عمليات "الفجر 3" للو�صول اإىل منطقة 
البوكمال احلدودية وحتريرها من داع�ض، تزامنا مع 
جناحات اجلي�ض ال�صوري وتو�صيع �صيطرته �رضق دير 
الزور. واأعلن قائد غرفة عمليات قوات حلفاء اجلي�ض 
ال�صتتوري يف بيان بدء عمليات "الفجر 3"، "�صت�صتمر 
هتتذه املعركتتة للو�صتتول اإىل البوكمتتال احلدوديتتة، 
وتطهري هتتذه املنطقة الوا�صتتعة وال�صتتراتيجية من 
داع�ض"، م�صتتريا اإىل اأن هذه العمليات تاأتي ا�صتكمال 
لعمليتتات "الفجر1 و2". ولفت القائد اإىل اأن عمليات 

"الفجتتر1 و2 " �صتتهدت حترير �رضق ال�صتتمري حتى 
احلتتدود الأردنيتتة والب�صتتريي، و�صتتول اإىل حتتدود 
اأن  التتزور، م�صتتيفا  ال�صتتخنة-دير  العتتراق وحمتتور 
عمليات "الفجر3 " بداأت بتحرير منطقة �صمال �صارة 
الوعتتر ووادي الرطيمة والغزلنية مبحتتاذاة احلدود 
مع العراق، و�صت�صتتتمر للو�صول اإىل منطقة البوكمال 
احلدوديتتة.  ونقلت دائرة الإعالم احلربي، اأن وحدات 
اجلي�تتض والقوات الرديفة، متكنت اليوم من ال�صتتيطرة 
على اجلفرة �صتتمال مطار دير الزور، وتاأمني حميطه 
ب�صتتكل كامتتل. وبهذا يكتتون اجلي�ض علتتى بعد حوايل 
25 كتتم عتتن مدينتتة املياديتتن يف ريف ديتتر الزور 
اجلنوبي ال�رضقي، التتتي تعترب من اأهم مواقع تنظيم 

داع�تتض يف ديتتر الزور.    اإىل ذلتتك متكنت وحدات من 
اجلي�ض ال�صتتوري، من ا�صتعادة ال�صتتيطرة على قريتي 
املريعيتتة وحويجة املريعية واملتتزارع املحيطة بها 
بريف دير الزور اجلنوبي ال�رضقي، يف خطوة جديدة 
من �صتتاأنها، تعزيتتز نطاق الأمان حتتول قرية اجلفرة 
واملطار الع�صتتكري. واأ�صتتار م�صتتدر ع�صتتكري، اإىل اأن 
وحدات الهند�صتتة يف اجلي�ض ال�صتتوري، تقتتوم باإزالة 

الألغام واملفخخات التي زرعها الإرهابيون.
ويف �صتتياق مت�صتتل، متكنت وحدات متتن اجلي�ض من 
ا�صتتتعادة ال�صيطرة على قريتي ال�صتتنداخية ال�صمالية 
واأبوجري�تتض وعتتدد متتن التتتالل احلاكمتتة املحيطة 

�رضق مدينة حم�ض.

ك�صتتفت قنتتاة" اإن ات�تتض كتتي" اليابانيتتة، اأن نائتتب 
رئي�ض اإدارة اأمريكا ال�صتتمالية يف اخلارجية الكورية 
ال�صتتمالية ت�صتتاي غان ايل، عقد لقاء �رضيا مع نائب 
وزيتتر اخلارجيتتة الأمريكتتي ال�صتتابق اإيفانتتز ريفتتر. 
ونوهتتت القناة بتتاأن اللقتتاء جرى يف �صتتوي�رضا على 
هام�تتض موؤمتتتر دويل خا�تتض بامل�صتتائل الأمنية يف 
�صتتمال �تترضق اآ�صتتيا وعقتتد يف الفرة بتتني 11 و 13 
�صتتبتمرب. واأ�صتتارت القناة، اإىل اأنه جتترى خالل لقاء، 
ايتتل، وريفز، تبتتادل وجهتتات النظر حتتول الختبار 

الذري يف كوريا ال�صمالية يف 3 اأغ�صط�ض املا�صي.
غتتري  اللقتتاءات  فتتاإن  اليابانيتتة،  القنتتاة  وبح�صتتب 
الر�صتتمية، بتتني ممثلي كوريا ال�صتتمالية وم�صتتوؤولني 
اأمريكيني �صتتابقني رفيعي امل�صتتتوى، تعقد بانتظام 
على هام�تتض املوؤمتتترات الدولية يف اأوروبا واآ�صتتيا. 
وكانتتت بيونتتغ يانتتغ قد اأعلنتتت يوم 3 �صتتبتمرب عن 
اختبتتار ناجح للقنبلتتة الهيدروجينية. واأ�صتتارت اإىل 
اأنها �صتتركب لحقا على �صتتواريخ بالي�صتية عابرة 
للقارات. وقدرت طوكيو و�صيئول قوة ال�صحنة بت160 
كيلوطتتن اأي اأقتتوى بع�رض متترات من القنبلتتة الذرية، 
التي اأ�صتتقطت على مدينتتة هريو�صتتيما اليابانية يف 
عتتام 1945. وكان ذلك الختبار النووي ال�صتتاد�ض 
لبيونغ يانغ. وقبل اأ�صتتبوع، اختربت كوريا ال�صمالية 
�صتتاروخا بالي�صتتتيا حلق فتتوق اليابان و�صتتقط يف 

مياه املحيط الهادئ.

طلبتتت الكويتتت متتن �صتتفري كوريتتا ال�صتتمالية لديها 
م�صتتتوى  تخفي�تتض  وقتتررت  اأرا�صتتيها،  مغتتادرة 
التمثيتتل الدبلوما�صتتي معهتتا، والإبقتتاء علتتى القائم 
بالأعمتتال و 3 دبلوما�صتتيني فقتتط، وفق متتا ذكرته 
وكالتتة "الأنا�صتتول".  ونقلتتت الوكالة عن م�صتتادر 
اأن  الكويتيتتة،  اخلارجيتتة  وزارة  يف  دبلوما�صتتية 
الكويتتت اأبلغت �صتتفارة كوريتتا ال�صتتمالية بتخفي�ض 
م�صتتتوى التمثيل الدبلوما�صتتي معهتتا، وتقلي�ض عدد 
الدبلوما�صتتيني فيهتتا اإىل 4 فقتتط، مبن فيهتتم القائم 

بالأعمال من اأ�صل 9 دبلوما�صيني.
ولفتت امل�صتتادر ذاتها اإىل اأن �صفري كوريا ال�صمالية 
يف الكويت �صتتو ت�صتتانغ �صيك، �صتتيغادر البالد خالل 
الأ�صابيع القليلة املقبلة، برفقة باقي الدبلوما�صيني.
وبينتتت امل�صتتادر اأن هذه اخلطوة تتما�صتتى مع قرار 
جمل�تتض الأمن التتدويل رقتتم 2321 التتذي اعتمد يف 
نوفمتترب املا�صتتي، ردا على اإجتتراء كوريا ال�صتتمالية 

جتربتها النووية اخلام�صة )9 �صبتمرب 2016(.
ومل ي�صتتدر تاأكيد ر�صتتمي كويتي لهتتذه اخلطوة، لكن 
حتتال تاأكيدهتتا �صتتتكون الكويتتت اأول دولتتة عربية، 
وثالث دولة يف العامل تطرد �صتتفري كوريا ال�صتتمالية 
بعد املك�صتتيك وبريو. وكانت الكويتتت قد توقفت عن 
اإ�صدار تاأ�صتتريات ملواطني كوريا ال�صتتمالية، و�صيتم 
ترحلي املوجودين يف الكويت بعد انتهاء �صتتالحية 
اإقامتهتتم. وت�صتتري اأرقام غتتري ر�صتتمية اإىل اأن نحو 6 

اآلف كوري �صمايل يعملون حاليا يف الكويت.

"حماس" تستجيب لمصر وتتخذ 4 قرارات مصيرية

لقاء سري أميركي- كوري القوات الرديفة تطلق عملية للوصول إلى البوكمال السورية
شمالي في سويسرا

في أول خطوة عربية..
الكويت تطرد دبلوماسيين 

كوريين شماليين
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ترامب وآبي ومون يجتمعون في نيويورك لبحث األزمة الكورية

اأفتتادت وكالتتة "يونهاب" بتتاأن الرئي�ض الكوري 
اجلنوبتتي مون جيه-اإن، �صتتيلتقي يف الت21 من 
�صتتبتمرب يف نيويتتورك نظريه الأمريكتتي دونالد 
ترامتتب، ورئي�تتض التتوزراء اليابتتاين �صتتينزو اآبي 
لبحتتث الأزمة الكوريتتة. وذكرت اأن قمتتة القادة 
الثالثة �صتتركز ب�صتتكل خا�ض على �صبل تكثيف 
التعتتاون مع املجتمع الدويل، للحد من تداعيات 
الو�صع يف �صبه اجلزيرة الكورية، والتوتر الناجم 
يف املنطقة والعامل على خلفية ا�صتتتمرار بيونغ 
يانتتغ يف جتاربهتتا الذريتتة وال�صتتاروخية، يف 
حتد �صتتارخ لقرارات جمل�ض الأمن الدويل. ومن 
املنتظتتر كذلتتك اأن يبحث الزعمتتاء، التعاون يف 
�صبل مواجهة ا�صتفزازات كوريا ال�صمالية، وتنفيذ 
قتترار جمل�ض الأمتتن التتدويل الأخري، الذي �صتتدد 
العقوبتتات على بيونتتغ يانغ، واجلهتتود الكورية 
اجلنوبية لتقدمي امل�صتتاعدات الإن�صتتانية لل�صمال 
عتترب املنظمات والهيئتتات الدوليتتة. وكان قادة 
الدول الثالث قد اجتمعوا يف يوليو املا�صي على 
هام�تتض قمة جمموعة "الع�رضين" يف هامبورغ، 
واأ�صتتدروا بيانا م�صتتركا تعهدوا فيه مبمار�صتتة 
اأ�صتتد ال�صغوط على كوريا ال�صتتمالية، واإجال�صها 
اإىل طاولتتة احلتتوار ووقتتف برناجمهتتا النووي. 
وعلى ال�صتتعيد الدويل لحتتتواء الأزمة الكورية، 
اأفتتادت "فران�تتض بري�تتض" بتتاأن وزراء خارجيتتة 
البلدان الت15 الأع�صاء يف جمل�ض الأمن الدويل، 
قتترروا الجتمتتاع يف نيويتتورك علتتى هام�تتض 
التتدورة التتت72 للجمعيتتة العامة لتتالأمم املتحدة 
يف التتت21 من ال�صتتهر اجلتتاري، لبحث الق�صتتايا 
املحيطة بحظر انت�صتتار اأ�صتتلحة الدمار ال�صامل، 
وتهديدات كوريا ال�صمالية النووية، و�صري تنفيذ 

العقوبات الدولية على كوريا ال�صمالية.
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قال كرمي حم�سن القائم 
باأعمال االحتاد امل�سري 

للغرف ال�سياحية اإن م�سر 
�ست�سارك للمرة االأوىل منذ 
ليجر  معر�ض  يف   2015

ال�سياحي الذي يقام يف 
رو�سيا هذا االأ�سبوع.
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