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األمم المتحدة تتوقع عودة 250 ألف الجئ 
سوري إلى الوطن عام 2019

روسيا تتبرع بمعدات طبية لفلسطين

قطر: اقترحنا بناء مطار في غزة واإلسرائيليون 
وضعوا شرطا

دم�ش��ق -  وكاالت: ت�قع��ت املف��ش��ية ال�ش��امية ل�ش���ؤون الالجئ��ن التابع��ة 
لالأمم املتحدة الي�م الثالثاء اأن ما ي�ش��ل اإىل 250 األف الجئ �ش���ري ميكنهم 
الع���دة اإىل وطنهم خ��الل العام املقبل. وقال اأمن ع����ض، مدير اإدارة ال�رشق 
االأو�ش��ط و�ش��مال اأفريقيا يف املف��شية، يف ت�رشيحات �ش��حفية اإن نح� 5،6 
ملي�ن الجئ �ش���ري ما زال�ا يف بلدان جماورة ت�ش��مل تركيا ولبنان واالأردن 
وم���رش والعراق. واأ�ش��اف: "نت�قع يف هذه املرحلة ع�دة ما ي�ش��ل اإىل 250 
األف �ش���ري خالل 2019. ه��ذا الرقم قابل للزيادة اأو النق�ش��ان وفقا لل�ترية 
الت��ي نعم��ل بها ونزي��ل العقبات الت��ي تعرقل ع�دته��م". ولف��ت اإىل اأن الكثري 
م��ن الالجئن ال�ش���رين ي�اجه�ن م�ش��اكل يف ال�ثائ��ق وامللكية، يتعن على 
احلك�م��ة ال�ش���رية امل�ش��اهمة يف حله��ا. وذك��رت وزارة الدف��اع الرو�ش��ية اأن 
املف��ش��ية طلبت م�شاعدتها يف حل ق�ش��ية ما ي�شاع عن اأن احلك�مة ال�ش�رية 
تفر�ض على العائدين دفع ر�ش�م مالية ت�شل اإىل 300 دوالر لالأ�رشة ال�احدة، 

مقابل اإ�شدار االأوراق املطل�بة لهم.
وك�شفت بيانات املف��شية اأن نح� 37 األف �ش�ري عادوا اإىل بالدهم يف العام 

احلايل.

غزة - وكاالت: ت�ش��لمت وزارة ال�ش��حة الفل�شطينية �ش��حنة من املعدات الطبية اخلا�شة 
باأق�شام اجلراحة العامة وجراحة العظام واأق�شام الط�ارئ، منحة من احلك�مة الرو�شية 
بقيم��ة 175 األ��ف دوالر. ومت الت�ش��ليم ع��ر منظم��ة ال�ش��حة العاملية الي���م الثالثاء، 
بح�ش���ر وزير ال�ش��حة الفل�ش��طيني ج�اد ع�اد وال�ش��فري الرو�ش��ي لدى فل�ش��طن حيدر 
اأغانن، ونائب مدير منظمة ال�ش��حة العاملية يف فل�ش��طن اأياديل �ش��باربيك�ف. واأكد 
وزير ال�شحة الفل�شطيني على متانة العالقات بن البلدين ال�شديقن، معربا عن عميق 
�شكره لرو�شيا، رئي�شا وحك�مة و�شعبا، على دعمهم الدائم وم�شاندتهم امل�شتمرة للق�شية 
الفل�ش��طينية، على كافة االأ�ش��عدة ال�شيا�ش��ية واالقت�شادية وال�ش��حية. من جانبه اأ�شار 
ال�ش��فري الرو�ش��ي اإىل اأن هذه املنحة تاأتي يف �ش��ياق الدعم الذي تقدمه رو�ش��يا لل�شعب 
الفل�ش��طيني، ونتيجة لالأع��داد املتزايدة من اجلرحى الفل�ش��طينين يف ال�ش��فة الغربية 
وقط��اع غزة. وجدد تاأكيده على م�قف بالده الداعم للق�ش��ية الفل�ش��طينية، م�ش��ريا اإىل 
اأن رو�ش��يا تدع��م كل اجله�د املبذولة من اأجل حله��ا وفق مبداأ حل الدولتن على حدود 

الرابع من حزيران 1967 والقد�ض ال�رشقية عا�شمة لدولة فل�شطن.

الدوحة - وكاالت  ك�ش��ف ال�ش��فري حممد العمادي، رئي�ض اللجنة القطرية الإعادة 
اإعم��ار غ��زة، اأنه اقرتح بناء مط��ار يف القطاع، اإال اأن اجلان��ب االإ�رشائيلي مل يرد 
به��ذا ال�ش��اأن. ونقلت وكالة اأنباء "�ش���ا" الت��ي ي�جد مقرها يف غ��زة، اأن اجلانب 
االإ�رشائيل��ي ق��ال اإن الطل��ب "�ش��يدر�ض وماطل�ا... �ش���ف نكرر املطالب��ة بذلك". 
واأو�ش��ح امل�ش���ؤول القطري اأن "اجلان��ب االإ�رشائيلي كان متخ�ف��ا اأمنيا، ولكننا 
قلن��ا لهم، اأمني��ا ممكن اأن نحلها من خ��الل طائرات تذهب للدوح��ة وتع�د منها 
اإىل غزة فقط، وحتت اإ�رشاف اأمني قطري على ذلك". واأفاد العمادي باأن اإ�رشائيل 
مل ترد على الطلب، كا�ش��فا يف ال�قت ذاته اأنها عر�ش��ت اأن يقام هذا املطار على 
جانبها من احلدود، لكن قطر رف�ش��ت هذه الفكرة. وذكرت وكالة اأنباء "رويرتز" 
اأن وحدة تن�ش��يق اأعمال احلك�مة يف املناطق )ك�جات(،  امل�ش���ؤولة يف احلك�مة 
االإ�رشائيلي��ة عن التن�ش��يق مع قطر فيم��ا يتعلق بجه�د االإغاثة يف غزة، رف�ش��ت 
التعليق على ت�رشيحات العمادي. وكان الفل�شطيني�ن قد ح�شل�ا على اأول مطار 

دويل لهم يف عام 1998 بعد ت�قيع اتفاق �شالم تاريخي.

انتخ��ب ح��زب "الدميقراطي���ن امل�ش��يحي�ن" 
يف اأملاني��ا اجنريت كرام��ب كارينباور لتحل 
حم��ل اجنيال مريكل كزعيم للح��زب وه� قرار 
يحركه��ا باجت��اه من�ش��ب حم���ري لتخل��ف 
الزعي��م االك��ر نف���ذاً يف اوروبا كم�شت�ش��ارة 

الملانيا.
ال�ش��ائرة  عام��ا(   56( كارينب��اور  كرام��ب   
عل��ى خطى م��ريكل كانت مر�ش��ح ا�ش��تمرارية 
النهج املف�ش��لة من قبل نخب��ة حزبها، فازت 
بالزعام��ة بعدد 517 �ش���تًا من اأ�ش��ل 999 
�ش�تًا اأدىل بها اع�شاء احلزب. وفاز مناف�شها 
482 �ش���تًا يف ج�ل��ة  ب���  فريدري��ك م��ريز 

االإعادة.
�ش��ابقة  رئي�ش��ة  كارينب��اور  كرام��ب  كان��ت 
ل�الية �ش��ارالند ، حيث ق��ادت حتالفًا ثالثيًا ، 
ولها �ش��معة لت�حيد الدعم ع��ر حزب االحتاد 
 )CDU( املحاف��ظ  امل�ش��يحي  الدميقراط��ي 
وامل�هب��ة يف اإقام��ة حتالف��ات م��ع االأحزاب 

االأخرى.
يف بع�ض االأحيان يطلق عليها ا�ش��م "الن�شخة 
امل�ش��غرة م��ن م��ريكل"، كارينب��اور حتظ��ى 
باإعج��اب امل�ش��ت�يات العلي��ا حل��زب االحتاد 
الدميقراط��ي امل�ش��يحي من خالل منا�ش��داتها 

ومطالباتها عر احلزب.
"لق��د ق��راأت الكثري عن ما اأنا علي��ه ومن اأنا: 
)�ش��كل م�ش��غر ،  ن�ش��خة ، بب�ش��اطة م��ن نف�ض 
اأق��ف   ، االع�ش��اء  اأعزائ��ي   ".) اك��ر  ال�ش��يء 
اأمامك��م كما اأن��ا ، وكما جعلتن��ي احلياة واأنا 
فخ���ر بذل��ك "، قال��ت كرام��ب كارينباور يف 

خطاب عاطفي اأمام امل�ؤمتر.
االإقليمي��ة،  احلك�م��ة  يف  بتجربته��ا  العب��ة 
اأ�ش��افت اإىل الهتاف والت�ش��فيق احل��اد: "لقد 
تعلمت ما هي القيادة ، وقبل كل �ش��يء علمت 
اأن القي��ادة ت��دور ح�ل الق���ة يف الداخل اأكر 

من ك�نها ال�شخب يف اخلارج".

وقال��ت م��ريكل يف اأكت�ب��ر / ت�رشي��ن االأول 
اإنها �ش��تتخلى عن من�ش��بها كرئي�ش��ة للحزب 
حماول��ة  وه��ي   ، م�شت�ش��ارة  تبق��ى  ولكنه��ا 
الإدارة خروجها بعد �شل�ش��لة من االنتكا�ش��ات 
من��ذ قراره��ا اخلاليف يف ع��ام 2015 باإبقاء 
احل��دود االأملاني��ة مفت�ح��ة اأم��ام الالجئ��ن 

الهاربن من احلرب يف ال�رشق االأو�شط.
القيادي��ة، كان م��ريز ع�ش���  خ��الل احلمل��ة 
م��ن  امل�ش��يحي  الدميقراط��ي  االحت��اد  ح��زب 
الدرجة االأوىل وه� ع�ش��� متعط�ض لروؤية اأكر 
و�ش���حًا للحزب بعد 13 عامًا م��ن الت�افقية 
حت��ت قي��ادة م��ريكل ع��ر املطالب��ة بخف�ض 
ال�رشائ��ب ونهج اأكر ق�ة للتعامل مع اأق�ش��ى 
اليم��ن، لك��ن اع�ش��اء احل��زب، العدي��د منه��م 
م��ن ال�شيا�ش��ين املهني��ن ، ف�ش��ل�ا كرام��ب 
كارينب��اور ، املعروف��ة يف الغال��ب من خالل 
.AKK االأحرف االأوىل من ا�شمها اأي كي كي
وق��ال ج�زيف ج���ف، حمرر نا���رش يف جملة 
اآمن:  "اإنها رهان  "دي ت�ش��ايت" االأ�ش��ب�عية: 

مر�شح و�شط ال يهدد مبفاجاآت �شيئة".
"كان مريز مر�شح ذو روؤية ل�ش�ق حرة م�ايل 
الأمريكا وم�ايل ل�شيا�ش��ة الدفاع اال�ش��تباقي. 
خ��الل  �ش���ته  كان   ، ذل��ك  عل��ى  ف�ش��اًل 
االجتماعات �ش��لبًا مقارنة بالن��داء العاطفي 
ل��� كرامب. ومع ذلك ، اأجرها على الدخ�ل يف 
ج�ل��ة ثانية ، مما ي�حي باأنها �ش���ف ترتاأ�ض 

حزبًا منق�شمًا".
كانت االبتهاجات وا�ش��حة عند اعالن نتيجة 
ج�ل��ة االإع��ادة. و�ش��كرت كرام��ب كارينباور 
ودعته��م  مناف�ش��يها  عينيه��ا  يف  والدم���ع 
مل�ش��اركتها امل�رشح يف عر���ض حلزب ال�حدة 

الذي �شفق عليه بحرارة اع�شاء احلزب.
 ، )SPD( هن��اأ الدميقراطي���ن اال�ش��رتاكي�ن
ال�رشي��ك االحدث يف االئتالف مريكل احلاكم ، 
كرامب كارينباور وعر�ش�ا العمل معها ب�شكل 
بناء. "لقد ح�شلت على مكان كبرية لتمالأينه" 

، كت��ب زعيم احل��زب الدميقراط��ي االجتماعي 
اأندري��ا نايلز عل��ى ت�يرت. "حظا �ش��عيدا حان 
ال�ق��ت االآن حل��ل امل�ش��كالت:دعم املعا�ش��ات 
التقاعدي��ة ، واالعرتاف بقيم��ة العمل، وتق�ية 
التما�ش��ك يف اأوروب��ا. واأق��دم ل��ك ان��ا العم��ل 

اجلماعي اجليد ".
وتراأ���ض م��ريكل )64 عام��ا( اأك��ر دول��ة يف 
واالق���ى  ال�ش��كان  ع��دد  م��ن حي��ث  اأوروب��ا 

اقت�شاديًا منذ 13 عاما.
يف وقت �ش��ابق ، تنحت مريكل التي كان يبدو 
التاأثر عليها كزعيمة للحزب ، وقالت للم�ؤمتر: 
"لق��د كان من دواعي ال�رشور الكبري يل ، لقد 

كان �رشفًا يل".
ومي��زت كرامب كارينباور نف�ش��ها عن مريكل 
يف ال�شيا�شة االجتماعية واخلارجية من خالل 
الت�ش�يت ل�شالح ح�ش�ض للن�شاء يف جمال�ض 
اإدارة ال���رشكات واتخ��اذ م�ق��ف اأكر �رشامة 

جتاه رو�شيا.
وقالت لرويرتز االأ�ش��ب�ع املا�ش��ي اإنه يتعن 
على اأوروبا وال�اليات املتحدة النظر يف حظر 

ال�شفن الرو�شية ب�شبب االأزمة االأوكرانية.
كما اتخذت م�قفا اأكر حذراً ب�ش��اأن م�ش��تقبل 
اأوروب��ا م��ن م��ريز ، وقال��ت اإن اأملانيا "يجب 
اأن "ت�ش��اهم اأكر" يف االحتاد االأوروبي الأنها 
ت�ش��تفيد من عملة ي�رو م�حدة "�ش��عيفة جدا 

بالن�شبة القت�شادنا".
ولكن فيما يتعلق مب�شتقبل احلزب الدميقراطي 
امل�ش��يحي ، قال��ت كارينب��اور اأثن��اء احلمل��ة: 

"لي�ض لدي و�شفة خا�شة".
ويعت��ر هذا النه��ج العملي غ��ري االإيدي�ل�جي 
م��ريكل  وظفت��ه  ال��ذي  لالأ�ش��ل�ب  م�ش��ابه 
كم�شت�ش��ارة. ويق���ل مطلع���ن عل��ى احل��زب 
داخلي��ًا اأن كرامب كارينباور متا�ش��ت ب�ش��كل 
جي��د م��ع م��ريكل. "اإن الكيمياء جي��دة" ، قال 
اأحد كبار م�ش���ؤويل حزب االحتاد الدميقراطي 

.CDU امل�شيحي املحافظ

مصادر: جاسوس تركيا االول في الواليات المتحدة لمقابلة 
أعضاء مجلس الشيوخ 

كرامب كارينباور السائرة على حذى ميركل 
تخلفها في زعامة الحزب االلماني

 
قالت م�ش��ادر تركية ان رئي�ض املخابرات الرتكية 
م�رشع��ن  م��ع  لالجتم��اع  وا�ش��نطن  اىل  ت�ج��ه 
اأمريكي��ن وم�ش���ؤولن يف املخاب��رات االمريكية 
يف حماول��ة فيم��ا يب��دو لتح�ش��ن العالق��ات مع 
االمريكي��ن بعد انهيار عالقة حلفاء حلف �ش��مال 

االطل�شي يف ال�شيف املا�شي.
والتق��ى ه��اكان في��دان وه��� م��ن املقرب��ن من 
الرئي���ض الرتك��ي طي��ب اأردوغ��ان مع اأع�ش��اء يف 
جمل���ض ال�ش��ي�خ ملناق�ش��ة ق�ش��ايا حل��ف �ش��مال 
االطل�ش��ي وم��ن املت�ق��ع اأن يجتمع مع م�ش���ؤويل 
املخاب��رات االمريكي��ة يف وقت الحق ي�م اجلمعة 
وذلك وفقا ملا ذكرته خم�ش��ة م�شادر مطلعة على 
االأم��ر حتدث��ت لروي��رتز �رشيطة عدم الك�ش��ف عن 

ه�يتها. 
ال�ش��حفي  مقت��ل  ان  مطلع��ان  م�ش��دران  وق��ال 
القن�ش��لية  يف  خا�ش��قجي  جم��ال  ال�ش��ع�دي 
ال�ش��ع�دية يف ا�ش��طنب�ل ن�ق�ض يف االجتماع مع 
اع�ش��اء وم�ظفي جمم�عة النات� اوبزيررفر وهي 
جمم�عة من اع�ش��اء جمل�ض ال�ش��ي�خ من احلزبن 

امل�ؤيدين للحلف.بح�شب رويرتز.
لكنها مل تكن م��ش�عا حم�ريا يف املناق�شات مع 
اأع�شاء جمل�ض ال�شي�خ ، وقد امتنع اجلانب الرتكي 
ع��ن جعل��ه حم���ر اجتماعاته ، ح�ش��بما اأ�ش��افت 

امل�شادر.
قال كبار اأع�ش��اء جمل�ض ال�ش��ي�خ االأمريكي اإنهم 
يري��دون معاقب��ة اململك��ة العربية ال�ش��ع�دية عن 
عملية القتل ، عل��ى الرغم من قرار الرئي�ض دونالد 

ترامب بال�ق�ف اإىل جانب احلليف القدمي.
يف حن تعاون البلدان يف التحقيق يف خا�شقجي 
، ت�ت��رت العالقات بن ال�الي��ات املتحدة وتركيا 
ب�شبب اخلالفات ح�ل عدد من الق�شايا من �ش�ريا 

اإىل رغبة تركيا يف �رشاء اأنظمة الدفاع الرو�شية.

وبداأت العالقات بن اأنقرة ووا�ش��نطن تتح�شن بعد 
اأن مت االإفراج عن الق�ض االأمريكي اأندرو برون�ش�ن 
، ال��ذي كان يحاكم بتهمة االإرهاب يف تركيا ، يف 

اأكت�بر / ت�رشين االأول.
لكن حلفاء النات� ما زال�ا منق�ش��من ح�ل ق�شايا 
اأخ��رى ، مب��ا يف ذل��ك �شيا�ش��ة ال�الي��ات املتحدة 
يف �ش���ريا ، وطم���ح اأنق��رة ل���رشاء اأنظم��ة دفاع 
�ش��اروخي رو�ش��ية ، وطل��ب تركيا م��ن ال�اليات 
املتح��دة ت�ش��ليم فت��ح اهلل غ�لن ، وه��� رجل دين 
��ل اأنقرة م�ش���ؤولية تنظيم انقالب فا�ش��ل عام  حتِمّ

2016. وينفي غ�لن ت�رطه.
وم��ن املت�قع اأن يناق�ض فيدان مقتل خا�ش��قجي ، 
وه��� كاتب عم�د يف وا�ش��نطن وناق��د ل�يل العهد 
ال�ش��ع�دي االأم��ري حمم��د ب��ن �ش��لمان ، يف لقائ��ه 
م��ع م�ش���ؤويل اال�ش��تخبارات االأمريكية ، ح�ش��بما 
قالت امل�ش��ادر. ومل يت�ش��ح على الف�ر ما اذا كان 
في��دان �ش��يجتمع مع جينا ها�ش��بل مدي��رة وكالة 

املخابرات املركزية.

انقرة - وكاالت


