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مسؤول أمني سوري بارز يجرى مباحثات في 
القاهرة

مصر.. حكم نهائي جديد بالسجن عشر 
سنوات لمرشد اإلخوان

الفروف: حل قضية الوجود غير الشرعي للواليات 
المتحدة في سوريا قد يكون صعبا

القاه��رة - اجلورن��ال: اأج��رى رئي���س مكت��ب الأمن الوطني ال�س��وري عل��ي اململوك 
حمادثات يف القاهرة، وفق ما نقل الإعالم ال�س��وري الر�سمي، يف زيارة نادرة يقوم 

بها م�سوؤول �سوري اأمني بارز مل�رص منذ اندلع النزاع يف �سوريا.
وتاأت��ي زيارة علي اململوك للقاهرة بعد اأ�سبوع من زي��ارة مفاجئة قام بها الرئي�س 
ال�س��وداين عمر الب�س��ر لدم�س��ق ليكون اأول رئي�س عربي يزور العا�سمة ال�سورية منذ 

بدء النزاع يف مار�س 2011.
ونقلت وكالة الأنباء ال�سورية الر�سمية )�سانا( "بدعوة من ال�سيد الوزير عبا�س كامل 
)مدير املخابرات العامة امل�رصية( قام ال�سيد اللواء علي اململوك رئي�س مكتب الأمن 

الوطني )...( بزيارة جلمهورية م�رص العربية يوم 22-12-2018".
وعق��د امل�سوؤولن، وفق الوكال��ة، لقاء "بحثا خالله خمتل��ف الق�سايا ذات الهتمام 

امل�سرتك مبا يف ذلك الق�سايا ال�سيا�سية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب".
وه��ذه الزي��ارة هي الثاني��ة املعلنة للممل��وك اإىل القاهرة، اذ كان زاره��ا يف اأكتوبر 
2016 بدع��وة م��ن اجلانب امل�رصي اأي�سًا، وفق ما نق��ل الإعالم الر�سمي ال�سوري 

حينذاك.

القاه��رة - اجلورن��ال: ق�س��ت حمكم��ة م�رصية يف حك��م نهائي جدي��د بال�سجن ع�رص 
�سن��وات عل��ى حممد بديع املر�سد الع��ام جلماعة الإخوان املحظ��ورة يف ق�سية تت�سل 
باأح��داث عنف ج��رت يف حمافظة بني �سوي��ف جنوب م�رص، بح�سب م��ا قال حماميه 

لفران�س بر�س.
وبهذا احلكم، ي�سل جمموع الأحكام النهائية التي �سدرت يف حق بديع اىل 85 عاما، 

وفقا لعبد املنعم عبد املق�سود. ول يزال بديع يحاكم يف عدد من الق�سايا الأخرى.
وق��ال عبد املق�سود اإن "حمكم��ة النق�س خّففت احلكم من ال�سجن املوؤبد )25 عاما("، 
م�سيف��ا اأن "38 اآخرين �سدرت بحقهم اأح��كام نهائية بال�سجن ملدة 3 اأعوام بدل من 

15 عاما"، يف الق�سية نف�سها.
وكان��ت حمكمة جنايات بني �سويف ق�ست يف �سبتم��ر 2017 بال�سجن املوؤبد لبديع 
و15 اآخري��ن م��ن ق��ادة اجلماعة، كم��ا ق�ست بال�سج��ن 15 عاما عل��ى 77 متهما يف 

الق�سية التي �سمت 94 متهما، مثل منهم 39 �سخ�سا بينهم املر�سد.
وواج��ه املتهم��ون اتهامات باإ�سعال النران عمًدا يف ق�س��م �رصطة وحمكمة ومقر �سهر 

عقاري يف بني �سويف يوم 14 اأغ�سط�س 2013.

اجلورنال - متابعة: اأعلن وزير اخلارجية الرو�سي �سرغي لفروف، اأنه 
قد يكون من ال�سعب حل ق�سية الوجود غر ال�رصعي للوليات املتحدة 

يف �سوريا.
وق��ال لف��روف لوكال��ة "�سبوتنيك": "�سيك��ون من ال�سع��ب حل ق�سية 
الوج��ود غر ال�رصع��ي للولي��ات املتحدة عل��ى الأرا�س��ي ال�سورية، اإن 
وا�سنط��ن ت�س��ع �رصوطا جدي��دة با�ستم��رار، تنتهك من خالله��ا �سيادة 
وا�ستق��الل ووحدة و�سالم��ة اأرا�سي اجلمهورية العربي��ة ال�سورية، على 
الرغ��م م��ن اأن ه��ذه املب��ادئ من�سو�س عليه��ا يف الق��رارات الرئي�سية 

ملجل�س الأمن الدويل".
واأ�س��اف لف��روف: "�سرنى م��ا �سينتج عن��ه اإعالن الرئي���س ترامب عن 

ان�سحاب الوليات املتحدة من �سوريا".
وكان الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأعلن، يوم 19 
كانون الأول/دي�سمر، عن النت�سار على 
تنظي��م "داع���س" يف �سوريا، م�سرا 
الوحي��د  ال�سب��ب  ه��ذا  اأن  اإىل 
الأمريكي  لوج��ود اجلي���س 
يف هذه الب��الد. وذكرت 
با�س��م  املتحدث��ة 
الأبي���س  البي��ت 
�سان��درز  �س��ارة 
يف وق��ت لحق، 
الولي��ات  اأن 
ة  ملتح��د ا
�سحب  ب��داأت 
من  قواته��ا 

�سوريا.

ته��م وزي��ر اخلارجي��ة الإي��راين حمم��د ج��واد ظريف 
ال�سعودي��ة باأنه��ا ت�سع��ى اإىل اإحل��اق الأذى باإي��ران، 
واأنها ح��ن ف�سلت اتهمت اإيران باأنه��ا تنتهج �سيا�سة 
تو�سعي��ة. و�س��دد ظريف يف مقابلة م��ع جملة فرن�سية 
عل��ى اأن "الو�س��ع الفو�سوي" يف املنطق��ة ناجم عن 
ال�سيا�س��ات الت��ي تنتهجه��ا "ال�سعودي��ة" واإ�رصائي��ل. 
واأك��د اأن ب��الده ت�سعى دائم��ا اإىل التع��اون مع جميع 
دول اخلليج، يف حن ت�سعى ال�سعودية اإىل الدخول يف 
مواجه��ات مع اإيران يف ال���رصق الأو�سط. وقال ظريف 
اإن �سيا�س��ات الريا�س الإقليمي��ة الرامية اإىل اإ�سعاف 
اإي��ران مل حتقق النتائج املرجوة منه��ا، م�سرا اإىل ما 
و�سفه��ا باإخفاق��ات احلكوم��ة ال�سعودي��ة يف لبن��ان 
والع��راق و�سوريا واليم��ن وقطر واأفغان�ست��ان. و�سدد 
ظري��ف على اأن ال�سعودية هي "م�سكلة منطقتنا"، واأن 
الريا���س حتاول احل�سول على دعم الوليات املتحدة 
وفرن�س��ا وبريطانيا للق�ساء على اإي��ران اأو على الدفع 
به��ا اإىل الهام�س. الالفت اأن وزي��ر اخلارجية الإيراين 
اأك��د اأن بالده �سته��رع اإىل م�ساعدة ال�سعودية يف حال 
وق��وع هج��وم عليه��ا، بنف���س الطريق��ة الت��ي دعمت 
به��ا قط��ر خ��الل الأزم��ة اخلليجي��ة، والكوي��ت ح��ن 
تعر�س��ت لهجوم من قب��ل العراق اأوائ��ل الت�سعينيات. 
ت�سع��ى  باأنه��ا  اإي��ران  اإىل  املوجه��ة  التهام��ات  اأن 
اإىل ال�سيط��رة عل��ى املنطق��ة، ق��ال ظري��ف اإن اإنف��اق 
ب��الده الع�سك��ري اأقل بكثر م��ن دول مث��ل ال�سعودية 
يف  الع�سك��ري  الإنف��اق  اأن  واأ�س��اف  والإم��ارات. 
ال�سعودي��ة العام املا�سي بل��غ 69 مليار دولر، وبلغ 
مث��ل هذا الإنف��اق يف الإمارات 22 ملي��ار دولر، يف 
حن كانت ميزانية اإيران الع�سكرية اأقل من 16 مليار 

دولر.

كل��ف الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترام��ب، نائ��َب وزير 
الدف��اع امل�ستقيل جيم���س ماتي�س، مه��ام وزارة الدفاع 
ب��دءاً من الأول من يناير املقبل. وقال ترامب يف تغريدة 
ب�"تويرت": "ي�رصين اإعالن اأن نائبنا املوهوب جداً لوزير 
الدف��اع، باتري��ك �سنهان، �سيتوىل مه��ام القائم باأعمال 
وزي��ر الدف��اع اعتباراً من 1 يناي��ر 2019"، م�سيفًا: اإن 
"ل��دى باتري��ك قائمة طويل��ة من الإجن��ازات يف اأثناء 
عمله نائبًا ويف �رصك��ة بوينغ �سابقًا.. �سيكون عظيمًا!". 
وتعي��ن �سنهان جاء بعد 4 اأيام من تقدمي وزير الدفاع، 
جيم���س ماتي���س، ا�ستقالت��ه للرئي���س دونال��د ترام��ب؛ 
احتجاج��ًا عل��ى �سح��ب الق��وات الأمريكي��ة م��ن �سوريا. 
وبع��د ا�ستقالت��ه م��ن من�سبه م�س��اء اخلمي���س املا�سي، 
قال ماتي�س يف خط��اب وجهه اإىل ترامب بعد ا�ستقالته، 
اإن��ه اتخذ ه��ذا القرار، ليتمك��ن الرئي�س م��ن تعين وزير 
دف��اع "اأكرث ان�سجامًا مع اأف��كاره". من هو �سنهان؟ ُولد 
امل�س��وؤول الأمريكي، باتري��ك �سنهان، بولي��ة وا�سنطن، 
وت��درج يف درا�ست��ه الثانوي��ة واجلامعية به��ذه الولية 
الأمريكي��ة. يحمل درج��ة البكالوريو���س يف العلوم ق�سم 
الهند�س��ة امليكانيكي��ة م��ن جامعة وا�سنط��ن، ودرجتن 
متتاليت��ن م��ن معه��د "ما�سات�سو�ست���س" للتكنولوجيا؛ 
الأوىل املاج�ست��ر يف العلوم ق�سم الهند�سة امليكانيكية، 
والثاني��ة اأي�س��ًا ماج�ست��ر يف اإدارة الأعم��ال م��ن كلية 

الإدارة التابعة للمعهد.

ج��اء ذل��ك يف ات�سال هاتف��ي اأجراه 
الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان 
مع ترامب، قال الأخر اإنه تطّرق فيه 

اإىل �سح��ب قوات��ه من �سوري��ا "ب�سكل 
من�سق وبطيء"، ح�سب تغريدة له.

ويف ال�سي��اق ذاته، اأعلن اأردوغان اأنه 
اأج��رى مكاملة هاتفي��ة "مثمرة" مع 
نظره الأمريك��ي، معربًا عن اأمله يف 

اأن "حتمل اخل��ر للبلدين واملنطقة"، 
بح�سب تغريدة له على "تويرت".

وق��ال: "تواَفقنا عل��ى تعزيز التن�سيق 
بن بلدين��ا يف العديد م��ن الق�سايا، 
انطالق��ًا من العالق��ات التجارية اإىل 

اأن  واآم��ل  �سوري��ا،  يف  امل�ستج��دات 
حتمل اخلر لبلدينا وملنطقتنا".

والأربع��اء املا�س��ي، اأعل��ن الرئي���س 
الأمريك��ي ووزارة الدف��اع يف بالده 
ب��دء الن�سح��اب م��ن هن��اك "ب�سكل 

كام��ل و�رصي��ع"، وه��و الق��رار ال��ذي 
ت�ساربت فيه ردود الفعل الدولية.

اأنه��ا  املتح��دة  الولي��ات  واأعلن��ت 
تخطط ل�سحب قواته��ا، البالغ عددها 
نح��و األف��ي ع�سك��ري، ب�س��كل "�رصيع 
وكامل"، م��ن الأرا�سي ال�سورية التي 

كانت فيها منذ 2015.
عنه��ا  حت��ّدث  الت��ي  اخلط��ة  ووف��ق 
م�س��وؤول اأمريك��ي ل�"روي��رتز"، ف��اإن 
الن�سحاب �سيج��ري يف مدٍة اأق�ساها 
100 يوم، غر اأن موظفي اخلارجية 
�سيبدوؤون مغ��ادرة �سوريا خالل 24 

�ساعة.
الفع��ل ح��ول اخلط��ة  وتوال��ت ردود 
املفاجئ��ة من قبل الدول التي تخ�سى 
عل��ى م�ساحله��ا ب�سوري��ا، يف ح��ن 
و�سف��ت الوح��دات امل�سلح��ة الكردية 

الأمر ب�"اخليانة والطعن بالظهر".
الأك��راد  ي��راه  ال��ذي  الن�سح��اب 
الأمريكي  الرئي�س  اعت��ره  "خيانة"، 
"انت�س��اراً" على تنظي��م الدولة، لكن 
اأخ��رى  ودوًل  وفرن�س��ا  بريطاني��ا 
عار�س��ت بق��وٍة، حديث��ه ع��ن هزمية 

"داع�س" يف �سوريا.
ويفوق ع��دد الع�سكري��ن الأمريكين 
هناك األفي عن�رص منذ اأواخر دي�سمر 
"ج�س��ور  مرك��ز  بح�س��ب   ،2017
بال�س��اأن  املتخ�س���س  للدرا�س��ات"، 
ال�سوري، يف حن حتدث تقرير ل�سبكة 
بلومب��رغ الأمريكي��ة ع��ام 2017، 

سترات بكل األلوان في احتجاجات تركيا على سياسات أردوغان

انقرة وواشنطن يبحثان الية انسحاب القوات االميركية من سوريا

ايران: السعودية تقف 
وراء المشاكل في المنطقة

ترامب يكلف نائب ماتيس لتولي 
بمهام وزير الدفاع االميركي

واشنطن - الجورنال

طهران - الجورنال

بغداد - الجورنال

يفن��د تظاه��ر اآلف الأت��راك الغا�سب��ن م��ن انهيار 
ادع��اءات  ال�رصائي��ة  ومقدرته��م  املعي�س��ة  م�ست��وى 
النظ��ام بتج��اوز الأزم��ة القت�سادية الت��ي مير بها، 
فيم��ا توؤك��د املوؤ�س�س��ات املالي��ة الدولي��ة توا�س��ل 
ال�سعوب��ات القت�سادي��ة يف الب��الد عام��ن اآخرين 

على الأقل.
ويح��اول الرئي���س الرتك��ي رج��ب طي��ب اأردوغ��ان 
جت��اوز الهزات الجتماعية التي ترتب�س بالبالد من 
خ��الل الرتكيز عل��ى ق�سايا الأمن القوم��ي والتدخل 

الع�سكري الو�سيك �سد اأكراد �سوريا.
ولطامل��ا ا�ستخدم النظام يف تركي��ا قانون الإرهاب 
وحال��ة الط��وارئ الت��ي كان��ت مفرو�س��ة لتقوي���س 
التح��ركات الجتماعي��ة با�س��م الأم��ن القومي، لكن 
يبدو اأن هذه ال�سرتاتيجية تاآكلت ومل تعد تقنع اأحدا.
وتظاه��ر الآلف م��ن الأت��راك يف �س��وارع اإ�سطنبول 
مع��ّدل  وارتف��اع  املعي�س��ة  غ��الء  عل��ى  احتجاج��ا 
خ��م يف تركي��ا. وو�س��ط مواكب��ة اأمني��ة م�سددة  الت�سّ
رفع املتظاهرون لفت��ات ت�سر اإىل حتّرك “ال�سرتات 
ال�سف��راء” يف فرن�س��ا ال��ذي انطل��ق كتظاه��رة �س��د 
ارتف��اع اأ�سع��ار املحروق��ات قب��ل اأن يكت�س��ب زخما 

ويتحّول اإىل احتجاجات �سد احلكومة.
الت��ي نّظمته��ا كنفيدرالي��ة  التظاه��رة  و�س��ارك يف 
نقابات موّظفي القط��اع العام اأ�سخا�س من خمتلف 
اأدرن��ة،  حمافظ��ات  فيه��ا  مب��ا  الرتكي��ة  املناط��ق 

وبور�سة ويالوفا.
وهت��ف املتظاه��رون “عم��ل، خبز، حري��ة” رافعن 
لفتات ُكتب عليه��ا “الأزمة لهم وال�سوارع لنا”، يف 
اإ�س��ارة اإىل التظاهرات احلا�سدة الت��ي �سهدتها تركيا 
يف يوني��و 2013 �س��د رج��ب طيب اأردوغ��ان، الذي 
كان حينه��ا رئي�سا للوزراء، عندما انطلقت احتجاجا 
عل��ى م���رصوع بن��اء مركز ت�س��ّوق يف حديق��ة غيزي 
ق��رب ميدان “تق�سي��م” يف و�سط اإ�سطنب��ول. وتدهور 
الو�س��ع القت�س��ادي كث��را يف تركي��ا يف الأ�سه��ر 
الأخ��رة ب�سب��ب تراج��ع قيم��ة الل��رة الرتكي��ة على 
خلفي��ة توتر دبلوما�سي م��ع وا�سنطن �سيف 2018، 

ورف�س الأ�سواق ال�سيا�سات القت�سادية لأنقرة.
وبل��غ الت�سخم يف نوفم��ر 21.62 باملئ��ة بالن�سق 

ال�سن��وي مرتاجعا عن اأعلى م�ستوى له منذ 15 عاما 
بعد اأن بلغت ن�سبته يف اأكتوبر 25.24 باملئة

ومنذ مطلع 2018 خ�رصت اللرة الرتكية نحو 22.5 
باملئ��ة من قيمته��ا مقابل الدولر، وعل��ى الرغم من 
الإج��راءات احلكومية ي�سعر ال�س��كان يوميا بارتفاع 

الأ�سعار.
وتاط��اأ من��و القت�س��اد الرتك��ي بن�سب��ة 1.1 باملئة 
يف الف�س��ل الثالث مقارنة بالف�س��ل ال�سابق، ما اأثار 
املخ��اوف م��ن ح�سول ركود اقت�س��ادي، حيث دخل 
القت�س��اد يف حال��ة رك��ود بع��د انكما���س لف�سل��ن 

متتالين.
وتاأت��ي التظاهرة بعد نح��و اأ�سبوع من تظاهرة دعت 
اإليه��ا كنفيدرالي��ة نقاب��ات موّظف��ي القط��اع العام 
و�سارك فيها الآلف احتجاجا على غالء املعي�سة يف 
حمافظ��ة ديار بكر ذات الغالبي��ة الكردية يف جنوب 

البالد.
ويوا�سل الرئي�س الرتك��ي امل�سي قدما يف �سيا�ساته 
النتقامي��ة والقمعي��ة �س��ّد الآلف م��ن املوظف��ن 
الأت��راك بقطاع��ات خمتلف��ة يف اإطار عملي��ة تطهر 
�سد كل من ي�ستبه يف عالقته برجل الدين املقيم يف 
الوليات املتح��دة فتح اهلل غولن ال��ذي تتهمه اأنقرة 
بالتخطيط ملحاولة انقالب الفا�سلة يف عام 2016.

ومع اقرتاب ال�ستعدادات لالنتخابات البلدية )مار�س 
2019(، كّثف الرئي�س الرتكي من هذه ال�سيا�سة كما 
�سّعد من ن��رة خطابه “العاطفي” ب�ساأن دور تركيا 
يف ال��ذود ع��ن حق��وق الإن�س��ان وامل�سلم��ن مقاب��ل 
�سيا�س��ات الغ��رب املدمرة واملذكي��ة لل�رصاعات، يف 
تعار�س كبر م��ع خطابه ووقائع موّثقة يف الداخل 
التعذي��ب  �س��واء يف خ�سو���س حم��الت  واخل��ارج، 
اأو  والعتق��ال وو�س��ع الب��الد القت�س��ادي اله���س، 
على م�ستوى ال�سيا�س��ة اخلارجية حيث تواجه تركيا 
عزل��ة اإقليمية، وتوترا م��ع الأوروبين والأمركين. 
و�سّعد النظ��ام الرتكي حملة العتقالت التي ي�سنها 
من��ذ اأّي��ام بحّق املئ��ات من الأك��راد الذي��ن تتهمهم 
بالنتماء اإىل حزب العم��ال الكرد�ستاين الذي ت�سفه 
اأنقرة ب�”الإرهاب”، حيث تاأتي العتقالت بعد اأيام 
م��ن حتذير اأردوغ��ان باأن��ه �سيقيل اأي رئي���س بلدية 
ينتخ��ب يف النتخاب��ات املحلي��ة الت��ي �ستجرى يف 

العام املقبل اإذا تبن اأن له �سلة بالإرهاب.

واعتقلت ال�رصط��ة الرتكية الع�رصات م��ن الأ�سخا�س 
لال�ستب��اه بعالقته��م بحزب العم��ال الكرد�ستاين يف 
عملي��ة اأمني��ة �سمل��ت ت�سع م��دن، وفق بي��ان �سادر 
ع��ن مكت��ب الدع��اء الع��ام املحل��ي يف دي��ار بك��ر 
ذات الغالبي��ة الكردي��ة والتي �سه��دت اأي�سا ح�سول 

اعتقالت.
وق��ال البي��ان اإن ال�رصط��ة اعتقل��ت 90 م��ن اأ�س��ل 
151 م�ستبه��ا بهم مطلوبن خالل املداهمات التي 

ا�ستهدف��ت 183 موقع��ا، حي��ث يتعر���س منا���رصو 
ح��زب العم��ال الكرد�ست��اين ملداهمات اأمني��ة ب�سكل 

منتظم.
وا�ستوؤنفت ال�ستباكات بن الق��وات الأمنية الرتكية 
وحزب العمال بعد انهيار وقف لإطالق النار بينهما 
ع��ام 2015، حي��ث اأدى ال�رصاع بن ح��زب العمال 
واحلكومة الرتكية اإىل مقتل اأكرث من 40 األف �سخ�س 

منذ عام 1984.
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تراجع الرئيس 
األمريكي، دونالد 
ترامب، عن اآللية 

التي سيتم وفقها 
سحب قوات بالده 

الموجودة في 
شمالي سوريا، 
وذلك بعد أيام 

قليلة من اإلعالن 
عن بدء انسحابها 

فعليًا.

خرق جديد التفاق الحديدة تزامنًا مع وصول 
فريق المراقبة

اندلعت  قوية  ا�ستباكات  اإن  مينية،  م�سادر  قالت 
والقوات  احلوثين  بن  اليمنية  احل��دي��دة  مدينة  يف 
املكّلفة  الأممية  البعثة  و�سول  مع  تزامنًا  احلكومية، 

مراقبة اتفاق ال�سويد.
فجر  منذ  نوعها  من  الأوىل  هي  ال�ستباكات  وه��ذه 
التهدئة  اتفاق  �رصيان  بدء  موعد  املا�سي،  الثالثاء 
يف  اجلاري  ال�سهر  منت�سف  اإليه،  التو�سل  جرى  الذي 

العا�سمة ال�سويدية �ستوكهومل.
واأفاد �سهود عيان باأن ال�ستباكات وقعت عند خطوط 
من  بالقرب  للحديدة،  ال�رصقية  الأط��راف  يف  التما�س 
على  للحوثين  هجوم  عقب  وذل��ك  ال�سالح،  مدينة 

جرافة للقوات احلكومية.
�سارع  يف  مايو   22 م�ست�سفى  قرب  النران  وا�ستعلت 
عقب  احلكومية،  القوات  ل�سيطرة  اخلا�سع  اخلم�سن 
ق�سف مدفعي من داخل حي 7 يوليو اخلا�سع ل�سيطرة 

احلوثين، وفق امل�سدر ذاته.

عنيفة  ا�ستباكات  ان���دلع  ع��ن  امل�����س��ادر  وحت��دث��ت 
بالقرب من �سوق احللقة )ال�سوق املركزي للخ�رصاوات 
�سارع  على  ماك�س"  "�سيتي  مول  وحميط  والفواكه(، 

�سنعاء �رصقي املدينة.
يف املقابل، قال احلوثيون اإن مدرعات ع�سكرية تابعة 
 ،"7 "كيلو  منطقة  بكثافٍة  ق�سفت  احلكومية  للقوات 
بالأ�سلحة  ال�90  �سارع  يف  ال�سالح  مدينة  وهاجمت 
بناء  ع�سكرية  جرافة  وا�سلت  حن  يف  املتو�سطة، 

التح�سينات باملنطقة.
الهولندي  اجل��رنال  و�سول  مع  اخل��روق��ات  وتزامنت 
يراأ�س بعثة املراقبة  املتقاعد باتريك كامارت -الذي 
بعد  فريقه  من  اأف���راد  برفقة  احل��دي��دة  اإىل  الأمم��ي��ة- 
حمادثات اأجراها يف �سنعاء مع م�سوؤولن من جماعة 

احلوثي.
اتفاق  اإىل  التو�سل  جرى  اجلاري،  دي�سمر  ومنت�سف 
وقف اإطالق النار يف حمافظة احلديدة بعد مفاو�سات 
واحلكومة  احلوثي  جماعة  بن  �ستوكهومل  يف  اأجريت 

اليمنية يف الفرتة من 6 اإىل 13 دي�سمر اجلاري.
ويق�سي التفاق بان�سحاب قوات الطرفن املت�سارعن 
باملحافظة،  الثالثة  املوانئ  وتاأمن  احل��دي��دة،  من 
لدى اجلانبن،  األف معتقل   15 تبادل نحو  ف�ساًل عن 
غرب(  )جنوب  تعز  مدينة  اأزم��ة  اإنهاء  على  والتفاهم 

التي ت�سيطر عليها احلكومة ويحا�رصها احلوثي.
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