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هولندا تعد مسودة قانون لتنظيم تجارة 
األعضاء البشرية

كوسوفو تشكل وفدا للتفاوض مع صربيا 
بعد تصاعد التوتر بينهما

التحالف الدولي: داعش يلفظ انفاسه االخيرة في 
سوريا

اجلورن��ال - متابع��ة: تع��د احلكوم��ة الهولندية م�س��ودة قان��ون لتنظيم جتارة 
الأع�ساء الب�رشي��ة بعد تقارير، قالت اإن م�ست�سفيات تبيع روؤو�سا وركبا واأكتافا 
م��ن ���رشكات اأمريكية ت�سته��ر باأنه��ا “�سما�رشة اأج�س��ام”. ووفق��ا ل�”رويرتز”، 
ف��اإن م�ست�سفي��ن �سيوقفان ا�ست��راد الأع�ساء الب�رشية من ال���رشكات الأمريكية 
ب�سب��ب خم��اوف اأخالقية تتعل��ق بكيفية اختي��ار املتربعن والأرب��اح ال�سخمة 
الت��ي حتققه��ا ه��ذه التجارة. وياأت��ي م�رشوع القان��ون و�سط حتقيق��ات جتريها 
�سلط��ات اإنفاذ القان��ون يف الوليات املتحدة مع بع�ض م��ن �رشكات “�سما�رشة 
الأج�سام” التي حت�سل على متوفن، غالبا من خالل التربع، ثم تقطع اأج�سامهم 
وتبي��ع اأجزاءه��ا من اأجل الرب��ح. وقالت هانكي بروين�ض �سل��وت ع�سو الربملان 
الهولن��دي م��ن احلزب امل�سيح��ي الدميقراطي اإنه يجب على هولن��دا �سمان عدم 
حت��ول الأع�ساء الب�رشية اإىل �سلعة جتارية. واأ�ساف��ت “يوجد ثقب اأ�سود قانوين 
عندما يتعلق الأمر با�ستخدام اأج�سام اأجانب يف هولندا. ال�رشكات ت�ستفيد ب�سكل 
وا�سح من ذلك”. وقال وزير ال�سحة هوجو دو جوجن اإن القانون اجلديد “�سيلزم 
الباحث��ن والأ�سخا���ض الذي��ن يتعامل��ون مع العين��ات الب�رشية �سم��ان وجود 

موافقة م�سبقة” على ال�ستغالل التجاري لأج�سام املتربعن.

اجلورن��ال - متابع��ة: واف��ق الربمل��ان يف كو�سوف��و عل��ى ت�سكي��ل وف��د تفاو�سي حلل 
اخلالف��ات العالق��ة مع �رشبي��ا و�سط ت�ساعد ح��دة التوتر بن الطرف��نЛ جراء اإعالن 
كو�سوف��و موؤخ��را ت�سكيل جي�ض وطني له��ا، خالفا لتعهداتها ال�سابق��ة. والتزم الطرفان 
ع��ام 2013 بالنخراط يف حوار يرع��اه الحتاد الأوروبي، يهدف اإىل حل كل الق�سايا 
املتبقي��ة بينهما، لك��ن مل يتم اإحراز تقدم يذكر منذ ذلك احل��ن. وتوترت العالقات بن 
�رشبي��ا وكو�سوفو منذ عام 2008 عندم��ا اأعلنت بري�ستينا )عا�سم��ة اإقليم كو�سوفو(، 
بدع��م م��ن دول غربية، ال�ستقالل عن �رشبيا، واعرتف��ت اأكرث من 110 دول بكو�سوفو، 
بينه��ا الولي��ات املتحدة، لك��ن مل تعرتف بها �رشبي��ا ورو�سيا وال�س��ن ودول اأخرى. 
وتده��ورت العالق��ات اأك��رث من��ذ الأ�سب��وع املا�س��ي، عندم��ا �س��وت برمل��ان كو�سوفو 
باملوافق��ة على ت�سكيل جي���ض وطني قوامه 5 اآلف رجل، وذلك بع��د اأ�سبوع من حتذير 

رئي�ض وزراء �رشبيا من اأن مثل هذه اخلطوة قد تدفع بلغراد اإىل التدخل ع�سكريا.

اجلورن��ال - متابعة: قال م�سوؤول ع�سكري اأمرك��ي، اإن الأيام الأخرة لداع�ض 
الإرهاب��ي تق��رتب يف اآخ��ر جيب ل��ه �رشقي �سوري��ا، واأن املقاتل��ن ال�سورين 
املدعوم��ن من الوليات املتحدة على م�سارف اأك��رب منطقة ح�رشية ما زالت 
حت��ت �سيطرة التنظيم. واأدىل الكولونيل �سون راي��ان، املتحدث با�سم التحالف 
ال��دويل الذي تق��وده الوليات املتح��دة، بتعليقاته غداة ا�ستي��الء قوات �سوريا 
الدميقراطي��ة املدعوم��ة م��ن وا�سنطن على بل��دة هجن، اأك��رب منطقة ح�رشية 
ي�سيط��ر عليه��ا داع�ض يف اجليب. وق��ال رايان اإن داع�ض م��ا زال ي�سكل تهديًدا، 
م�سيًف��ا اأن مقاتلي التنظيم يعيدون جتمي��ع �سفوفهم، ويقومون بزرع عبوات 
نا�سف��ة مرجتلة لإبط��اء تقدم هجمات قوات �سوري��ا الدميقراطية، لكنه ذكر اأن 
“الأي��ام الأخ��رة” لداع���ض يف اجليب الذي ي�سيطر علي��ه بالقرب من احلدود 
العراقي��ة تق��رتب اأك��رث فاأكرث، ولكن “م��ا زال لدي��ه القدرة على �س��ن هجمات 

من�سقة، والقتال مل ينته”.

نتقد وزي��ر التع��اون الإقليمي الإ�رشائيل��ي، ت�ساحي 
هنغب��ي، ق��رار اأ�سرتاليا اعرتافه��ا بالقد���ض الغربية 
عا�سمة للدولة العربي��ة، قائال اإنه ي�سم خطاأ يتعن 

على كانبرا اإ�سالحه على حد تعبره.
واأع��رب هنغب��ي، وه��و ينتم��ي اإىل ح��زب "الليكود" 
اليميني احلاكم، ويعد اأحد اأع�ساء احلكومة املقربن 
م��ن رئي�ض ال��وزراء بنيام��ن نتنياه��و، يف ت�رشيح 
�سحف��ي اأم���ض، ع��ن ارتي��اح ت��ل اأبي��ب اإزاء تو�سيح 
احلكوم��ة الأ�سرتالية موقفها اإزاء املو�سوع، م�سيفا: 
"لأ�سفن��ا، ت�س��م هذه الأنباء الإيجابي��ة خطاأ.. لي�ض 
هناك تق�سيم بن القد���ض ال�رشقية والغربية". واأ�سار 
الوزي��ر، يف ت�رشيح��ه املث��ر للج��دل واملتناق���ض 
م��ع مبداأ ح��ل الدولت��ن، اإىل اأن القد���ض كيان موحد 
قائ��ال:  اأبدي��ة،  عليه��ا  اإ�رشائي��ل  و�سيط��رة  ومتح��د 
"�سيادتن��ا عليها لن تنق�سم ولن تقو�ض، وناأمل يف 
اأن جت��د اأ�سرتاليا ب�رشعة طريقة لإ�سالح اخلطاأ الذي 
ارتكبت��ه". واأعل��ن رئي�ض ال��وزراء الأ�س��رتايل �سكوت 
موري�س��ون ال�سب��ت ر�سمي��ا اع��رتاف ب��الده بالقد�ض 
الغربي��ة عا�سم��ة لإ�رشائيل، مبدي��ا يف الوقت نف�سه 

دعم كانبرا حلل الدولتن.

ويف ال�سي��اق، قال��ت م�س��ادر دبلوما�سي��ة م�رشية 
واأخ��رى اأوروبي��ة يف القاه��رة، اإّن زي��ارة ال�سي�س��ي 
احلالي��ة لفيينا ت�سهد اأط��ول مفاو�سات مع كورت�ض 
ح��ول قابلية تنفيذ فكرة اإن�ساء مراكز على ال�سواحل 
ال�سمالي��ة واحل��دود اجلنوبي��ة والغربي��ة وال�رشقية 
مل���رش مع جرانه��ا، ل�ست�سافة الالجئ��ن برعاية 
ومتوي��ل اأوروب��ا. لك��ن كم��ا توج��د ممانع��ة اأمني��ة 
وا�ستخباراتي��ة يف م���رش جت��اه هكذا خط��وة خوفًا 
م��ن حدوث م�س��اكل اأمنية فادح��ة اإذا حدث توا�سل 
فعلي بن الالجئ��ن املقيمن يف تلك املراكز وبن 
ال�س��كان امل�رشين، ف�ساًل ع��ن حتذير تقارير اأمنية 
م��ن ان��دلع اأعم��ال �سغ��ب يف املناط��ق املحيط��ة 
باملراك��ز نتيجة �سع��ف البنية التحتي��ة واخلدمات 
به��ا ومعان��اة بع���ض املناط��ق النائي��ة م��ن الفقر 
املدق��ع، ف��اإّن هن��اك خالف��ًا كب��راً ب��ن تقدي��رات 
كورت���ض وال�سي�سي لالأعداد التي ميك��ن ا�ست�سافتها 

يف تلك املراكز.
واأو�سح��ت امل�سادر اأّن كورت���ض حتّدث اإىل ال�سي�سي 
ع��ن وجود 242 األ��ف لجئ فقط حالي��ًا يف م�رش، 
معظمهم يرتكزون يف حمافظات القاهرة وال�رشقية 
والإ�سكندري��ة، ون�سب��ة 80 يف املائة منه��م تقريبًا 
ي�سنف��ون كطالب��ي جل��وء، بينم��ا الن�سب��ة الباقي��ة 
يتمتع��ون بح��ق اللج��وء فعلي��ًا، واأّن 55 يف املائة 
من الع��دد الإجمايل حالي��ًا �سوري��ون، والباقي من 
جن�سي��ات اأخرى اأهمه��ا جنوب ال�س��ودان، ال�سودان، 
اإثيوبيا، واإريرتيا. كما اأن عام 2018 بالكامل �سهد 
تق��دمي طلب��ات من 28 األ��ف لجئ فق��ط. وجاء هذا 
احلديث يف اإطار تفاو�ض الطرفن حول امل�ساعدات 

املالية التي ميكن لأوروبا تقدميها مل�رش لدعم بقاء 
هوؤلء الالجئ��ن وعدم حتّول وجهته��م اإىل اأوروبا. 
لكن ال�سي�س��ي رف�ض العرتاف بتل��ك الأرقام، وقال 
يف املحادثات املغلقة اإّن م�رش ت�ست�سيف "مالين 
الالجئ��ن وتعامله��م كامل�رشي��ن". ث��ّم حتدث يف 
املوؤمت��ر ال�سحايف بع��د لقائ��ه الأول بكورت�ض، اأول 
اأم�ض الثنن، ب�سكل اأكرث حتديداً، حن قال اإّن م�رش 
ت�ست�سي��ف 5 مالين لجئ واإنه��ا مل تبتز بهم اأحداً 

للح�سول على اأموال.
لكن امل�سادر حتّدثت ب�سكل خمتلف عن هذه النقطة 
حتدي��داً، فك�سفت اأّن وزارة اخلارجي��ة جّددت ال�سهر 
املا�س��ي خماطبة اأك��رب الدول املانح��ة للمفو�سية 
ال�سامي��ة ل�س��وؤون الالجئن ب��الأمم املتح��دة، مثل 
الحت��اد الأوروب��ي، مبا يف ذل��ك اأملاني��ا وهولندا، 
وكذل��ك كندا، ب�رشورة ال�سغط لإعادة تقييم �رشوط 
الت�سجي��ل ل��دى املفو�سي��ة، والأخ��ذ يف العتب��ار 
م��ا و�سفت��ه ب�"�سيا�س��ة م���رش لدم��ج الالجئن يف 
املجتم��ع واإفادتهم مبزايا �سحية وتعليمية تقدمها 
الدول��ة لعم��وم املواطنن". ويهدف ذل��ك اإىل زيادة 

املخ�س�س��ات املالية من املفو�سي��ة مل�رش، والتي 
كان��ت تبلغ العام املا�سي 72 مليون دولر لرعاية 
الالجئ��ن، مت تخ�سي���ض 55 ملي��ون دولر منه��ا 
للرعاي��ة ال�سحية والتعليم فقط، ثم زادت هذا العام 

اإىل 76 مليون دولر فقط.
ويحاول ال�سي�سي بذلك، ال�سغط لعدم ربط امل�ساعدات 
الأوروبية التي يحاول امل�ست�سار النم�ساوي الرتويج 
لدفعه��ا، به��ذا العدد الهزي��ل من الالجئ��ن، والذي 
يجع��ل م�رش م��ن اأق��ل دول منطقة ال���رشق الأو�سط 
و�سم��ال اأفريقي��ا ا�ست�ساف��ة لالجئن الذي��ن تعنى 
الأمم املتح��دة برعايتهم، خلف تركي��ا )اأكرث من 3 
مالين( وال�سودان )اأكرث من مليونن( ولبنان )اأكرث 
م��ن ملي��ون( والأردن )700 األ��ف تقريب��ًا( وليبي��ا 
)اأك��رث م��ن ن�سف ملي��ون لج��ئ(. وكان��ت �سحف 
عربية ن�رشت تقريراً يف فرباير/�سباط املا�سي عن 
اأّن "خالف��ات تو�سيف الالجئن" بن م�رش والأمم 
املتحدة، هي ما ت�سبب هذه امل�سكلة لنظام ال�سي�سي. 
فم���رش بالفع��ل حتت�س��ن مالي��ن الأجان��ب الذين 
يتخذونه��ا كمعرب و�سيط لت�سهي��ل النتقال لأوروبا 

اأو اأم��ركا اأو اأ�سرتالي��ا، اأو الذي��ن يتخذونها كوجهة 
نهائي��ة لال�ستقرار ويرتبطون فيه��ا باملواطنات اأو 
املواطن��ن امل�رشين، وي�رشع��ون يف بناء عائالت 
منف�سلة عن بلدانهم الأ�سلية، وهي ظاهرة منت�رشة 
وخ�سو�سًا م��ع املهاجرين الع��رب اإىل م�رش، �سواء 
م��ن فل�سط��ن اأو �سوري��ة اأو العراق. لك��ن املفو�سية 
ال�سامي��ة تتب��ع معاير اأخ��رى ت�ستبعد م��ن خاللها 
املهاجري��ن الذي��ن ا�ستطاع��وا نق��ل اأمواله��م مل�رش 

وممار�سة اأن�سطة جتارية وا�ستثمارية.
واأ�س��ارت امل�س��ادر اإىل اأّن اخلارجية يف خماطبتها 
لل��دول املانح��ة قدم��ت تقاري��ر مغاي��رة، تت�سّم��ن 
اإح�ساًء م�سحيًا حديثًا للعرب والأفارقة املتواجدين 
يف م���رش، �سواء كانت لهم اأن�سطة مهنية اأو عاطلن 
ع��ن العمل، طامل��ا كان��ت بحوزتهم رخ�س��ة اإقامة 
مب���رش يح�سل��ون بوا�سطتها على خدم��ات تعليمية 
اأو �سحي��ة اأو مرفقي��ة، وكذل��ك اخلدم��ات املدني��ة 
وامل�ساع��دات القانونية احلكومية، وذل��ك لإر�سالها 

ب�سكل دوري اإىل املفو�سية ال�سامية.
وبح�سب امل�س��ادر، فاإّن ال�سي�سي حتّدث اإىل كورت�ض 
يف الزيارة احلالية حول اتخاذ الدعم املايل املنتظر 
اأ�س��كاًل متطورة ع��ن امل�ساعدات املالي��ة التقليدية. 
فمقابل جناح م���رش يف ال�سيطرة على �سواحلها يف 
العام��ن الأخري��ن، والتي كانت م�س��دراً لنحو 60 
يف املائة من رحالت الهجرة غر النظامية لأوروبا 
ب��ن عامي 2010 و2015 وفق تقديرات اأوروبية، 
ي��رى ال�سي�س��ي ���رشورة تدعي��م نظام��ه مب�ساعدات 
لوج�ستي��ة توج��ه لدع��م ق��درات اجلي���ض وال�رشطة، 
الأم��وال لال�ستثم��ار يف م���رش  لروؤو���ض  وتوجي��ه 
خ�سو�س��ًا يف املنطقة القت�سادي��ة لقناة ال�سوي�ض، 
بحج��ة اأّن ه��ذه ال�ستثم��ارات �ستتي��ح فر���ض عمل 

اأك��رث ا�ستدامة لرف��ع م�ستوى الطبق��ات الفقرة، مع 
تخ�سي�ض ن�سبة من الوظائف لالجئن.

وكان��ت م�سادر دبلوما�سي��ة م�رشية قد ذكرت قبل 
3 اأ�سهر ، اأن هناك قوى اأوروبية، كاإيطاليا والنم�سا، 
متحّم�س��ة ملن��ح م���رش تل��ك احلواف��ز، الت��ي رمب��ا 
تتج��اوز قيمتها مليار يورو، يف حن اأّن هناك قوى 
اأخ��رى ت��رى اأّن احلوافز لن تنعك���ض بالإيجاب على 
الأو�س��اع الجتماعي��ة والقت�سادي��ة لالجئن يف 
م���رش اأو املواطنن امل�رشين الأك��رث فقراً، والذين 
كان��وا ميثلون اأكرث من ن�سف ع��دد املهاجرين غر 

ال�رشعين اإىل اإيطاليا حتديداً.
والتف��اق ال��ذي يروج ل��ه امل�ست�س��ار النم�ساوي مع 
م���رش اأ�سب��ه بال��ذي اأبرم��ه الحت��اد الأوروب��ي مع 
تركيا لرعاية الالجئن عام 2016، والذي اعتربت 
اأملانيا اأنه جنح يف مكافحة اأعمال التهريب املميتة 
لالجئ��ن ع��رب بح��ر اإيج��ة، م��ع حت�س��ن اأو�س��اع 
الالجئن ال�سورين، وتقليل عدد املت�رّشب منهم اإىل 
اأوروبا. وتل��زم التفاقية تركيا با�ستقبال كل لجئ 
و�س��ل من��ذ 20 مار���ض/اآذار 2016 اإىل اليون��ان، 
ويف املقاب��ل يلتزم الحتاد با�ستقبال لجئ �سوري 
م�سجل يف تركي��ا بدًل عن كل لجئ تتم اإعادته اإىل 
تركي��ا، ف�ساًل عن متويل م�ساع��دات لالجئن الذين 
يعي�س��ون فيه��ا. لك��ن التفاقي��ة ل ت��زال تتعر���ض 
لنتق��ادات حقوقي��ة عل��ى اعتب��ار اأنه��ا ت�سببت يف 
احتج��از اآلف املهاجري��ن يف اجل��زر اليونانية يف 
ظ��روف �سيئ��ة ومتوت��رة، ناهي��ك عن تهدي��د تركيا 
م��راراً باإلغائه��ا ب�سبب ع��دم تلقيها مبلغ��ًا قدره 6 
مليارات دولر من الحتاد الأوروبي. وتقول اأوروبا 
اإنه��ا �سّددت ن�سف املبلغ، وتقول اأنقرة اإنها مل تتلق 

اأكرث من ملياري دولر.

ك�س��ف ا�ستط��الع لل��راأي اأن �سعبي��ة الرئي���ض الفرن�س��ي 
، م��ع  الأول  اإميانوي��ل ماك��رون تراجع��ت يف كان��ون 
انخفا���ض ن�سب��ة موؤيدي��ه مبق��دار نقطت��ن عم��ا كانت 
علي��ه يف ت�رشي��ن الثاين/نوفم��رب، لتبل��غ 23 باملئ��ة. 
وذك��ر ال�ستط��الع ال��ذي ن���رشت �سحيفة “ل��و جورنال 
دو دميان���ض” الذي نتائجه الي��وم الأحد، اأن ن�سبة الذين 
قال��وا اإنهم “را�س��ون” عن اإميانويل ماك��رون تراجعت 
م��ن 25 باملئ��ة اإىل 23 باملئ��ة، بينم��ا ارتفع��ت ن�سبة 
“امل�ستائ��ن” م��ن 73 باملئ��ة اإىل 76 باملئة. وبقيت 

ن�سب��ة “الرا�س��ن ج��دا” %4 وانخف�س��ت ن�سب��ة الذين 
اأك��دوا اأنه��م “را�س��ون اإىل حد م��ا” م��ن 21 باملئة اإىل 
19 باملئ��ة. اأما يف اجلانب الآخ��ر، فن�سبة “امل�ستائن 
اإىل ح��د ما” من اأداء ماكرون بلغ��ت 31 باملئة )مقابل 
“امل�ستائ��ن  لك��ن  الث��اين/(.  ت�رشي��ن  يف  باملئ��ة   34
ج��دا” اأ�سبح��ت ن�سبته��م 45 باملئ��ة من الذي��ن �سملهم 
ال�ستط��الع مقابل 39 باملئة يف ال�سهر ال�سابق. وكانت 
ن�سبة التاأييد للرئي�ض ال�سابق فرن�سوا هولند بعد ع�رشين 
�سهرا من تولي��ه ال�سلطة اأقل بقليل من ذلك )22 باملئة( 
ح�س��ب املقيا�ض نف�س��ه، اأما نيول �سارك��وزي فقد كانت 
ن�سبة “الرا�سن” عن اأدائه 44 باملئة يف الفرتة نف�سها. 

وكانت �سعبية ماكرون تبلغ 62 باملئة عند انتخابه يف 
اأي��ار 2017. والأم��ر نف�س��ه ينطبق على رئي���ض الوزراء 
الفرن�سي اإدوار فيليب الذي تراجعت �سعبيته ثالث نقاط 
من ت�رشين الثاين/نوفمرب اإىل كانون الأول وباتت ن�سبة 
التاأييد له تبلغ 31 باملئة. وبلغت ن�سبة “الرا�سن” عن 
اأدائ��ه 31 باملئة مقابل 34 باملئ��ة يف ت�رشين الثاين/
نوفم��رب، بينم��ا ارتفع��ت ن�سب��ة “امل�ستائ��ن” م��ن 62 
باملئة اإىل 66 باملئة. وكانت ن�سبة التاأييد لفيليب تبلغ 
55 باملئ��ة عند تعيين��ه رئي�سا للحكومة وبلغت اأوجها 
يف حزيران/يونيو 2017 عندما و�سلت اإىل 64 باملئة 

من “الرا�سن”.

استطالع: تراجع نسبة التأييد لماكرون إلى %23

 التحالف والحوثيون يتبادالن قوائم بأسماء 16 ألف أسير

مفاوضات دعم مصر الستضافة الالجئين: خالف حول األعداد والتوصيف

وزير إسرائيلي: أستراليا 
ارتكبت خطأ عليها 
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باريس - الجورنال

سيدني - الجورنال

ال�سعودي��ة  بقي��ادة  العرب��ي  التحال��ف  يتب��ادل 
التهام��ات  احلوثي��ن  اهلل"  "اأن�س��ار  وجماع��ة 
بخ��رق نظ��ام وق��ف اإط��الق الن��ار ال��ذي دخ��ل 
حي��ز التنفي��ذ يف حمافظ��ة احلديدة غ��رب اليمن 
اعتب��ارا من اأم�ض الثالث��اء. واأفاد موقع "�سبتمرب 
نت"التاب��ع لقوات احلكومة اليمنية املعرتف بها 
دولي��ا اليوم باأن ق��وات التحالف ر�سدت انتهاك 
احلوثي��ن للهدنة يف اأكرث من �ست جبهات، وذلك 
باإط��الق ع���رشات القذائف على منطق��ة كيلو 10 
ومديري��ات الدريهمي وحي�ض والف��ازة والتحيتا 
واجلبلي��ة. وتاب��ع املوق��ع اأن ق��وات التحالف مل 
ترد عل��ى هذه اخلروق��ات التزام��ا بالهدنة. ويف 
ت�رشي��ح لوكال��ة "فران���ض بر�ض"، حّم��ل م�سدر 
يف التحالف احلوثي��ن امل�سوؤولية عن 21 خرقا 
للهدن��ة، قائ��ال اإن هن��اك موؤ�رشات عل��ى الأر�ض 

ت�سر اإىل اأنهم "اختاروا اأن يتجاهلوا التفاق".
وق��ال امل�سدر اأن ق��وات التحالف ت��رد على هذه 
النته��اكات عند ال�رشورة "دفاع��ا عن النف�ض"، 
ب��دء  يف  املتح��دة  الأمم  تاأخ��ر  اأن  م��ن  وح��ذر 
عمله��ا عل��ى الأر���ض يف احلديدة يه��دد بانهيار 
التف��اق، لأن "املوؤ�رشات الأولي��ة غر مطمئنة". 
يف املقاب��ل، اأكد احلوثيون عرب قن��اة "امل�سرة" 
التابع��ة له��م �سب��اح الي��وم اأن قواته��م ل ت��زال 
ملتزم��ة بوقف اإط��الق النار، حممل��ن التحالف 
امل�سوؤولي��ة ع��ن خ��رق الهدن��ة ب�س��كل متوا�سل. 
اأن مدفعي��ة التحال��ف ق�سف��ت  وذك��رت القن��اة 
مدينة ال�سباب يف مديرية احلايل، فيما ت�ستحدث 
جراف��ات تابع��ة ل��ه حت�سين��ات ���رشق املدينة، 
م�سيفة اأن قوات التحالف نفذت عملية ت�سلل اإىل 

مواقع اجلماعة يف مثلث مقبنة جنوب حي�ض.
واأ�س��ارت القن��اة اإىل التحلي��ق املكث��ف لطائرات 
التحالف احلربية وال�ستطالعية يف �سماء مدينة 
احلديدة ومديرياتها ال�رشقي��ة واجلنوبية. و�سبق 
اأن حّم��ل املتحدث با�سم ق��وات احلوثين، يحيى 
�رشي��ع، اأثناء موؤمتر �سحفي عقده م�ساء اأم�ض يف 
�سنع��اء، ق��وات التحالف امل�سوؤولي��ة عن انتهاك 
الهدنة وق�س��ف اأحياء �سكنية يف مدينة احلديدة، 

بغداد - وكاالت

تواصلت الثالثاء في فيينا على 

هامش المنتدى رفيع المستوى 

بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز 

الشراكة بين القارتين، المباحثات 

بين المستشار النمساوي، 

سباستيان كورتس، والرئيس 

المصري، عبد الفتاح السيسي، 

حول أفكار األول لتعزيز الشراكة 

األوروبية مع مصر، وتحديداً في 

ملف التصّدي للهجرة غير النظامية 

واستضافة الالجئين العرب 

واألفارقة الذين ينوون االنتقال إلى 

أوروبا، وتوطينهم في مجتمعات 

صغيرة في مصر تكون ممولة من 

االتحاد األوروبي، تمهيداً إلعادتهم 

لبالدهم. 

احباط مخطط الحداث انقالب عسكري في تونس

مالية  م�ساعدات  تون�ض  مبنح  ال�سعودية  تعهدت 
830 مليون دولر، وهو ما يثر  وا�ستثمارات بقيمة 
تتوافق مع ما حذر منه �سحفي  اأنها  تخوفًا خا�سة 
بريطاين قبل اأيام حول انقالب على حركة "النه�سة"  

)68 نائبًا يف الربملان(.
ونقلت و�سائل تون�سية ، عن رئي�ض احلكومة التون�سية 
الريا�ض،  اإىل  زيارة  من  عودته  بعد  ال�ساهد،  يو�سف 
مالية  م�ساعدات  بالده  مبنح  تعهدت  ال�سعودية  اأن 

وا�ستثمارات بقيمة 830 مليون دولر.
واأو�سح ال�ساهد، وهو �سهر ال�سب�سي الرئي�ض التون�سي 
تتوزع  املالية  امل�ساعدات  اأن  ال�سب�سي،  قايد  الباجي 
و230  امليزانية،  لتمويل  دولر  مليون   500 بن 
و100  اخلارجية،  التجارة  لتمويل  دولر  مليون 

مليون دولر يف �سكل ا�ستثمارات.
�سيتمكن  التجارة اخلارجية  اأّن خط متويل  اإىل  ولفت 
وزير  اأن  اإىل  م�سراً  التجاري،  العجز  تقلي�ض  من 
ال�سعودية  اإىل  زيارة  �سيوؤدي  �سلغوم  ر�سا  التجارة 

لإمتام هذه القرارات.

انقالب  خطر  اأم��ام  "تون�ض  عنوان  حمل  مقال  ويف 
موقع  يف  املا�سي  اخلمي�ض  ُن�رش  خليجيًا"،  مدعوم 
ديفيد هر�ست من  ال�سحفي  اآي"، حذر  اإي�ست  "ميدل 
دعم ال�سعودية والإمارات جراء ما و�سفه ب�"خ�سوع" 

ال�سب�سي ل�"اإغراءات" الريا�ض واأبو ظبى.
�سلمية  اإ���س��الم��ي��ة  ح��رك��ة  "وجود  ه��ر���س��ت:  وق���ال 
بع�ض  تعتربه  تون�ض  يف  النه�سة  بحركة  ممثلة 
جنبها،  يف  �سوكة  وم�رش  اخلليج  يف  الديكتاتوريات 
اله�سة  الدميقراطية  التجربة  على  للق�ساء  وت�سعى 

هناك".

وياأتي ذلك يف اأتون اأزمة �سيا�سية تعي�سها تون�ض بن 
جنله  يتزعم  الذي  ال�سب�سي  اأعلن  عندما  حدتها  زادت 
حافظ حزب "نداء تون�ض )ليربايل علماين( اإنهاء حالة 
اإعالن  بعد  )اإ�سالمية(،  النه�سة  حركة  مع  التوافق 

الأخرة  تكوين ائتالف مع ال�ساهد.
زيارة  تون�ض  حكومة  رئي�ض  بداأ  املا�سي،  واخلمي�ض 
تلقاها  لدعوة  تلبية  اأيام،   3 ا�ستمرت  ال�سعودية،  اإىل 
زار  الذي  �سلمان،  بن  ال�سعودي حممد  العهد  من ويل 
على  جدًل  اأثارت  والتي  اأ�سبوعن،  نحو  قبل  تون�ض، 

خلفية قتل ال�سحفي جمال خا�سقجي.

بغداد - وكاالت


