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فاني يقتل  12شخصا في الهند ويجتاح بنغالدش
األردن يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على غزة
عم��ان  -وكاالت � :أك��د الأردن �رضورة وقف الع��دوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة
ف��وراً ،واحرتام القانون ال��دويل الإن�ساين ،حمذراً من تبع��ات الت�صعيد �ضد القطاع
املحا��صر .وقال��ت وزارة اخلارحي��ة الأردني��ة يف بي��ان �إن "العنف لن ي���ؤدي �إال
�إىل املزي��د من التوت��ر واملعاناة وطالبت بوقفه وحتقيق التهدئ��ة" ،م�ؤكدة دعمها
اجلهود التي تبذلها م�رص والأمم املتحدة.
و�أكدت الوزارة على "�رضورة وقف كل العمليات الع�سكرية املدانة واملرفو�ضة �ضد
القطاع ،الذي يعاين �أهله �أزمة �إن�سانية وحياتية ال ميكن القبول بها جراء احل�صار
اجلائر والعقوبات اجلماعية التي تفر�ضها �إ�رسائيل يف خرق للقانون الدويل".
وقال��ت ال��وزارة �إن "ا�ستم��رار غي��اب �آف��اق ال�سالم وا�ستم��رار االحت�لال وتكري�س
احل�صار على غزة ي�شكالن التهديد الأكرب للأمن واال�ستقرار يف املنطقة".
ودع��ت املجتم��ع ال��دويل �إىل "التحرك ب�شكل ف��وري لوقف دوام��ة العنف وحتقيق
التهدئ��ة وحتقي��ق احلماية لل�شع��ب الفل�سطيني ال�شقيق ،و�إيج��اد �آفاق حقيقية حلل
ال��صراع على �أ�سا�س حل الدولتني ،الذي ي�ضمن قي��ام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة
َعل��ى خط��وط الرابع م��ن يوني��و (حزي��ران)  1967وعا�صمتها القد���س ال�رشقية،
لتعي���ش ب�أمن و�سالم �إىل جان��ب �إ�رسائيل ،وفق مبادرة ال�س�لام العربية وال�رشعية
الدولية �سبيال وحيدا لتحقيق ال�سالم".

دبلوماسي إماراتي:
المعركة في ليبيا من أجل إنهاء نفوذ قطر وتركيا
ابو ظبي  -وكاالت� :أكد م�صدر دبلوما�سي �إماراتي ل�شبكة "�سي �إن �إن" الأمريكية �أن
املعركة التي تدور حاليا يف �ضواحي العا�صمة الليبية طرابل�س هدفها "�إنهاء النفوذ
القطري والرتكي يف املنطقة".
وقال امل�صدر الذي مل يك�شف عن هويته لـ"�سي �إن �إن" � ،إن ال�رصاع الدائر يف حميط
العا�صم��ة بني قوات حكوم��ة الوفاق املعرتف بها دوليا و"اجلي���ش الوطني الليبي"
بقي��ادة امل�ش�ير خليف��ة حف�تر ،ه��ي "لإنهاء النف��وذ القط��ري والرتك��ي يف املنطقة
ودعمهما للملي�شيات التي تقودها جماعة الإخوان امل�سلمني يف املنطقة".
ونقل��ت ال�شبكة الأمريكي��ة عن م�صدر �إقليمي ت�أكي��ده �أن ال�سعودية والإمارات ق ّدمتا
�إىل حمل��ة حف�تر لل�سيط��رة على طرابل���س نح��و  200ملي��ون دوالر .وكانت حكومة
الوفاق بطرابل�س برئا�سة فايز ال�رساج قد اتهمت الإمارات بدعم قوات حفرت ع�سكريا
وبانته��اك حظ��ر الت�سليح الدويل ،ال �سيما بعد ورود تقاري��ر عن �شن طائرات م�سرية
�إماراتية غارات ليلية على العا�صمة الليبية طرابل�س.

غريفيث في صنعاء لبحث تنفيذ خطة إعادة
االنتشار في الحديدة

�صنع��اء  -وكاالت :و�صل املبعوث اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة �إىل اليمن،
مارتن غريفيث،الأحد� ،إىل العا�صمة �صنعاء .و�أفاد م�صدر يف مطار �صنعاء الدويل
غريفي��ث "و�صل على منت طائ��رة �أممية �إىل �صنعاء" .و�أبل��غ م�صدر �سيا�سي ميني
ب���أن غريفي��ث �سيناق���ش مع قي��ادات جماع��ة "�أن�ص��ار اهلل" ،خالل زيارت��ه تنفيذ
املرحل��ة الأوىل من اخلط��ة املعدلة لإع��ادة االنت�شار من مدين��ة وموانئ احلديدة.
و�أ�ض��اف �أن املبع��وث الأممي �سيبح��ث الدفع ب�إج��راء تبادل جزئ��ي للأ�رسى بني
الطرف�ين ،كما �سيتطرق �إىل �إفراغ الباخرة �صافر الرا�سية يف احلديدة من حمولتها
م��ن النفط اخلام تالفي ًا حلدوث كارثة بيئية بت�رسب النفط منها .وتو�صل الطرفان
املتحارب��ان يف اليم��ن (احلكوم��ة وجماع��ة �أن�ص��ار اهلل) ،يف رميب��و بال�سويد يف
دي�سمرب /كانون الأول � ،2018إىل اتفاقات تهدف لتخفيف وط�أة ال�رصاع.

دلهي  -وكاالت

لقي � 12شخ�ص��ا على الأقل حتفهم يف والية �أودي�شا
ب��شرق الهن��د جراء �أق��وى �إع�صار يجت��اح البالد منذ
خم�س��ة �أع��وام ،قبل �أن يتح��رك ام�س ال�سب��ت باجتاه
ال�شم��ال ال�رشق��ي �إىل بنغالد���ش حي��ث �أودى بحياة
�أربع��ة �آخرين رغم �إج�لاء �أكرث من مليون �شخ�ص �إىل
مناطق �آمنة.
وفق��د الإع�صار املداري "فاين" بع�ض��ا من قوته بعد
و�صول��ه �إىل الياب�سة اجلمعة وخف�ضت �إدارة الأر�صاد
اجلوي��ة الهندي��ة احلكومي��ة ت�صنيف��ه �إىل "منخف�ض
جوي عميق".

وق��ال مدي��ر هيئ��ة الأر�ص��اد اجلوي��ة يف بنغالد���ش
�شم���س الدي��ن �أحم��د لل�صحفيني "اخلوف م��ن وقوع
كارثة ك�برى انتهى تقريبا بعد �أن �ضعف الإع�صار".
وج��رى نق��ل نح��و  1.2ملي��ون �شخ���ص يعي�شون يف
مناط��ق تعد الأك�ثر عر�ضة للخط��ر يف بنغالد�ش �إىل
نح��و �أربع��ة �آالف ملج�أ .وقال امل�س���ؤول �إن الإع�صار
دمر ما يزيد على  500منزل .وقال امل�س�ؤول املحلي
تامنوي دا�س لرويرتز� ،إن عددا من املنازل يف منطقة
نواخ��ايل حيث لقي طفل يبلغ من العمر عامني حتفه
و�أ�صيب نحو � 30شخ�صا.
وق��ال �إنع��ام الرحم��ن نائ��ب وزي��ر �إدارة الك��وارث
والإغاث��ة لل�صحفيني� ،إن �أربع��ة �أ�شخا�ص على الأقل

لق��وا حتفه��م يف حني �أُ�صي��ب  .63ويف الهن��د ،بد�أت
ال�سلط��ات يف تقيي��م حج��م الأ��ضرار الت��ي خلفه��ا
الإع�صار فاين.وذكرت و�سائل الإعالم �أن � 12شخ�صا
عل��ى الأق��ل لق��وا حتفه��م يف �أنح��اء والي��ة �أودي�ش��ا
معظمهم ب�سبب �سقوط �أ�شجار ،لكن �إجالء  1.2مليون
�شخ�ص خالل ال�ساعات الأربع والع�رشين التي �سبقت
و�صول الإع�صار املداري جنبت البالد خ�سائر ب�رشية
كبرية.
وق��ال بي�شنوب��ادا �سيث��ي املفو�ض اخلا���ص ب�ش�ؤون
الإغاث��ة يف �أودي���ش الروي�ترز� ،إن � 116شخ�ص��ا
�أ�صيبوا يف �أنحاء الوالية.
ولقي �ستة �أ�شخا�ص على الأقل حتفهم يف بوباني�شوار

 30انتهاكًا لألقصى و 57منعًا لألذان في أبريل
القدس  -وكاالت

قال��ت وزارة الأوقاف الفل�سطينية وال�ش���ؤون الدينية يف تقريرها
ال�شهري لالعت��داءات واالنته��اكات الإ�رسائيلية عل��ى املقد�سات
ودور العب��ادة وال��ذي �أ�صدرت��ه الي��وم الأح��د� ،إن االحت�لال
وم�ستوطني��ه دن�س��وا امل�سج��د الأق�ص��ى �أكرث من  30م��رة ،ومنع
رفع الأذان يف امل�سجد الإبراهيمي  57وقت ًا خالل �أبريل(ني�سان)
املا�ض��ي ،وبل��غ جمم��ل االعت��داءات م��ا ب�ين تدني���س واقتح��ام
وت�رصيح��ات حتري�ضية واقتحام مقامات واعت��داء على م�ساجد
�أكرث من .100
ور�ص��د التقري��ر ال��ذي تع��ده العالق��ات العام��ة والإع�لام زيادة
يف �أع��داد املقتحم�ين خا�ص��ة بعي��د الف�ص��ح ،و�س��ط جمل��ة م��ن
الت�رصيحات التحري�ضية �ضد امل�سجد ورواده ،وتعايل �أ�صوات ما
ت�سم��ى جماعات الهيكل القتحامات وا�سع��ة و�إحالل الهيكل بد ًال
من امل�سج��د الأق�صى ،تزامن ًا مع انتخاب��ات الكني�ست التي جرت
خالل �أبريل(ني�سان) املا�ضي.
ووفق�� ًا لوكالة الأنباء الفل�سطينية "وف��ا"� ،شهد هذا ال�شهر ازدياد
ح��االت الإبعاد ع��ن امل�سجد الأق�ص��ى ،طالت امل�صل�ين وحرا�س

امل�سج��د واتخذ االحتالل بحقهم �إجراءات تع�سفية ما بني الإبعاد
لف�ترات �أو االعتق��ال ،واعتقل االحتالل مدي��ر املتحف الإ�سالمي
يف امل�سجد الأق�صى.
وك�ش��ف التقري��ر م�ساع��ي لبلدي��ة االحت�لال يف القد���س الفتتاح
مدر�س��ة جدي��دة تابعة له��ا تعتمد املنه��اج "الإ�رسائيل��ي" بنمط
جدي��د يتعل��ق بالفندق��ة والإر�ش��اد ال�سياح��ي ،ويعتم��د الرواي��ة
ال�سي��اح الوافدين على
"الإ�رسائيلي��ة" للقد���س لتقدميه لأف��واج ّ
املدينة املقد�سة ،يف حماولة من عديد املحاوالت لتهويد املدينة
وطم�س تاريخها الإ�سالمي والعربي.
ور�صد التقري��ر منع االحتالل مل�سيحي ال�ضفة وغزة من م�شاركة
الكنائ�س امل�سيحية يف القد�س يف �أحياء "اجلمعة العظيمة".
ويف خلي��ل الرحمن وحتديداً م�سجدها الإبراهيمي ،منع االحتالل
رف��ع الأذان خ�لال �أبريل(ني�س��ان) املا�ض��ي  57وقت��اً ،و�أغلق��ه
�أمام امل�صلني ليومني متتالي�ين ،وذلك ال�ستباحته للم�ستوطنني
لالحتف��ال بعي��د الف�صح ،وكم��ا �أغلقت ق��وات االحت�لال الطريق
امل�ؤدي��ة �إىل ال�س��وق املركزي��ة يف مدين��ة اخللي��ل "�ش��ارع بئ��ر
ال�سبع" ،بحج��ة ال�سماح للم�ستوطنني بزيارة موقع �أثري يطلقون
عليه قرب "عتنائيل بن قنز".

عا�صم��ة �أودي�شا حيث تعط��ل ال�سري على الطرق جراء
الأ�شجار التي �سقطت عليها كما انقطعت الكهرباء وال
تزال اجلهود م�ستمرة ال�ستعادتها بالكامل.
وق��ال رئي�س ال��وزراء ناريندرا م��ودي ،الذي يخو�ض
حاليا انتخابات عامة ،على تويرت �إنه �سيزور �أودي�شا
ي��وم االثنني .وذكرت وزارة الطريان الهندية �أن مطار
بوباني�ش��وار تعر�ض لأ�رضار كب�يرة لكن من املتوقع
�إعادة ت�شغيله يف وقت الحق.
واجتاح �إع�صار هائل �سواحل �أودي�شا ملدة � 30ساعة
يف ع��ام  1999و�أودى بحي��اة ع��شرة �آالف �شخ�ص.
كم��ا �أنقذت عملية �إجالء �ضخمة لنحو مليون �شخ�ص
حياة الآالف يف عام .2013

تقرير بريطاني يحذر من
طموحات دولية لداعش
لندن  -وكاالت

ح��ذر تقرير ن�رشت��ه �صحيفة "الإندبندن��ت �أونالين"
الربيطاني��ة ،من "طموح��ات" ي�سعى تنظي��م داع�ش
اىل تنفيذه��ا يف انح��اء متفرق��ة م��ن الع��امل ،فيم��ا
ا�ش��ار اىل �أن الواليات املتحدة تعهدت مبحاربة هذه
الطموح��ات .ون�رشت "الإندبندن��ت �أونالين" ،تقريرا
حم��ل عن��وان "الوالي��ات املتح��دة تتعه��د مبحاربة
طموح��ات تنظي��م داع���ش الدولية ،لك��ن اجلهاديني
يتط��ورون" .وق��ال تقري��ر ال�صحيفة� ،إن��ه يف نهاية
املقط��ع امل�ص��ور الذي بث��ه التنظيم لزعيم��ه �أبوبكر
البغ��دادي ظهر ملف ي�ضم مواق��ع خمتلفة يف �أنحاء
الع��امل ت�سعى اجلماعة اجلهادي��ة ل�شن عمليات فيها
م��ع تعلي��ق من البغ��دادي يق��ول فيه "ه��ذه العملية
�سيكون لها مابعدها مب�شيئة اهلل" .و�أ�ضاف �أن هناك
ملفات �أخرى ملا ي�سمي��ه التنظيم "الواليات التابعة
ل��ه" يف كل م��ن ال�صوم��ال واليم��ن والقوقاز وغرب
�أفريقي��ا وتركي��ا وهو ما ي�ش�ير �إىل �أنه رغ��م انهيار
"دولة اخلالفة" التي �أعلنها التنظيم .

الجنوب السوري :الضمانات الروسية ال تطمئن إسرائيل
دمشق  -وكاالت

فشلت أذرع إسرائيل العملياتية
في الجنوب السوري ،خالل سنوات
الحرب األولى ،في تحقيق حلم تل
أبيب في رسم حزام أمني عازل
داخل األراضي السورية ،تحرسه
فصائل المسلحين المتعاونين مع
العدو.

ولأن ثم��ن املزي��د م��ن الدف��ع باجت��اه دعم ه���ؤالء مل
ي���أت بنتيجة �س��وى هزميتهم وتقدم اجلي���ش ال�سوري
وحلفائ��ه نحو احل��دود مع اجل��والن املحت��ل ،وجدت
حكوم��ة االحت�لال م�صلحتها يف ت�سوي��ة َت ْ�ضمن احلد
الأدن��ى من �أم��ن حدودها ،مع الر�ض��وخ حلقيقة �أن ال
�أم��ل من الإبقاء عل��ى الف�صائل اجلنوبية التي �رسعان
م��ا ته��اوى �أغلبه��ا .هكذا ،تقاطع��ت م�صال��ح ك ّل من
�إ�رسائي��ل الت��ي �ألف��ت نف�سه��ا عالق��ة �أم��ام خياري��ن:
الت�صعي��د وما يحمله م��ن خماطر �أمني��ة ا�سرتاتيجية
�أو الت�سوي��ة امل�ش��ار �إليه��ا ،ورو�سيا الت��ي كانت بد�أت
الإع��داد للت�سوي��ات م��ع الف�صائل اجلنوبي��ة وجنحت
يف حتيي��د بع�ضه��ا ،والأردن الذي ب��ات قلق ًا من مت ّدد
«داع���ش» يف حو���ض الريم��وك ونحو ح��دوده .ولكي
تكتم��ل «ال�صفق��ة» الت��ي باركتها الوالي��ات املتحدة،
ب��دت �رضورية اال�ستعانة بنفود ال�سعودية والإمارات،
التي ميلك �ضباطها ورجال ا�ستخباراتها املوجودون
يف الأردن نفوذاً كبرياً لدى امل�سلحني.
�ضاب��ط رفي��ع يف اجلي���ش ال�س��وري ،م��ن املتابع�ين
ملجري��ات اجلبه��ة اجلنوبي��ة ط��وال �سن��وات احل��رب،
ي�رشح الظ��روف التي �أحاطت بت�سوي��ة اجلنوب ،قائ ًال
�إن «اجلبه��ة اجلنوبي��ة مل تكن بالن�سب��ة �إىل امل�سلحني
جبه��ة ه�شّ ��ة �أو ب�سيطة ،بل كانت جبه��ة قوية يديرها
�ضب��اط �أجان��ب ،ويدعمه��ا �أط��راف عدي��دون �أبرزهم

�إ�رسائي��ل .ل��ذا ،كان الأم��ر الأهم بالن�سب��ة �إىل اجلانب
الرو�س��ي ه��و البحث ع��ن الت�سوي��ات التي ب��رع فيها،
جت ّنب ًا ملعارك طويلة ومنهكة ،م�ستغ ًال عالقته الطيبة
بالع��دو الإ�رسائيلي ،املعن��ي الأول باجلبهة اجلنوبية.
جماني ًا طبعاً».
لكن تفكيك جبهة كاجلنوب لن يكون ّ
وي�ستذك��ر ال�ضابط �رسع��ة انهيار الف�صائ��ل امل�سلحة

وتفكّكه��ا وانخراطها يف الت�سوي��ات ،مب ّين ًا �أنه «عقب
عق��د اتفاق خف���ض الت�صعيد يف اجلن��وب ال�سوري يف
ت�رشي��ن الثاين /نوفمرب  2017بني رو�سيا والواليات
املتح��دة والأردن ،ب��د�أت �شخ�صي��ات معروف��ة يف
اجلن��وب بالعم��ل عل��ى ترجم��ة التوج��ه الإمارات��ي
ميدانياً ،بالتن�سيق مع اجلانب الرو�سي� ،إذ بعد �أقل من

�شهر على توقيع االتفاق ،بد�أ نائب رئي�س الهيئة العليا
للمفاو�ضات امل�شكّلة يف م�ؤمتر الريا�ض ،خالد علوان
املحامي��د ،وبتن�سيق مع ا�ستخبارات دولة الإمارات ــــ
حي��ث يقيم ويعمل ــــ توفري االت�صال بني �أحمد العودة
قائ��د قوات �شب��اب ال�س ّنة (ف�صيل م�سل��ح وازن ي�سيطر
عل��ى جزء كبري م��ن ريف درعا ال�رشق��ي) ،وهو �شقيق
زوج��ة املحاميد ،وبني ال�ض ّب��اط الرو�س الذين ت�سلموا
مل��ف الت�سوي��ات هن��اك .ا�ستم��رت ه��ذه االت�ص��االت،
سري� ،إىل �أن جاء
و ُف ّعل��ت �إىل حده��ا الأق�صى ب�شكل �� ّ
الوقت املنا�سب لال�ستفادة منها ب�شكل قاطع».
يجه��د عنا�رص ال�رشطة الع�سكري��ة الرو�سية يف حتقيق
الهدوء التام على احلدود مع اجلوالن
وبالع��ودة �إىل بداي��ة معرك��ة ا�ستع��ادة ال�سيطرة على
اجلن��وب ال�س��وري ،يب��دو الفت ًا �أن��ه ،وب�ش��كل مفاجئ،
ُوقِّع اتفاق «منفرد» بني ف�صيل «�شباب ال�س ّنة» التابع
للع��ودة ،واجلان��ب الرو�س��ي .وق�ض��ى االتف��اق حينها
بت�سلي��م ه�ؤالء �سالحهم الثقي��ل �إىل ال�رشطة الع�سكرية
الرو�سي��ة ،واالنخ��راط يف ت�سوي��ات م��ع احلكوم��ة
ال�سوري��ة ،الأم��ر ال��ذي �أح��دث خالف��ات ب�ين ف�صائل
اجلن��وب� ،أ ّدت �إىل �سقوطه��ا بع��د ذل��ك بف�ترة وجيزة.
تكررت التجرب��ة يف بع�ض القرى احلدودية يف
كذلكّ ،
ريفَ��ي القنيط��رة ودرعا ال�شم��ايل الغرب��ي ،حيث دفع
الإ�رسائيلي��ون ب�ش��كل غ�ير مبا�رش ف�صائ��ل امل�سلحني
املتعاون�ين معهم �إىل عقد ت�سوية مع اجلانب الرو�سي
تق�ضي بت�سليم �سالحهم ،وعودة �سلطة الدولة ال�سورية

�إىل مناط��ق �سيطرته��م .يف خال�صة امل�شه��د ،بدا ك�أن
اتفاق�� ًا كام ًال قد عقد بني الأطراف املذكورين برعاية
مو�سك��و ،الت��ي حر�صت م��ن جهة على تنفي��ذ االتفاق
ال�ضمني مع تل �أبيب القا�ضي بان�سحاب «امل�ست�شارين
الع�سكري�ين الإيراني�ين» من اجلنوب ال�س��وري ـــ وهو
مطل��ب م�شرتك ب�ين �إ�رسائي��ل والإم��ارات وال�سعودية
والأمريكي�ين ــ��ـ مقاب��ل انت�شار اجلي���ش ال�سوري على
احل��دود مع اجلوالن املحتل ،و�إعادة فتح معرب ن�صيب
م��ع الأردن .ومن جه��ة �أخرى ،ع�� ّززت نف�سها ك�رشيك
مق��رر يف امللف ال�سوري ،يلج���أ �إليه الأطراف
�أ�سا�سي ّ
للح ّل والرب��ط ،كما عملت على منع الت�صعيد مع العدو
الإ�رسائيل��ي عل��ى احل��دود م��ع اجل��والن ،ع�بر منحه
تطمينات و�ضمانات.
الي��وم ،ومع م��رور قرابة ع��ام على ا�ستع��ادة اجلنوب
ال�س��وري ،يب��دو امل�شه��د �أك�ثر تعقي��داً .لك��ن الوا�ض��ح
والثابت �أن الهدوء التام هو ما يجهد عنا�رص ال�رشطة
الع�سكري��ة الرو�سية يف حتقيقه عل��ى طول احلدود مع
اجلوالن املحتل .هم ،بح�سب م�صادر حمليني ،ي�سيرّ ون
الدوري��ات عل��ى ط��ول ال�رشي��ط احل��دودي ،ويقومون
مبه��ام م�شابه��ة ومرادف��ة مله��ام الق��وات الدولي��ة
ف�ض
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