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األردن يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على غزة

دبلوماسي إماراتي:
 المعركة في ليبيا من أجل إنهاء نفوذ قطر وتركيا

غريفيث في صنعاء لبحث تنفيذ خطة إعادة 
االنتشار في الحديدة

عم��ان - وكالت : اأك��د الأردن �رسورة وقف الع��دوان الإ�رسائيلي على قطاع غزة 
ف��وراً، واحرتام القانون ال��دويل الإن�ضاين، حمذراً من تبع��ات الت�ضعيد �ضد القطاع 
املحا���رس. وقال��ت وزارة اخلارحي��ة الأردني��ة يف بي��ان اإن "العنف لن ي��وؤدي اإل 
اإىل املزي��د من التوت��ر واملعاناة وطالبت بوقفه وحتقيق التهدئ��ة"، موؤكدة دعمها 

اجلهود التي تبذلها م�رس والأمم املتحدة.
واأكدت الوزارة على "�رسورة وقف كل العمليات الع�ضكرية املدانة واملرفو�ضة �ضد 
القطاع، الذي يعاين اأهله اأزمة اإن�ضانية وحياتية ل ميكن القبول بها جراء احل�ضار 

اجلائر والعقوبات اجلماعية التي تفر�ضها اإ�رسائيل يف خرق للقانون الدويل".
وقال��ت ال��وزارة اإن "ا�ضتم��رار غي��اب اآف��اق ال�ضام وا�ضتم��رار الحت��ال وتكري�س 

احل�ضار على غزة ي�ضكان التهديد الأكرب لاأمن وال�ضتقرار يف املنطقة".
ودع��ت املجتم��ع ال��دويل اإىل "التحرك ب�ضكل ف��وري لوقف دوام��ة العنف وحتقيق 
التهدئ��ة وحتقي��ق احلماية لل�ضع��ب الفل�ضطيني ال�ضقيق، واإيج��اد اآفاق حقيقية حلل 
ال���رساع على اأ�ضا�س حل الدولتني، الذي ي�ضمن قي��ام الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقلة 
َعل��ى خط��وط الرابع م��ن يوني��و )حزي��ران( 1967 وعا�ضمتها القد���س ال�رسقية، 
لتعي���س باأمن و�ضام اإىل جان��ب اإ�رسائيل، وفق مبادرة ال�ض��ام العربية وال�رسعية 

الدولية �ضبيا وحيدا لتحقيق ال�ضام".

ابو ظبي - وكالت: اأكد م�ضدر دبلوما�ضي اإماراتي ل�ضبكة "�ضي اإن اإن" الأمريكية اأن 
املعركة التي تدور حاليا يف �ضواحي العا�ضمة الليبية طرابل�س هدفها "اإنهاء النفوذ 

القطري والرتكي يف املنطقة".
وقال امل�ضدر الذي مل يك�ضف عن هويته ل�"�ضي اإن اإن" ، اإن ال�رساع الدائر يف حميط 
العا�ضم��ة بني قوات حكوم��ة الوفاق املعرتف بها دوليا و"اجلي���س الوطني الليبي" 
بقي��ادة امل�ض��ر خليف��ة حف��رت، ه��ي "لإنهاء النف��وذ القط��ري والرتك��ي يف املنطقة 

ودعمهما للملي�ضيات التي تقودها جماعة الإخوان امل�ضلمني يف املنطقة".
ونقل��ت ال�ضبكة الأمريكي��ة عن م�ضدر اإقليمي تاأكي��ده اأن ال�ضعودية والإمارات قّدمتا 
اإىل حمل��ة حف��رت لل�ضيط��رة على طرابل���س نح��و 200 ملي��ون دولر. وكانت حكومة 
الوفاق بطرابل�س برئا�ضة فايز ال�رساج قد اتهمت الإمارات بدعم قوات حفرت ع�ضكريا 
وبانته��اك حظ��ر الت�ضليح الدويل، ل �ضيما بعد ورود تقاري��ر عن �ضن طائرات م�ضرة 

اإماراتية غارات ليلية على العا�ضمة الليبية طرابل�س.

�ضنع��اء - وكالت: و�ضل املبعوث اخلا�س لاأمني العام لاأمم املتحدة اإىل اليمن، 
مارتن غريفيث،الأحد، اإىل العا�ضمة �ضنعاء. واأفاد م�ضدر يف مطار �ضنعاء الدويل 
غريفي��ث "و�ضل على منت طائ��رة اأممية اإىل �ضنعاء". واأبل��غ م�ضدر �ضيا�ضي ميني 
ب��اأن غريفي��ث �ضيناق���س مع قي��ادات جماع��ة "اأن�ض��ار اهلل"، خال زيارت��ه تنفيذ 
املرحل��ة الأوىل من اخلط��ة املعدلة لإع��ادة النت�ضار من مدين��ة وموانئ احلديدة. 
واأ�ض��اف اأن املبع��وث الأممي �ضيبح��ث الدفع باإج��راء تبادل جزئ��ي لاأ�رسى بني 
الطرف��ني، كما �ضيتطرق اإىل اإفراغ الباخرة �ضافر الرا�ضية يف احلديدة من حمولتها 
م��ن النفط اخلام تافيًا حلدوث كارثة بيئية بت�رسب النفط منها. وتو�ضل الطرفان 
املتحارب��ان يف اليم��ن )احلكوم��ة وجماع��ة اأن�ض��ار اهلل(، يف رميب��و بال�ضويد يف 

دي�ضمرب/ كانون الأول 2018، اإىل اتفاقات تهدف لتخفيف وطاأة ال�رساع.

ح��ذر تقرير ن�رست��ه �ضحيفة "الإندبندن��ت اأوناين" 
الربيطاني��ة، من "طموح��ات" ي�ضعى تنظي��م داع�س 
اىل تنفيذه��ا يف انح��اء متفرق��ة م��ن الع��امل، فيم��ا 
ا�ض��ار اىل اأن الوليات املتحدة تعهدت مبحاربة هذه 
الطموح��ات. ون�رست "الإندبندن��ت اأوناين"، تقريرا 
حم��ل عن��وان "الولي��ات املتح��دة تتعه��د مبحاربة 
طموح��ات تنظي��م داع���س الدولية، لك��ن اجلهاديني 
يتط��ورون". وق��ال تقري��ر ال�ضحيفة، اإن��ه يف نهاية 
املقط��ع امل�ض��ور الذي بث��ه التنظيم لزعيم��ه اأبوبكر 
البغ��دادي ظهر ملف ي�ضم مواق��ع خمتلفة يف اأنحاء 
الع��امل ت�ضعى اجلماعة اجلهادي��ة ل�ضن عمليات فيها 
م��ع تعلي��ق من البغ��دادي يق��ول فيه "ه��ذه العملية 
�ضيكون لها مابعدها مب�ضيئة اهلل". واأ�ضاف اأن هناك 
ملفات اأخرى ملا ي�ضمي��ه التنظيم "الوليات التابعة 
ل��ه" يف كل م��ن ال�ضوم��ال واليم��ن والقوقاز وغرب 
اأفريقي��ا وتركي��ا وهو ما ي�ض��ر اإىل اأنه رغ��م انهيار 

. اأعلنها التنظيم  "دولة اخلافة" التي 

ولأن ثم��ن املزي��د م��ن الدف��ع باجت��اه دعم ه��وؤلء مل 
ي��اأت بنتيجة �ض��وى هزميتهم وتقدم اجلي���س ال�ضوري 
وحلفائ��ه نحو احل��دود مع اجل��ولن املحت��ل، وجدت 
من احلد  حكوم��ة الحت��ال م�ضلحتها يف ت�ضوي��ة َت�ضْ
الأدن��ى من اأم��ن حدودها، مع الر�ض��وخ حلقيقة اأن ل 
اأم��ل من الإبقاء عل��ى الف�ضائل اجلنوبية التي �رسعان 
م��ا ته��اوى اأغلبه��ا. هكذا، تقاطع��ت م�ضال��ح كّل من 
اإ�رسائي��ل الت��ي األف��ت نف�ضه��ا عالق��ة اأم��ام خياري��ن: 
الت�ضعي��د وما يحمله م��ن خماطر اأمني��ة ا�ضرتاتيجية 
اأو الت�ضوي��ة امل�ض��ار اإليه��ا، ورو�ضيا الت��ي كانت بداأت 
الإع��داد للت�ضوي��ات م��ع الف�ضائل اجلنوبي��ة وجنحت 
يف حتيي��د بع�ضه��ا، والأردن الذي ب��ات قلقًا من متّدد 
»داع���س« يف حو���س الرم��وك ونحو ح��دوده. ولكي 
تكتم��ل »ال�ضفق��ة« الت��ي باركتها الولي��ات املتحدة، 
ب��دت �رسورية ال�ضتعانة بنفود ال�ضعودية والإمارات، 
التي ميلك �ضباطها ورجال ا�ضتخباراتها املوجودون 

يف الأردن نفوذاً كبراً لدى امل�ضلحني.
�ضاب��ط رفي��ع يف اجلي���س ال�ض��وري، م��ن املتابع��ني 
ملجري��ات اجلبه��ة اجلنوبي��ة ط��وال �ضن��وات احل��رب، 
ي�رسح الظ��روف التي اأحاطت بت�ضوي��ة اجلنوب، قائًا 
اإن »اجلبه��ة اجلنوبي��ة مل تكن بالن�ضب��ة اإىل امل�ضلحني 
جبه��ة ه�ّض��ة اأو ب�ضيطة، بل كانت جبه��ة قوية يديرها 
�ضب��اط اأجان��ب، ويدعمه��ا اأط��راف عدي��دون اأبرزهم 

اإ�رسائي��ل. ل��ذا، كان الأم��ر الأهم بالن�ضب��ة اإىل اجلانب 
الرو�ض��ي ه��و البحث ع��ن الت�ضوي��ات التي ب��رع فيها، 
جتّنبًا ملعارك طويلة ومنهكة، م�ضتغًا عاقته الطيبة 
بالع��دو الإ�رسائيلي، املعن��ي الأول باجلبهة اجلنوبية. 

لكن تفكيك جبهة كاجلنوب لن يكون جّمانيًا طبعًا«.
وي�ضتذك��ر ال�ضابط �رسع��ة انهيار الف�ضائ��ل امل�ضلحة 

وتفّككه��ا وانخراطها يف الت�ضوي��ات، مبّينًا اأنه »عقب 
عق��د اتفاق خف���س الت�ضعيد يف اجلن��وب ال�ضوري يف 
ت�رسي��ن الثاين/ نوفمرب 2017 بني رو�ضيا والوليات 
يف  معروف��ة  �ضخ�ضي��ات  ب��داأت  والأردن،  املتح��دة 
التوج��ه الإمارات��ي  اجلن��وب بالعم��ل عل��ى ترجم��ة 
ميدانيًا، بالتن�ضيق مع اجلانب الرو�ضي، اإذ بعد اأقل من 

�ضهر على توقيع التفاق، بداأ نائب رئي�س الهيئة العليا 
للمفاو�ضات امل�ضّكلة يف موؤمتر الريا�س، خالد علوان 
املحامي��د، وبتن�ضيق مع ا�ضتخبارات دولة الإمارات ���� 
حي��ث يقيم ويعمل ���� توفر الت�ضال بني اأحمد العودة 
قائ��د قوات �ضب��اب ال�ضّنة )ف�ضيل م�ضل��ح وازن ي�ضيطر 
عل��ى جزء كبر م��ن ريف درعا ال�رسق��ي(، وهو �ضقيق 
زوج��ة املحاميد، وبني ال�ضّب��اط الرو�س الذين ت�ضلموا 
مل��ف الت�ضوي��ات هن��اك. ا�ضتم��رت ه��ذه الت�ض��الت، 
وُفّعل��ت اإىل حده��ا الأق�ضى ب�ضكل ���رّسي، اإىل اأن جاء 

الوقت املنا�ضب لا�ضتفادة منها ب�ضكل قاطع«.
يجه��د عنا�رس ال�رسطة الع�ضكري��ة الرو�ضية يف حتقيق 

الهدوء التام على احلدود مع اجلولن
وبالع��ودة اإىل بداي��ة معرك��ة ا�ضتع��ادة ال�ضيطرة على 
اجلن��وب ال�ض��وري، يب��دو لفتًا اأن��ه، وب�ض��كل مفاجئ، 
ع اتفاق »منفرد« بني ف�ضيل »�ضباب ال�ضّنة« التابع  ُوقِّ
للع��ودة، واجلان��ب الرو�ض��ي. وق�ض��ى التف��اق حينها 
بت�ضلي��م هوؤلء �ضاحهم الثقي��ل اإىل ال�رسطة الع�ضكرية 
احلكوم��ة  م��ع  ت�ضوي��ات  يف  والنخ��راط  الرو�ضي��ة، 
ال�ضوري��ة، الأم��ر ال��ذي اأح��دث خاف��ات ب��ني ف�ضائل 
اجلن��وب، اأّدت اإىل �ضقوطه��ا بع��د ذل��ك بف��رتة وجيزة. 
كذلك، تكّررت التجرب��ة يف بع�س القرى احلدودية يف 
ريَف��ي القنيط��رة ودرعا ال�ضم��ايل الغرب��ي، حيث دفع 
الإ�رسائيلي��ون ب�ض��كل غ��ر مبا�رس ف�ضائ��ل امل�ضلحني 
املتعاون��ني معهم اإىل عقد ت�ضوية مع اجلانب الرو�ضي 
تق�ضي بت�ضليم �ضاحهم، وعودة �ضلطة الدولة ال�ضورية 

اإىل مناط��ق �ضيطرته��م. يف خا�ضة امل�ضه��د، بدا كاأن 
اتفاق��ًا كامًا قد عقد بني الأطراف املذكورين برعاية 
مو�ضك��و، الت��ي حر�ضت م��ن جهة على تنفي��ذ التفاق 
ال�ضمني مع تل اأبيب القا�ضي بان�ضحاب »امل�ضت�ضارين 
الع�ضكري��ني الإيراني��ني« من اجلنوب ال�ض��وري ��� وهو 
مطل��ب م�ضرتك ب��ني اإ�رسائي��ل والإم��ارات وال�ضعودية 
والأمركي��ني ����� مقاب��ل انت�ضار اجلي���س ال�ضوري على 
احل��دود مع اجلولن املحتل، واإعادة فتح معرب ن�ضيب 
م��ع الأردن. ومن جه��ة اأخرى، ع��ّززت نف�ضها ك�رسيك 
اأ�ضا�ضي مق��ّرر يف امللف ال�ضوري، يلج��اأ اإليه الأطراف 
للحّل والرب��ط، كما عملت على منع الت�ضعيد مع العدو 
الإ�رسائيل��ي عل��ى احل��دود م��ع اجل��ولن، ع��رب منحه 

تطمينات و�ضمانات.
الي��وم، ومع م��رور قرابة ع��ام على ا�ضتع��ادة اجلنوب 
ال�ض��وري، يب��دو امل�ضه��د اأك��ر تعقي��داً. لك��ن الوا�ض��ح 
والثابت اأن الهدوء التام هو ما يجهد عنا�رس ال�رسطة 
الع�ضكري��ة الرو�ضية يف حتقيقه عل��ى طول احلدود مع 
اجلولن املحتل. هم، بح�ضب م�ضادر حمليني، ي�ضّرون 
الدوري��ات عل��ى ط��ول ال�رسي��ط احل��دودي، ويقومون 
الدولي��ة  الق��وات  مله��ام  ومرادف��ة  م�ضابه��ة  مبه��ام 
)UNDOF( املعني��ة مبراقب��ة تطبيق اتفاقية ف�ّس 
ال�ضتب��اك )1974(. م�ضدر حملي موج��ود يف القرى 
احلدودي��ة يف حمافظ��ة القنيط��رة ل ي�ضتبع��د قي��ام 
»الق��وات الرو�ضية املنت�رسة بنقل املعلومات اإىل العدو 

الإ�رسائيلي )...(«، .

فاني يقتل 12 شخصا في الهند ويجتاح بنغالدش

الجنوب السوري: الضمانات الروسية ال تطمئن إسرائيل

تقرير بريطاني يحذر من 
طموحات دولية لداعش

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. 

دمشق - وكاالت

لقي 12 �ضخ�ض��ا على الأقل حتفهم يف ولية اأودي�ضا 
ب���رسق الهن��د جراء اأق��وى اإع�ضار يجت��اح الباد منذ 
خم�ض��ة اأع��وام، قبل اأن يتح��رك ام�س ال�ضب��ت باجتاه 
ال�ضم��ال ال�رسق��ي اإىل بنغاد���س حي��ث اأودى بحياة 
اأربع��ة اآخرين رغم اإج��اء اأكر من مليون �ضخ�س اإىل 

مناطق اآمنة.
وفق��د الإع�ضار املداري "فاين" بع�ض��ا من قوته بعد 
و�ضول��ه اإىل الياب�ضة اجلمعة وخف�ضت اإدارة الأر�ضاد 
اجلوي��ة الهندي��ة احلكومي��ة ت�ضنيف��ه اإىل "منخف�س 

جوي عميق".

وق��ال مدي��ر هيئ��ة الأر�ض��اد اجلوي��ة يف بنغاد���س 
�ضم���س الدي��ن اأحم��د لل�ضحفيني "اخلوف م��ن وقوع 
كارثة ك��ربى انتهى تقريبا بعد اأن �ضعف الإع�ضار".
وج��رى نق��ل نح��و 1.2 ملي��ون �ضخ���س يعي�ضون يف 
مناط��ق تعد الأك��ر عر�ضة للخط��ر يف بنغاد�س اإىل 
نح��و اأربع��ة اآلف ملجاأ. وقال امل�ض��وؤول اإن الإع�ضار 
دمر ما يزيد على 500 منزل. وقال امل�ضوؤول املحلي 
تامنوي دا�س لرويرتز، اإن عددا من املنازل يف منطقة 
نواخ��ايل حيث لقي طفل يبلغ من العمر عامني حتفه 

واأ�ضيب نحو 30 �ضخ�ضا.
وق��ال اإنع��ام الرحم��ن نائ��ب وزي��ر اإدارة الك��وارث 
والإغاث��ة لل�ضحفيني، اإن اأربع��ة اأ�ضخا�س على الأقل 

لق��وا حتفه��م يف حني اأُ�ضي��ب 63. ويف الهن��د، بداأت 
ال�ضلط��ات يف تقيي��م حج��م الأ���رسار الت��ي خلفه��ا 
الإع�ضار فاين.وذكرت و�ضائل الإعام اأن 12 �ضخ�ضا 
عل��ى الأق��ل لق��وا حتفه��م يف اأنح��اء ولي��ة اأودي�ض��ا 
معظمهم ب�ضبب �ضقوط اأ�ضجار، لكن اإجاء 1.2 مليون 
�ضخ�س خال ال�ضاعات الأربع والع�رسين التي �ضبقت 
و�ضول الإع�ضار املداري جنبت الباد خ�ضائر ب�رسية 

كبرة.
وق��ال بي�ضنوب��ادا �ضيث��ي املفو�س اخلا���س ب�ضوؤون 
�ضخ�ض��ا   116 اإن  الروي��رتز،  اأودي���س  يف  الإغاث��ة 

اأ�ضيبوا يف اأنحاء الولية. 
ولقي �ضتة اأ�ضخا�س على الأقل حتفهم يف بوباني�ضوار 

عا�ضم��ة اأودي�ضا حيث تعط��ل ال�ضر على الطرق جراء 
الأ�ضجار التي �ضقطت عليها كما انقطعت الكهرباء ول 

تزال اجلهود م�ضتمرة ل�ضتعادتها بالكامل. 
وق��ال رئي�س ال��وزراء ناريندرا م��ودي، الذي يخو�س 
حاليا انتخابات عامة، على تويرت اإنه �ضيزور اأودي�ضا 
ي��وم الثنني. وذكرت وزارة الطران الهندية اأن مطار 
بوباني�ض��وار تعر�س لأ�رسار كب��رة لكن من املتوقع 

اإعادة ت�ضغيله يف وقت لحق.
واجتاح اإع�ضار هائل �ضواحل اأودي�ضا ملدة 30 �ضاعة 
يف ع��ام 1999 واأودى بحي��اة ع���رسة اآلف �ضخ�س. 
كم��ا اأنقذت عملية اإجاء �ضخمة لنحو مليون �ضخ�س 

حياة الآلف يف عام 2013.

 دلهي - وكاالت

30 انتهاكًا لألقصى و57 منعًا لألذان في أبريل

قال��ت وزارة الأوقاف الفل�ضطينية وال�ض��وؤون الدينية يف تقريرها 
ال�ضهري لاعت��داءات والنته��اكات الإ�رسائيلية عل��ى املقد�ضات 
الحت��ال  اإن  الأح��د،  الي��وم  اأ�ضدرت��ه  وال��ذي  العب��ادة  ودور 
وم�ضتوطني��ه دن�ض��وا امل�ضج��د الأق�ض��ى اأكر من 30 م��رة، ومنع 
رفع الأذان يف امل�ضجد الإبراهيمي 57 وقتًا خال اأبريل)ني�ضان( 
املا�ض��ي، وبل��غ جمم��ل العت��داءات م��ا ب��ني تدني���س واقتح��ام 
وت�رسيح��ات حتري�ضية واقتحام مقامات واعت��داء على م�ضاجد 

اأكر من 100.
ور�ض��د التقري��ر ال��ذي تع��ده العاق��ات العام��ة والإع��ام زيادة 
يف اأع��داد املقتحم��ني خا�ض��ة بعي��د الف�ض��ح، و�ض��ط جمل��ة م��ن 
الت�رسيحات التحري�ضية �ضد امل�ضجد ورواده، وتعايل اأ�ضوات ما 
ت�ضم��ى جماعات الهيكل لقتحامات وا�ضع��ة واإحال الهيكل بدًل 
من امل�ضج��د الأق�ضى، تزامنًا مع انتخاب��ات الكني�ضت التي جرت 

خال اأبريل)ني�ضان( املا�ضي.
ووفق��ًا لوكالة الأنباء الفل�ضطينية "وف��ا"، �ضهد هذا ال�ضهر ازدياد 
ح��الت الإبعاد ع��ن امل�ضجد الأق�ض��ى، طالت امل�ضل��ني وحرا�س 

امل�ضج��د واتخذ الحتال بحقهم اإجراءات تع�ضفية ما بني الإبعاد 
لف��رتات اأو العتق��ال، واعتقل الحتال مدي��ر املتحف الإ�ضامي 

يف امل�ضجد الأق�ضى.
وك�ض��ف التقري��ر م�ضاع��ي لبلدي��ة الحت��ال يف القد���س لفتتاح 
مدر�ض��ة جدي��دة تابعة له��ا تعتمد املنه��اج "الإ�رسائيل��ي" بنمط 
جدي��د يتعل��ق بالفندق��ة والإر�ض��اد ال�ضياح��ي، ويعتم��د الرواي��ة 
"الإ�رسائيلي��ة" للقد���س لتقدميه لأف��واج ال�ضّي��اح الوافدين على 
املدينة املقد�ضة، يف حماولة من عديد املحاولت لتهويد املدينة 

وطم�س تاريخها الإ�ضامي والعربي.
ور�ضد التقري��ر منع الحتال مل�ضيحي ال�ضفة وغزة من م�ضاركة 

الكنائ�س امل�ضيحية يف القد�س يف اأحياء "اجلمعة العظيمة".
ويف خلي��ل الرحمن وحتديداً م�ضجدها الإبراهيمي، منع الحتال 
رف��ع الأذان خ��ال اأبريل)ني�ض��ان( املا�ض��ي 57 وقت��ًا، واأغلق��ه 
اأمام امل�ضلني ليومني متتالي��ني، وذلك ل�ضتباحته للم�ضتوطنني 
لاحتف��ال بعي��د الف�ضح، وكم��ا اأغلقت ق��وات الحت��ال الطريق 
املوؤدي��ة اإىل ال�ض��وق املركزي��ة يف مدين��ة اخللي��ل "�ض��ارع بئ��ر 
ال�ضبع"، بحج��ة ال�ضماح للم�ضتوطنني بزيارة موقع اأثري يطلقون 

عليه قرب "عتنائيل بن قنز".
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