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وخالل لقاء جمعه باملبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث

السيد الحوثي يستنكر التباطؤ واملماطلة في تنفيذ اتفاق «ستوكهولم»
باألرقام ...كشف إحصائية جرائم
العدوان في اليمن حتى نهاية 2018
الكويت ترجح استضافه جولة جديدة من
المباحثات اليمنية

صنعاء ـ وكاالت :استنكر قائد حركة «أنصار اهلل» اليمنية
السيد عبد امللك بدر الدين احلوثي التباطؤ واملماطلة يف تنفيذ
اتفاق «ستوكهومل» حبسب املدة الزمنية املتفق عليها ،وذلك
خالل لقاء مجعه باملبعوث األممي إىل اليمن مارتن غريفيث.
وخالل اللقاء ،أشار السيد احلوثي إىل العراقيل واإلعاقات
واخل��روق��ات اليت تواجه اتفاق «ستوكهومل» من قبل أطراف
حتالف العدوان السعودي األمريكي على اليمن ،مؤكدا أهمية
اإلس ��راع يف تنفيذ االت�ف��اق ،والبدء بتنفيذ اخلطوات األخ��رى
املتعلقة بالتهدئة يف حمافظة تعز وص��رف املرتبات يف عموم
اجلمهورية اليمنية وفتح مطار صنعاء الدولي واإلف ��راج عن
األسرى وفقا ملا مت االتفاق عليه.

املبعوث األممي «غير بيدرسون» خلف
«دي ميستورا» يبدأ مهامه رسميا في سوريا

السيد احلوثي ناقش مع املبعوث األممي االستعدادات الالزمة
للجولة القادمة والتحضري هلا ،والتهيئة الالزمة ملا يؤدي إىل
عقد حوار سياسي ناجح تسوده اجلدية واحلرص على حتقيق
ال�س�لام وإن�ه��اء احل��رب العدوانية ،وف��ق م��ا أف��اد الناطق باسم
حركة «أن�ص��ار اهلل» حممد عبد ال�س�لام على صفحته على
موقع «فيسبوك».
ب ��دوره ،استقبل رئيس اجمللس السياسي األعلى يف اليمن
مهدي املشاط غريفيث.
وجرى خالل اللقاء مناقشة اجلوانب املتصلة بتنفيذ اتفاق
«س �ت��وك �ه��ومل» ،وامل� �ش ��اورات ال�ق��ادم��ة وج �ه��ود إح�ل�ال السالم
يف اليمن.

وتطرق اللقاء إىل األوضاع اإلنسانية يف اليمن وأهمية اختاذ
خطوات جادة فيما خيص امللف اإلنساني ،وختفيف التداعيات
جراء العدوان واحلصار.
م��ن جهته ،أك��د املبعوث األمم��ي أن��ه سيعمل ج��اه�دًا على
ريا إىل انه سيعمل على
تنفيذ ما مت االتفاق عليه يف السويد ،مش ً
إحداث خطوات يف امللف اإلنساني وفتح مطار صنعاء الدولي.
من جانبه قال فهد العوضي مساعد وزير اخلارجية الكوييت
لشؤون الوطن العربي ،إن بالده ستستضيف جولة جديدة من
املباحثات بني الفرقاء يف اليمن ،دون حتديد موعد لذلك.
وأوض� ��ح ال �ع��وض��ي ،أن «ال �ك��وي��ت ك ��ان هل��ا دور يف تسهيل
احملادثات اليمنية األخرية عرب نقل وفد حركة أنصار اهلل إىل
مقر املفاوضات» ،مضيفا أن «هناك جولة أخرى من احملادثات
اليمنية قد تكون يف الكويت إن شاء اهلل ونتمنى أن تكلل بالتوقيع
على اتفاق إلنهاء هذه األزمة».
وأش��ار املسؤول الكوييت إىل أن «حتديد موعد ذلك يعتمد
على تطورات األمور يف اليمن وتنفيذهم ما مت االتفاق عليه يف
حمادثات السويد».
وكان وزير اخلارجية الكوييت صباح خالد احلمد الصباح ،قد
صرح بأن بالده «مستعدة الستضافة مراسم التوقيع على اتفاق
ينهي حرب اليمن يف حال توصل الفرقاء إىل تسوية» ،لكنه مل
يتطرق إلمكانية استضافة جولة جديدة من املفاوضات.
إىل ذلك عقد الناطق الرمسي حلكومة اإلنقاذ الوطين وزير
اإلع�لام اليمين ضيف اهلل الشامي ،االث�ن�ين ،مؤمترا صحفيا
بالعاصمة صنعاء استعرض فيه بعض جرائم العدوان السعودي
األمريكي منذ بدايته يف  26مارس  2015حتى نهاية عام .2018
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املهندس :ال يمكن الثقة باألميركيني وكرد سوريا يالحظون ذلك

مطالبة بالتحقيق في زيارة وفود عراقية للكيان الصهيوني

الجيش يحبط محاوالت
تسلل مجموعات إرهابية
بريف حماة الشمالي

عبد المهدي يأمر بفتح تحقيق بحادثة إقتحام مقر سلطة الطيران المدني

«التلغراف» تكشف موعد فتح
السفارة السعودية في دمشق

دمشق ـ وك ��االت :ب��دأت االث�ن�ين مهمة املبعوث
األمم��ي اجلديد اخل��اص إىل سوريا غري بيدرسون،
وذلك مع انتهاء مهمة سلفه ستيفان دي ميستورا
الذي أمضى فيها أربع سنوات دون إجياد حل سياسي
لألزمة السورية.
وك��ان نائب وزي��ر اخلارجية واملغرتبني السوري
فيصل املقداد قد ص��رح سابقا ب��أن «سوريا وكما
تعاونت مع املبعوثني اخلاصني السابقني ،ستتعاون
م��ع ب�ي��درس��ون ،ب�ش��رط أن يبتعد ع��ن أس��ال�ي��ب من
سبقه ،وأن يعلن والءه لوحدة أرض وشعب سوريا،
وأال يقف إىل جانب اإلرهابيني كما وقف سلفه،
وأن ي��داف��ع ع��ن امل�ث��ل والقيم العليا ال�تي يتبناها
ميثاق األم��م املتحدة م��ن أج��ل حرية الشعوب يف
إطارمكافحة اإلرهاب.
ويف نه ا ية أكتوبر امل ��اض��ي ،أعلن األم�ين العام
لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش يف اجتماع جمللس
األمن الدولي أنه تقرر تعيني الدبلوماسي النروجيي
بيدرسن ،مبعوثا خاصا جديدا لألمم املتحدة إىل
سوريا ،خلفا لدي ميستورا ،الذي أعلن أنه سيتنحى
ع��ن مهمته يف ال��س��اب ��ع م��ن ي�ن��اي��ر اجل� ��اري ليبدأ
بيدرسون مهامه يف نفس اليوم.
م��ن جهة اخ��رى كشفت صحيفة «التلغراف»
ال�بري�ط��ان�ي��ة االث �ن�ين ،أن ال��س��ع��ودي��ة س�ت�ق��دم على
إع� ��ادة ع�لاق��ات�ه��ا م��ع س��وري��ا واف �ت �ت��اح س�ف��ارت�ه��ا يف
دمشق ،يف أوائ��ل العام احلالي  2019أو منتصفه
على األكثر.
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ب�غ��داد ـ وك ��االت :دع��ا النائب يف الربملان
ال�ع��راق��ي حسن الكعيب وزارة اخل��ارج�ي��ة إىل
التحقيق يف ما يشاع عن زيارة  3وفود عراقية
لـ» إسرائيل».
وقال الكعيب يف بيان عنه« :قضية الذهاب
ألرض حمتلة خط أمح��ر ،ومسألة حساسة
للغاية بالنسبة للمسلمني يف أقصى مشارق
األرض ومغاربها .وعلى اخلارجية التحقيق
مب��ا نقلته وس��ائ��ل إع�ل�ام غربية وإسرائيلية
ب�ش��أن زي ��ارة ث�لاث��ة وف ��ود عراقية إىل الكيان
اإلسرائيلي».
«وجهنا جلنة العالقات اخلارجية
وأضافّ :
النيابية بالتحقيق يف حقيقة ه��ذه ال��زي��ارة
وم��دى دقتها ،والكشف عن أمس��اء املسؤولني
الذين زاروا األرض احملتلة وباخلصوص من
أعضاء جملس النواب إن صحت الزيارة».
وأع �ل �ن��ت احل �ك��وم��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة يف وق��ت
سابق ،أن ثالثة وف��ود حزبية عراقية ضمت
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 15ش�خ�ص��ا ،زارت» إس��رائ �ي��ل» خ�ل�ال ال�ع��ام
املاضي  ،2018وحبثت قضايا خاصة بإيران
والتطبيع.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر ق��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س احلشد
ال �ش �ع�بي ال �ع��راق��ي أب ��و م �ه��دي امل �ه �ن��دس إن
«واشنطن تريد إدارة أزمات املنطقة وهي من
ترعى اإلرهاب».
ورأى أن «اإلدع � � � ��اء األم �ي�رك� ��ي ب �ش��أن
االنسحاب من سوريا ونقل القوات إىل العراق
لعبة ق��دمي��ة» ،م �ش�يراً إىل أن التصرحيات
األمريكية على لسان الرئيس دونالد ترامب
فيها نربة فشل وعجز».
امل� �ه� �ن ��دس ش � ��دد أن � ��ه «ال مي��ك ��ن ال �ث �ق��ة
باألمريكيني يف املنطقة واألخ ��وة ال�ك��رد يف
سوريا يالحظون ذلك».
وأشار إىل أن «األجهزة األمنية والعسكرية
األمريكية و(السي أي إي) حتاول إدارة لعبة
يف املنطقة وعلينا أن نكون حذرين».

وت��اب��ع «ت��رام��ب أعلن إن�ف��اق  7تريليونات
دوالر يف العراق ومل يستطع زيارة بغداد على
حنو آمن» ،مؤكداً أنه «كما خرجت القوات
األمريكية من العراق مسبقاً ستخرج الحقاً
إن مل تفعل ذلك عرب القنوات الدبلوماسية».
نائب رئيس احلشد الشعيب العراقي رأى
أن «املستقبل هو لشعوب املقاومة ومستقبل
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة يف م�ن�ط�ق�ت�ن��ا م��رت�ب��ط
مبستقبل الشعوب».
إىل ذل��ك أظ �ه��رت ص��ور للحظة اقتحام
مقر سلطة الطريان املدني من املدعو» زيد
ال ��وك �ي ��ل» وق� ��وة ت��اب �ع��ة الح� ��دى ال�ف�ص��ائ��ل
امل�س�ل�ح��ة ،وت�ه��دي��د امل��دي��ر ال �ع��ام يف السلطة
واجباره على اصدار أمر تعيني فوري للوكيل
كنائب مدير عام ،وبصالحيات كاملة.
وأص��در رئيس ال ��وزراء العراقي ع��ادل عبد
املهدي ،أمراً بفتح حتقيق باحلادثة ،وجتميد
قرار التعيني ،والتهديد بإنزال أشد العقوبات
حبق أي قوة تهدد مواطن او مؤسسة.
وق��ال مكتب عبد امل�ه��دي يف بيان االح��د،
إن «رئيس جملس ال ��وزراء ع��ادل عبداملهدي
امر بإجراء حتقيق حول معلومات تشري اىل
ص��دور ام��ر اداري م��ن قبل مدير ع��ام سلطة
ال�ط�يران امل��دن��ي لتعيني اح��دى الشخصيات
مبنصب نائب مدير عام السلطة حتت طائلة
التهديد والتخويف ،واعتبار االجراء االداري
املتعلق مبنصب نائب رئيس السلطة جممدا
وغري نافذ ،ويستمر العمل بالسياقات السابقة
حلني إنهاء التحقيق والتأكد».
ووج ��ه ع�ب��د امل �ه��دي ب��ـ»إخت ��اذ االج � ��راءات
ال�ك�ف�ي�ل��ة وإن� � ��زال أش ��د ال �ع �ق��وب��ات ب �ك��ل من
يستخدم التهديد او يستغل سلطاته إلرغام
امل��واط�ن�ين او م��ؤس�س��ات ال��دول��ة على القيام
بإجراءات خمالفة للقانون والنظام».

االمارات تحضر النقالب ضد البشير

«اعتراف خطير» من الحزب الحاكم بالسودان ...والبرملان
يستجوب وزير الداخلية
اخل��رط��وم ـ وك ��االت :أق��ر ح��زب املؤمتر الوطين احلاكم يف ال �س��ودان بتأثريات األوض��اع
االقتصادية على املشهد السياسي يف البالد.
وش��دد رئيس القطاع السياسي حلزب املؤمتر الوطين احلاكم يف السودان عبد الرمحن
اخلضر ،على ضرورة تعميق احلوار مع املكونات السياسية واجملتمعية املختلفة ،خاصة الشباب
والقطاع الواسع غري املنتمي وإعداد اخلطاب املناسب لذلك.
يأتي ذلك ،يف وقت ميثل وزير الداخلية السوداني أمحد بالل عثمان ،أمام برملان بالده بشأن
االحتجاجات الشعبية ،وما خلفته من خسائر بشرية ومادية.
بدورها ،قالت صحيفة «الشروق» السودانية ،إن البشري سيزور والية «نهر النيل» ،الثالثاء،
وذلك عقب مرور  20يوما على اندالع أول شرارة لالحتجاجات األخرية اليت انطلقت مبدينة
عطربة ،الواقعة بتلك الوالية .من جانب آخر كشفت صحيفة “الراكوبة” السودانية عن
تفاصيل تقرير سري موجه من جهاز األمن واملخابرات الوطين السوداني الفريق صالح عبداهلل
قوش ،لرئيس اجلمهورية عمر البشري.
ووفقا ملا ورد يف التقرير الذي وصف بـ”السري” ،فقد كشف عن وجود حتركات لعناصر
تعمل على تكوين جملس عسكري ينقلب على البشري ويستلم السلطة.
وكشف التقرير عن دور اإلمارات يف الرتتيب النقالب يقصي اإلسالميني من احلكم ،وذلك
باستغالل التظاهرات احلالية ،ورصد جهاز األمن -حسب التقرير  -لقا ًء مت بني الفريق أول
ركن د .كمال عبداملعروف املاحي ،رئيس األركان املشرتكة مع شقيقه املقدم معاش بدرالدين
عبداملعروف الذي مت اتهامه واعتقاله من قبل بتهمة التجسس لصاحل املخابرات اإلماراتية.
وتطلب اإلمارات من رئيس األركان تكوين جملس عسكري انتقالي ،تقوم اإلمارات بدعمه
مالياً ،وتهيئة الدول اخلارجية لتأييده.

الكويت تش ّكل لجنة للتحقيق في عموالت التعاقدات العسكرية
الكويت ـ وك��االت :أصدر النائب األول لرئيس جملس ال��وزراء وزير الدفاع الكوييت ناصر
صباح األمحد الصباح قرارا وزاريا االثنني بتشكيل جلنة حتقيق حول شبهات مالية بصفقة
طائرات «يوروفايرت» ،اليت وقعت احلكومة مذكرة بشأنها مع احلكومة اإليطالية ،ومروحيات
«كاراكال» ،اليت وقعت وزارة الدفاع عقد توريد  30منها مع شركة فرنسية.
واستدعى التحقيق تقارير لديوان احملاسبة عن نتائج فحص احلساب اخلتامي والتعاقدات
اخلاصة مبيزانية التعزيزات العسكرية ل ��وزارة ال��دف��اع للسنتني املاليتني (،)2016-2015
و( ،)2017-2016ونتائج الفحص واملراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارة للسنة املالية (-2017
 ،)2018وفقا ملا أوردته صحيفة «الرأي» الكويتية .ويشمل التحقيق «املخالفة املالية بشأن عدم
الرد على مكاتبات الديوان احملاسبية املتعلقة بعقد شراء الطائرات» ،حبسب الصحيفة.

بعد قرار األمير ...قطر تستجيب للطلب التونسي
الدوحة ـ وكاالت :استجابت دولة قطر ،لدعوة وجهتها وزارة اخلارجية التونسية ،االثنني7 ،
يناير/كانون الثاني ،بشأن مواصلة دعم اقتصادها ،عرب االستثمارات يف اجملاالت االقتصادية
الواعدة .وأدى وزير الشؤون اخلارجية التونسية مخيس اجلهيناوي ،صباح االثنني ،زيارة إىل قطر
بدعوة من نظريه حممد بن عبد الرمحان آل ثاني نائب رئيس جملس الوزراء وزير اخلارجية
القطري ،وذلك وفقا لراديو «جوهرة أف آم» التونسي.
ودعا اجلهيناوي ،دولة قطر إىل مواصلة املساهمة يف دعم االقتصاد التونسي عرب االستثمار
يف اجملاالت االقتصادية الواعدة ،معربا عن ارتياحه للتطور اهلام الذي عرفته املبادالت التجارية
بني البلدين وتطور نسق التعاون الفين من خالل تطور انتدابات الكفاءات التونسية.
من جانبه ،أكد وزير اخلارجية القطري ،حرص بالده على املساهمة يف إجناح قمة تونس،
مشريا حلضور دولة قطر يف أعماهلا على أعلى مستوى ،كما جدد التزام قطر مبواصلة جهودها
لدعم االقتصاد التونسي.
يذكر أن أمري قطر الشيخ متيم بن محد آل ثاني ،أعلن خالل املؤمتر الدولي لالستثمار يف
تونس ،نهاية نوفمرب/تشرين الثاني  ،2016عن مساعدة مالية لتونس بقيمة  1/25مليار دوالر.

السيسي يعترف بالتنسيق الوثيق مع الكيان الصهيوني في سيناء
القاهرة ـ وكاالت :قدم الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي اعرتافا نادرا بوجود تعاون أمين
وثيق مع» إسرائيل» يف شبه جزيرة سيناء خالل مقابلة بُثت يوم األحد مع برنامج ( 60دقيقة)
على شبكة (سي.بي.إس) اإلخبارية األمريكية.
وق��ال الربنامج إن القاهرة طلبت من الشبكة عدم بث املقابلة ،دون أن يذكر مزيدا من
التفاصيل .وحتت حكم السيسي ،تعاونت مصر مع» إسرائيل» بشأن األمن يف سيناء ،وهي شبه
جزيرة منزوعة السالح مبوجب معاهدة سالم أبرمها البلدان برعاية الواليات املتحدة عام ،1979
لكن القوات املصرية تعمل هناك اآلن حبرية .واالعرتاف مبثل هذا التعاون مع» إسرائيل» ميكن
أن يثري حساسيات يف مصر .وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تعاونه هو األوثق واألعمق مع»
إسرائيل» ،أجاب السيسي ”صحيح“ .وقال السيسي إن القوات اجلوية حتتاج يف بعض األحيان
للعبور إىل اجلانب اإلسرائيلي وإن ذلك هو السبب يف وجود تنسيق واسع مع اإلسرائيليني.

انتهاك جديد ..السعودية تكبل الجئي الروهينغا باألصفاد وترحلهم

الداخلية في غزة تتس َّلم معبر رفح بعد سحب السلطة موظفيها

العدو الصهيوني يعاود قصف مواقع املقاومة الفلسطينية في القطاع
فلسطين تدين زيارة بولتون إلى حائط
البراق وطوافه في أنفاق األقصى

القدس احملتلة ـ وكاالت :قصفت طائرات العدو الصهيوني،
صباح االثنني ،موقعا للمقاومة الفلسطينية غربي بيت الهيا
مش��ال ق�ط��اع غ ��زة ،بعد االدع� ��اء ب��اع�تراض ص ��اروخ يف مشال
عسقالن.
وأفادت مصادر فلسطينية ،بأن االستهداف األخري مل يوقع
إصابات بشرية.
ودوت صافرات اإلن��ذار فجر االثنني يف مدينة عسقالن وما
حوهلا قبل أن تسمع أصوات انفجارات.
وأك ��د ال�ن��اط��ق ب��اس��م اجل�ي��ش الصهيوني «أن ال�ط��ائ��رات
احلربية قامت بغارة جوية على عدة أه��داف حلماس مشالي
ق �ط��اع غ ��زة ب��زع��م إط�ل�اق ص� ��اروخ م��ن غ ��زة ليلة األح ��د حنو
األراضي احملتلة».
كما فتحت دبابة إسرائيلية نريانها أكثر من مرة وبشكل

مكثف جتاه األراضي الزراعية للمواطنني يف ذات املنطقة.
من جانب آخر تس ّلمت وزارة الداخلية يف قطاع غزة معرب
رفح بعد سحب السلطة الفلسطينية َّ
موظفيها منه ابتداء من
اإلثنني ،وارتفع منسوب التو ّتر بني حركيت فتح ومحاس بعد
إعالن السلطة الفلسطينية سحب ّ
موظفيها العاملني يف املعرب
املذكور.
حركة محاس رأت يف خطوة السلطة عقوبات إضافية من
الرئيس الفلسطي ّ
ين على غزة وضربة للجهود املصرية ،وفق ما
أعلن املتحدّث بامسها فوزي برهوم.
التشريعي
من جهته ،وصف النائب األول لرئيس اجمللس
ّ
أمح��د حب��ر ق ��رار السلطة الفلسطينية ب��اخل�ط��وة اخلطرية
لفصل قطاع غزة متهيداً لصفقة القرن ،كما دعا الفصائل
إىل الوقوف يف وجه ما وصفه خبطوات عباس االنفصالية.
اإلسالمي دانت بدورها القرار ،واعتربت أ ّن
حركة اجلهاد
ّ
سحب السلطة الفلسطينية ّ
موظفيها خطوة تصعيدية ضد
املواطنني يف القطاع.
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الرياض ـ وكاالت :فضح مقطع فيديو انتهاكاً فظيعاً حلقوق اإلنسان من قبل السلطات
السعودية ،إذ عمدت إىل طرد الجئني مسلمني هربوا من حكومات بالدهم للنجاة من جمازر
ترتكب حبقهم.
ففي مقطع فيديو ،متكن الجئ من الروهينغا من تسريبه عرب مواقع التواصل االجتماعي،
تظهر جمموعة من الروهينغا الذين جلؤوا إىل السعودية يف وقت سابق وهم مكبلون داخل
مركز احتجاز سعودي استعداداً لرتحيلهم .مقطع الفيديو الذي انتشر على منصة «تويرت»
أظهر استمرار عملية ترحيل املئات من الجئي الروهينغا املسلمني من السعودية إىل بنغالديش،
وقد عمدت السلطات السعودية إىل تقييد أيديهم باألصفاد.
وذكر موقع ميدل «إيست آي» الربيطاني ،الذي نشر الفيديو ،أن اململكة العربية السعودية
مستمرة يف ترحيل عشرات من الروهينغا عدميي اجلنسية -احملتجزين إىل أجل غري مسمى
من قبل اململكة -إىل بنغالديش ،حيث سيصبحون الجئني.
وأضاف أن بعض الجئي الروهينغا املسلمني قضوا ما يقرب من مخس سنوات إىل ست يف
االعتقال السعودي ،وجيري إعدادهم يوم األحد للرتحيل يف مركز احتجاز الشميسي يف
جدة .ويُظهر أحد مقاطع الفيديو معتق ً
ال من الروهينغا جيلس وهو يصور سراً ،بينما يصطف
عشرات الروهينغا ليتم نقلهم إىل مركز االحتجاز.

