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 Arabic Situations

عن �شحيفة االحتاد  االماراتية

اإح���������ي���������اء ذك�������������رى وف�������������اة ع��������رف��������ات اخل����ام���������ش����ة

عريق��ات يع��رف بف�س��ل 18 عام��ا م��ن املفاو�س��ات م��ع ا�سرائي��ل
رام اهلل / اف ب

 اعرتف كبري املفاو�سني الفل�سطينيني 
�سائب عريقات ام�����س االربعاء بف�سل 
18 عاما من املفاو�س����ات مع ا�سرائيل 
موؤك����دا ان الرئي�����س حمم����ود عبا�����س 
تو�سل اىل قناعة با�ستحالة اقامة دولة 
فل�سطيني����ة يف عه����د رئي�����س احلكومة 
اال�سرائيلي����ة بنيام����ني نتنياه����و. فيما 
الذك����رى  احي����اء  االربع����اء  ام�����س  مت 
اخلام�س����ة لوفاة الرئي�����س الفل�سطيني 
الراح����ل يا�س����ر عرف����ات ال����ذي يعتربه 
التاريخ����ي  زعيمه����م  الفل�سطيني����ون 

ورمزا لق�سيتهم.
م����ع  مقابل����ة  يف  عريق����ات  وق����ال 
ج����اءت  "لق����د  بر�����س  فران�����س  وكال����ة 
حلظ����ة احلقيق����ة وم�سارح����ة ال�سع����ب 
الفل�سطيني انن����ا مل ن�ستطع ان نحقق 
ح����ل الدولت����ني م����ن خ����ال املفاو�سات 

التي ا�ستمرت ثمانية ع�سر عاما".
ان  قناع����ة  اىل  و�سلن����ا  "لق����د  وتاب����ع 
فل�سطيني����ة  دول����ة  تري����د  ال  ا�سرائي����ل 
م�ستقل����ة عل����ى االرا�س����ي الفل�سطينية 
الت����ي احتلتها يف الراب����ع من حزيران 

عام 1967".
يف  �س����ارك  ال����ذي  عريق����ات  واك����د 
املفاو�سات مع احلكومات اال�سرائيلية 
املتعاقب����ة من����ذ توقي����ع اتف����اق او�سلو 
حمم����ود  الرئي�����س  ان   ،1993 ع����ام 
عبا�س "و�س����ل اىل قناعه واىل حلظة 
احلقيق����ة ان ال دول����ة فل�سطيني����ة م����ع 
رئي�س احلكوم����ة اال�سرائيلية بنيامني 

نتنياهو".
وا�س����اف "اعتق����د ان الرئي�����س عبا�س 
و�س����ل اىل حلظة احلقيق����ة التي تقول 
ان ا�سرائي����ل ال تري����د ح����ا وال عملي����ة 
�سيا�سية تقود القام����ة دولة فل�سطينية 

م�ستقلة".
وكان عبا�����س اعل����ن اخلمي�����س ان����ه لن 
يرت�سح لوالية جديدة يف االنتخابات 
العامة املق����ررة يف 24 كان����ون الثاين 

ب�سبب تعرث عملية ال�سام.

وقال عريق����ات ان عبا�س "يريد و�سع 
النقاط على احلروف ولذلك اعتقد انه 
يعترب ان من�سب الرئا�سة مل ي�ستحدث 
م����ن اجل �سخ�س وامن����ا من اجل دولة 

لها رئي�س".
"لق����د حاولن����ا خ����ال ثماني����ة  وتاب����ع 
ع�س����ر عاما م����ن املفاو�سات ب����كل جهد 
ممكن التو�س����ل اىل حل الدولتني لكن 
ا�سرائي����ل كان����ت دائما ت�س����ع العقبات 
وال زال����ت متن����ع الو�س����ول اىل ه����ذا 

احلل".
وا�س����ار اىل ان عبا�����س كر�����س حيات����ه 
واقام����ة  وال�س����ام  االم����ن  "لتحقي����ق 
دول����ة فل�سطينية م�ستقل����ة ل�سعبنا لكن 
ا�سرائي����ل هي ال�سبب يف ف�سل كل هذه 

اجلهود".
وا�ساف "االن وبعد ثمانية ع�سر عاما 
ال زلن����ا نتح����دث عن وق����ف اال�ستيطان 
ووقف ه����دم املنازل يف القد�س ووقف 
م�سادرة االرا�س����ي وا�سرائيل ممعنة 
يف كل ه����ذه االج����راءات الت����ي جتعل 
غ����ري  وح����ل  ت�سوي����ة  اىل  الو�س����ول 

ممكن".
وو�س����ف عريق����ات الرئي�����س عبا�س ب 
الع����امل"  "القائ����د االك����رث اعت����داال يف 
اال ان ا�سرائي����ل "ال تري����د ال�س����ام وال 
التط����رف  تري����د  ب����ل  االعت����دال  تري����د 

واال�ستيطان واالحتال".
وقال ان ال�سلطة الفل�سطينية تا�س�ست 
ع����ام 1994 "كح����ل مرحل����ي للو�سول 
اىل الدولة الفل�سطيني����ة امل�ستقلة لكن 
ا�سرائي����ل حتى االن هي التي تقرر من 
يدخل ومن يخرج وتوا�سل اجراءاتها 

وكانه ال توجد عملية �سام".
واعت����رب عريق����ات ان "كل املمار�س����ات 
ان  ت����دل  اال�سرائيلي����ة  واالج����راءات 
ا�سرائي����ل ال تبحث اال ع����ن اطالة عمر 

االحتال".
وتاب����ع "لكننا مل ندخ����ل عملية ال�سام 
اال لهدف اقام����ة دولتنا وهنا التناق�س 
نع����ود  ل����ن  ولذل����ك  امل�سروع����ني  ب����ني 

للمفاو�سات حت����ى يتوقف اال�ستيطان 
الفل�سطيني����ة  وحت����دد ح����دود الدول����ة 
وحتى ه����ذا ا�سك ان ابو مازن يقبل به 
االن للع����ودة للمفاو�سات بل يجب ان 
يكون هنالك حترك دويل غري م�سبوق 
يف ال�سغط عل����ى ا�سرائيل الن االمور 
و�سلت اىل مرحلة ال ميكن لها العودة 

اىل الوراء".

الفل�سطيني����ة  القي����ادة  ان  و�س����دد 
"�ست�س����رب ولن ترتاجع ع����ن مطالبها 
حت����ى تتحقق هذه املطال����ب التي اعلن 
تتحق����ق  وان  عبا�����س  الرئي�����س  عنه����ا 

اال�س�س الثمانية التي طالب ان تتم".
وكان عبا�����س حدد خ����ال خطابه الذي 
اعل����ن فيه انه لن يرت�س����ح لوالية ثانية 
ثماين نقاط ا�سا�سية من اجل موا�سلة 

االمم  "ق����رارات  اهمه����ا  املفاو�س����ات 
وخارط����ة  ال�س����راع،  ب�س����اأن  املتح����دة 
الطري����ق ومب����ادرة ال�س����ام العربي����ة، 
وروؤي����ة ح����ل الدولت����ني" وان ت�ستن����د 
احل����دود اىل "الو�سع الذي كان �سائدا 
م����ا قب����ل الراب����ع م����ن حزيران/يونيو 
1967" وان تك����ون "القد�س ال�سرقية 
عا�سم����ة لدول����ة فل�سط����ني م����ع �سمان 

حرية الو�سول اإىل االأماكن املقد�سة".
كما ك�س����ف عريقات خ����ال املقابلة عن 
"ات�ساالت مع االدارة االمريكية التي 
تطال����ب ان ندخ����ل املفاو�س����ات مقابل 
خ����ال  الدول����ة  بتحقي����ق  منه����ا  تعه����د 

�سنتني".
وتاب����ع "لكننا نعترب ان هذا املطلب لن 
يحقق لنا اقامة دولتنا وخا�سة ما دام 

اال�ستيطان متوا�سل" وت�ساءل "كيف 
لهم ان يحققوا ذلك وهم ال ي�ستطيعون 
وق����ف اال�ستيطان ب�س����كل كامل وكيف 
اذا تو�سلنا اىل حل ميكن ان ي�سمنوا 

حتقيقه؟".
وق����ال ان الرئي�����س االمريك����ي ب����اراك 
اوبام����ا طلب من عبا�س خ����ال لقائهما 
املا�س����ي  ايل����ول  يف  نيوي����ورك  يف 

املفاو�سات لتحقيق دولة  "ا�ستئن����اف 
خ����ال �سنتني" وا�ساف "لكن نتنياهو 
يري����د ان تب����دا املفاو�س����ات م����ن نقطة 
ال�سف����ر ونح����ن نري����د ا�ستئنافه����ا م����ن 

النقطة التي توقفت عندها".
ه����ذا  "ان  بالق����ول  حديث����ه  واختت����م 
االختاف يف املفاهيم حول املفاو�سات 

يدل كم هو الو�سع �سعب جدا".
عل����ى �سعي����د اخ����ر مت ام�����س االربعاء 
لوف����اة  اخلام�س����ة  الذك����رى  احي����اء 
الرئي�����س الفل�سطين����ي الراح����ل يا�س����ر 
عرف����ات ال����ذي يعت����ربه الفل�سطينيون 

زعيمهم التاريخي ورمزا لق�سيتهم.
الوطن����ي  التحري����ر  حرك����ة  ونظم����ت 
ام�����س مهرجان����ا  )فت����ح(  الفل�سطين����ي 
مركزيا يف مق����ر املقاطعة يف رام الله، 
�س����ارك فيه ع�س����رات االالف م����ن ابناء 
احلرك����ة، وقياداتها، وق����ادة الف�سائل 
وتخل����ل  ومنا�سريه����م  الفل�سطيني����ة 
املهرج����ان كلم����ة للرئي�����س الفل�سطيني 
حممود عبا�س عدة هامة جدا، بح�سب 

م�سوؤولني يف ال�سلطة الفل�سطينية.
ا�سرائي����ل  الفل�سطيني����ون  ويته����م 
وكان  بال�س����م  عرف����ات  قتل����ت  انه����ا 
نا�س����ر الق����دوة، اب����ن �سقيق����ة الرئي�س 
الفل�سطين����ي يا�س����ر عرف����ات، ق����د ق����ال 
االحد ان����ه يتوقع احل�سول قريبا على 
دلي����ل يوؤكد وف����اة الزعي����م الفل�سطيني 

م�سموما.
وق����ال الق����دوة ال����ذي يرتاأ�����س حالي����ا 
"موؤ�س�سة عرفات" يف موؤمتر �سحايف 
عق����ده االحد "الوف����اة لي�س����ت طبيعية 
وال�سبب على االغل����ب هو ال�سم، لي�س 

لدينا الدليل القطعي بعد".
وا�ساف القدوة "لذلك ف�سلنا االحتفاظ 
القطع����ة  عل����ى  احل�س����ول  يف  بحقن����ا 
االخرية من الق�سية، وا�سرائيل تبقى 
امل�سوؤولة كونها فر�ست عليه احل�سار 
واخ����ذت قرارات ر�سمي����ة بازالة يا�سر 
عرف����ات وال جمال الن����كار م�سوؤوليتها 

عن ذلك".

االردن ينفي اجراء تدريبات ع�سكرية 
م�سركة مع الدولة العربية 

عمان/ اف ب
نف���ى م�سدر اردين م�سوؤول ام�س االربع���اء اجراء تدريبات 
ع�سكرية م�سرتكة مع ا�سرائيل، موؤكدا يف ذات الوقت وجود 
ال�سام  العربية وفق معاهدة  الدولة  "تعاون روتيني" مع 

ملواجهة الكوارث الطبيعية.
واك���د امل�س���در الذي ف�س���ل عدم الك�س���ف عن ا�سم���ه، لوكالة 
فران�س بر�س ان "االردن مل يجر تدريبات ع�سكرية م�سرتكة 

مع ا�سرائيل ملواجهة الزالزل".
وا�س���اف "لي�س هن���اك تدريب���ات ع�سكرية م�سرتك���ة، ولكن 
هناك تعاون روتيني بيننا ملواجهة الكوارث الطبيعية وفق 

ما ن�ست عليه معاهدة ال�سام بني اململكة وا�سرائيل".
وكان���ت �سحيف���ة يديع���وت احرون���وت اال�سرائيلي���ة ذكرت 
الثاث���اء ان القوات امل�سلحة اال�سرائيلي���ة واالردنية اجرت 

االثنني متارين م�سرتكة ملواجهة الزالزل.

وج���رت تدريبات االنقاذ ال�سنوية هذه قرب مدينة بيت �سني 
)�سمال( اال�سرائيلية يف وادي االردن، بح�سب ال�سحيفة.

و�ساركت �سريتان اىل ثاث �سرايا )ال�سرية ت�سم ما بني 120 
و150 رج���ا( م���ن كل جان���ب يف هذه التماري���ن ا�سافة اىل 

اطفائيني وفرق مدربي الكاب يف اجلي�س اال�سرائيلي.
ومل ينف املتحدث با�سم اجلي�س اال�سرائيلي او يوؤكد اجراء 

هذه التمارين.
وكث���ريا م���ا يعل���ن ع���ن ح���دوث ه���زات ار�سي���ة يف االردن 
املي���ت  والبح���ر  االردن  وادي  وج���ود  ب�سب���ب  وا�سرائي���ل 
و�سحراء وادي عربة والبحر االحمر على ال�سدع ال�سوري 

االفريقي.
وكان االردن ع���ام 1994 ث���اين دول���ة عربية توق���ع معاهدة 
�س���ام مع ا�سرائيل بعد م�سر الت���ي وقعت معاهدة معها عام 

.1979

ايران  خارجي��ة  وزي��ر 
قريبا  ال�سعودية  �سيزور 
لطماأنتها و"درء الفنت" 

املدينة املنورة / اف ب
 اك����د م�سوؤول ايراين ام�س االربع����اء ان وزير خارجية باده منو�سهر 
متك����ي �سي����زور ال�سعودي����ة قب����ل ب����دء مو�س����م احل����ج للقاء م����ع نظريه 

ال�سعودي للتاكيد على توا�سل العاقات امل�سرتكة و"درء الفنت".
وت�سع����ى اي����ران م����ن وراء هذه اخلط����وة لطماأن����ة ال�سعودي����ة وتاكيد 
حر�سه����ا عل����ى توا�سل عاق����ات "طيب����ة وحميمية"، وفقا مل����ا قال علي 
قا�س����ي ع�سك����ر نائب رئي�����س البعث����ة االيراني����ة للحج لوكال����ة فران�س 

بر�س.
وا�س����اف ع�سكر ان متكي "يزور ال�سعودية قريبا قبل احلج و�سيلتقي 
نظ����ريه وزير خارجية ال�سعودية )االمري �سعود الفي�سل( للتاكيد على 
توا�س����ل العاقات ال�سعودي����ة االيرانية الطيب����ة..ودرء وانهاء الكثري 

من الفنت".
الروؤ�س����اء  ان  امل�س����اكل وات�س����ور  بع�����س  هن����اك  ان  "ن�سع����ر  وتاب����ع 
وامل�سوؤول����ني يف البلدي����ن �سيحلونه����ا باحلوار..اي����ران وال�سعودي����ة 
دولت����ان كبريت����ان وت�ستطيع����ان امل�ساهم����ة يف ح����ل م�س����اكل ال����دول 

اال�سامية باملنطقة".
واك����د "ال نري����د ان ن����دع من يري����دون الفتن����ة يف العاق����ات ال�سعودية 

االيرانية والتفرقة وت�ستيت امل�سلمني ينجحون يف اهدافهم".
و�س����دد امل�سوؤول االيراين على انه "ال جدي����د" يف الفعاليات االيرانية 

خال اداء فري�سة احلج يف يوم الوقوف على جبل عرفات.
واو�س����ح "�سنق����وم مبا نقوم به يف كل عام مبرا�س����م على جبل عرفات 
الع����ان ال����رباءة )م����ن امل�سرك����ني( دون اي �س����رر لل����دول اال�سامي����ة 

وال�سعودية".
وا�س����ار اىل ان����ه "ما ج����اء على ل�سان قائ����د الثورة )اية الل����ه خامنئي( 
لل����رباءة م����ن امل�سرك����ني ه����و متابع����ة ملقولة االم����ام االكرب وه����و جزء 
م����ن ديننا ال����رباءة من الكفار الذي����ن ظلموا امل�سلم����ني وقتلوا االطفال 
والن�ساء".و�سيطل����ق حجاج البعثة االيرانية �سع����ارات وهتافات �سد 
الوالي����ات املتح����دة وا�سرائي����ل �سمن مرا�س����م التعبري ع����ن "الرباءة" 

ومنها "املوت المريكا واملوت ال�سرائيل"، كما قال ع�سكر.

رفح / اف ب
ق���ال م�سدر امن���ي م�سري ام����س االربعاء ان 
11 �سرطي���ا ا�سيب���وا يف ا�ستب���اكات وقع���ت 
يف منطق���ة قريب���ة م���ن احل���دود ب���ني م�س���ر 
وقط���اع غزة مع ع�سرات من بدو �سيناء كانوا 
يحتج���ون عل���ى مداهم���ة قوات االم���ن ملخزن 

ا�سمنت.
واو�س���ح امل�س���در لوكال���ة فران����س بر����س ان 
"قوات ال�سرطة داهمت خمزنا يوجد به 200 
ط���ن م���ن اال�سمنت كان���ت مع���دة للتهريب اىل 
قطاع غ���زة واثناء عودتها من مهمتها فوجئت 
مب�سلح���ني كان���وا خمتبئني و�س���ط الزراعات 
اله���واء  يف  ناري���ة  اع���رية  يطلق���ون  ب���داأوا 

وير�سقون ال�سيارات باحلجارة".
واك���د امل�س���در نف�س���ه ان "م�سلح���ني اخري���ن 
ي�ستقل���ون دراج���ات نارية قام���وا مبحا�سرة 
ق���وات ال�سرط���ة وا�سعل���وا اط���ارات �سيارات 

ملنعها من موا�سلة ال�سري".
وتابع امل�سدر ان 11 �سرطيا ا�سيبوا من جراء 
الق���اء احلج���ارة عليه���م م�س���ريا اىل ان قوات 
االمن اطلقت القناب���ل امل�سيلة للدموع لتفريق 
الب���دو اال ان املحتجني ظلوا يحا�سرون قافلة 
ال�سرطي���ة ملدة 5 �ساعات اىل ان تدخل عدد من 
م�سايخ الب���دو ومت اقن���اع املحتجني مبغادرة 

املنطقة.
وت�سه���د منطق���ة �سم���ال �سين���اء القريب���ة م���ن 

احلدود منذ عدة �سهور عمليات مداهمة تقوم 
بها ال�سرط���ة ملخازن ب�سائع توؤك���د انها معدة 

للتهريب مع غزة.
وادت هذه احلمات االمنية اىل ا�ستباكات مع 
بدو املنطق���ة الذين يوؤكدون ان الب�سائع التي 

تتم م�سادرتها لي�ست معدة للتهريب.
يذك���ر ان ثاث���ة م���ن الب���دو قتل���وا بر�سا����س 
ال�سرط���ة يف ت�سري���ن الث���اين 2008 واعق���ب 
ذلك احتجاجات وا�سعة النطاق من قبل البدو 
الذي���ن قاموا باختطاف 40 من رجال ال�سرطة 
مل���دة 24 �ساعة قب���ل ان يطلق���وا �سراحهم بعد 
مفاو�س���ات ب���ني م�سائ���خ القبائ���ل والقيادات 

االمنية.

نيويورك / رويرتز
اتهم���ت الواليات املتحدة اي���ران يف جمل�س 
االم���ن ال���دويل بار�س���ال ا�سلح���ة ب�سكل غري 
قانوين اىل مقاتل���ني لبنانيني مقرة اتهامات 
وجهتها ا�سرائي���ل بعد احتجازها �سفينة يف 

البحر املتو�سط اال�سبوع املا�سي.
وابدت بريطانيا قلق���ا اي�سا ب�ساأن ما و�سفه 
م�سوؤول���ون ا�سرائيلي���ون باكت�س���اف مئ���ات 
االطن���ان م���ن اال�سلح���ة ال���ورادة م���ن ايران 
على ظه���ر ال�سفينة بهدف ار�سالها عن طريق 

�سوريا اىل حزب الله.
ورف����س �سف���ري �سوري���ا ل���دى االمم املتحدة 

"تلفيق���ا  االتهام���ات اال�سرائيلي���ة بو�سفه���ا 
م�سينا لاكاذيب" واتهم ا�سرائيل بالقر�سنة 
باحتجازه���ا ال�سفين���ة فرانك���وب التي كانت 
ترفع علم انتيجوا . ولي�س ل�سوريا او ايران 
مقع���دا يف جمل�س االمن الدويل حاليا ونفت 

الدولتان تلك االتهامات.
و�سرح دبلوما�سيون باالمم املتحدة بانه من 
غ���ري املتوقع ان يتخذ جمل����س االمن الدويل 
بكامل اع�ساءه عما ب�سكل فوري ب�ساأن هذا 
املو�س���وع ولكن م���ن املرجح ان تت���م احالته 
اىل جلنة باملجل�س مكلفة مبراقبة االن�سياع 
لق���رار ا�سدره جمل�س االمن يحظر �سادرات 

اال�سلحة االيرانية.
وكانت ا�سرائيل قد احتجت ر�سميا لدى االمم 
املتح���دة يف اال�سبوع املا�سي ب�ساأن ال�سحنة 
املزعومة بعد ان قال م�سوؤولون ا�سرائيليون 
انهم عرثوا عل���ى ا�سلحة من بينها �سواريخ 
تكف���ي لتزويد ح���زب الله خلو����س �سهر من 
القت���ال. وا�س���اف امل�سوؤول���ون ان اال�سلحة 
كانت خمزن���ة يف 40 �سندوقا على االقل يف 

طريقها اىل �سوريا من م�سر .
و�سرح دبلوما�سيون بان اليخاندرو وولف 
نائب ال�سفري االمريكي ب���االمم املتحدة اثار 
احلادث خ���ال اجتماع مغل���ق ملجل�س االمن 

ملناق�س���ة التط���ورات يف لبن���ان من���ذ ح���رب 
2006 بني ا�سرائيل وحزب الله.

وق���ال نائ���ب ال�سف���ري الربيط���اين ان���ه اث���ار 
اي�سا "قل���ق ) بريطانيا(العميق جدا" ب�ساأن 
هذا املو�س���وع ولكنه كان اكرث ح���ذرا ب�ساأن 
الت���ورط االيراين ومل يقل �س���وى انه توجد 
ت�سدر  قد �سبط���ت  اي���ران  ان  "ا�س���ارة اىل 

ا�سلحة ب�سكل غري قانوين."
وقال املبع���وث فيلي���ب باراه���ام لل�سحفيني 
ان بريطاني���ا تنتظر احل�سول على مزيد من 
املعلوم���ات وانه���ا مل ت�ستطع بع���د التاأكد من 

تف�سيات املزاعم اال�سرائيلية.

ونفى ال�سفري ال�سوري ب�سار اجلعفري هذه 
االدعاءات نفيا قاطعا.

وقال لل�سحفيني خارج قاعة املجل�س "العمل 
ال���ذي ارتكبه اال�سرائيلي���ون عمل من اعمال 
القر�سن���ة يف املياه الدولية ويجب حما�سبة 

اال�سرائيليني.
"اعتق���د كم���ا ان كثريي���ن يعتق���دون معي..
م���ع �سوري���ا ان كل هذا التلفي���ق اال�سرائيلي 
امل�س���ني لاكاذي���ب يه���دف اىل تربي���ر عم���ل 

القر�سنة هذا."
وانتقد اجلعفري وال�سفري اللبناين كارولني 
زي���اده اح���دث تقري���ر لام���ني الع���ام ل���امم 

املتحدة بان كي مون ب�ساأن لبنان لتهوينه من 
خ���رق ا�سرائيل لق���رارات االمم املتحدة مثل 
طلعات املراقبة اجلوية فوق لبنان والرتكيز 
ب�س���كل اكرب عل���ى عمليات اط���اق النار عرب 

احلدود من قبل املقاتلني اللبنانيني .
ونف���ى ماي���كل وليام���ز من�سق ب���ان اخلا�س 

للبنان ان التقرير غري متوازن.
م���ن  "نطل���ب  لل�سحفي���ني  وليام���ز  وق���ال 
احلكوم���ة اال�سرائيلية وق���ف كل االنتهاكات 
للمج���ال اجلوي اللبناين . ل�س���ت متاأكدا من 
ع���دد املرات ولكن اذا كنتم تريدون فبو�سعي 

ان اقول انها يومية."

لبنانيني م��ق��ات��ل��ني  اىل  ا���س��ل��ح��ة  ب�����س��ح��ن  ط���ه���ران  ت��ت��ه��م  وا���س��ن��ط��ن 

م�سر : ا�سابة 11 �سرطيا يف ا�ستباكات 
مع بدو �سيناء قرب احلدود مع غزة

نريوبي / الوكاالت 
قال���ت املفو�سي���ة العلي���ا ل�س���وؤون الاجئ���ني 
التابع���ة ل���امم املتح���دة ام����س االربع���اء ان 
اىل  �سومالي���ا  الجئ���ا   40 اأع���ادت  جيبوت���ي 
مقدي�سو عا�سمة ال�سوم���ال التي تع�سف بها 

احلرب.
وانق���ذت �سفين���ة تابع���ة للبحري���ة الهولندية 
ت�س���ارك يف دوري���ات مكافح���ة القر�سن���ة يف 
البحر االحمر املهاجرين الذين كانوا مكد�سني 
يف زورق يف طريق���ه اىل اليمن اواخر ال�سهر 

املا�سي.
وذك���ر مكت���ب املفو�سي���ة ان �سلط���ات اليم���ن 
وافق���ت  جيبوت���ي  وان  قبوله���م  رف�س���ت 

اعادته���م اىل  ث���م  عل���ى قبوله���م  البداي���ة  يف 
ال�سومال.

با�س���م  املتحدث���ة  ماه���وين  كاثري���ن  وقال���ت 
املفو�سي���ة خال ات�سال هاتف���ي من جيبوتي 
"تعرب املفو�سية العليا ل�سوؤون الاجئني عن 
اأ�سفها ب�ساأن االعادة الق�سرية الربعني مواطنا 

�سوماليا اىل مقدي�سو."
وكان م���ن ب���ني املهاجرين �ست ن�س���اء و�سبعة 
اأطف���ال وهم ج���زء م���ن االف املهاجرين الذين 
يغام���رون بحياته���م لقطع رحل���ة لليمن مدتها 
30 �ساعة يف زوارق غري امنة باأقل قدر ممكن 

من الطعام واملاء.
وت�سب���ب مت���رد مت�سددين ا�سامي���ني م�ستمر 

منذ عامني يف خلق واحدة من اأ�سواأ االزمات 
االن�سانية يف العامل مع نزوح مليون �سومايل 
ب�سبب ال�سراع عن ديارهم وفرار اخرين اىل 

اليمن وجيبوتي وكينيا واأثيوبيا.
وقالت املفو�سي���ة ان �سلطات جيبوتي اأعادت 
40 مهاج���را ق�سرا وو�سعتهم على منت طائرة 
عادت به���م اىل العا�سمة ال�سومالية مقدي�سو 

يوم الثاثاء.
ال�سق���اط  ا�سامي���ون  متم���ردون  ويقات���ل 
حكوم���ة انتقالي���ة ه�سة يف مقدي�س���و. وتقول 
املفو�سية ان ترحيل املهاجرين اىل العا�سمة 
ال�سومالي���ة يتعار�س مع معاهدة جنيف لعام 

1951 حلماية الاجئني.

دبي / رويرتز
قال����ت وكال����ة االنب����اء اليمني����ة )�سب����اأ( ان اليم����ن وق����ع اتفاقا مع 
الوالي����ات املتح����دة للتع����اون يف جم����ال املخاب����رات الع�سكري����ة 
والتدري����ب يف الوقت الذي تواجه في����ه الباد متردا يزداد �سوءا 

يف ال�سمال.
واأ�ساف����ت �سباأ اأن البلدين وقعا االتف����اق يف �سنعاء يوم الثاثاء 

بعد يومني من املحادثات يف ثاين جولة من تلك املفاو�سات.
ونقل����ت �سباأ ع����ن رئي�س هيئة االركان العامة الل����واء الركن اأحمد 
على اال�سول "هذه اجلولة حققت نتائج طيبة باأهدافها امل�سرتكة 
واملتمثل����ة يف تعزي����ز التع����اون للق�ساء على االره����اب والتهريب 

والقر�سنة البحرية."

وزادت ح����دة القتال بني القوات احلكومية واملتمردين احلوثيني 
الذي����ن يقولون انه����م يعانون م����ن التهمي�س ال�سيا�س����ي والديني 
واالقت�س����ادي يف اأغ�سط�����س اب املا�س����ي عندم����ا �سن����ت �سنع����اء 

هجوما ع�سكريا ا�ستهدف منطقتهم.
ويف اال�سب����وع املا�سي �سنت اململكة العربي����ة ال�سعودية هجوما 
عل����ى احلوثيني بع����د اأن اخرتقوا احل����دود و�سيطروا على بع�س 
املناط����ق متهم����ني الريا�����س بالتواطوؤ م����ع احلكوم����ة اليمينة يف 

حربها �سدهم.
وتخ�س����ى الواليات املتح����دة وال�سعودية م����ن اأن يتيح القتال يف 
�سم����ال اليمن والنزع����ة االنف�سالية يف اجلن����وب للقاعدة تو�سيع 

وجودها يف اليمن لتكوين قاعدة جديدة للعمليات باملنطقة.

اليمن واأمريكا يوقعان اتفاقا ع�سكريا 
يف ظل احلرب مع احلوثيني

االمم املتحدة: جيبوتي اأعادت 40 الجئا �سوماليا

الرئي�س حممود عبا�س ي�سع اكليال من الزهور على قرب يا�سر عرفات


