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نرشت صحيفة "كومريسانت" نسخة عن توجيه 
ــادة اإلعمار يف  ــه األمم املتحدة يقّيد إع رسي أعدت
ــرتط رحيل  ــية تش ــوريا ويربطه بأهداف سياس س

الرئيس السوري بشار األسد.
ــت  ــا يف اإلنرتن ــىل موقعه ــة ع وأوردت الصحيف
ــة اإلنجليزية مع ترجمتها  ــخة األصلية باللغ النس
ــيل يف أكتوبر  ــه الداخ ــذا التوجي ــة ه ــت صياغ وتم
ــة  الداخلي ــة  الوثيق ــة  بصف ــع  يتمت ــو  وه 2017م 
لسكرتارية األمم املتحدة ويحدد مبادئ عمل بنى 

املنظمة الدولية ونشاطات ممثليها يف سوريا.
ــد أن املنظمة الدولية  ــات املذكورة، تؤك والتعليم
ــتبدأ بدعم عملية إعادة اإلعمار يف سوريا، فقط  س
ــيايس حقيقي  ــال س ــاك "انتق ــق هن ــد أن يتحق بع

وشامل للسلطة".
ــى خطة العمل  ــة: "يجب أن تبق ــاء يف الوثيق وج
ــت  ــاني البح ــع اإلنس ــمة بالطاب ــانية، متس اإلنس
ــة تنفيذ  ــم املتحدة إمكاني ــل أن تضمن األم ــن أج م
ــاذ  ــة إلنق ــة والهام ــانية الحيوي ــاطات اإلنس النش
ــانية األساسية  األرواح وتلبية االحتياجات اإلنس
ــراءات املتعلقة بالتنمية أو  وكافة الفعاليات واإلج
ــذه الحدود  ــي تخرج و تتجاوز ه ــادة البناء، الت إع
يجب أن تنعكس يف آليات أخرى تتطلب مفاوضات 

أطول مع الحكومات املختلفة".
وتشري املعلومات املتوفرة لدى الصحيفة، إىل أن 
ــايس األمريكي جيفري  ــف الوثيقة هو الدبلوم مؤل
ــام لألمم  ــكرتري الع ــابق للس ــان، النائب الس فليتم

املتحدة الذي ترك منصبه يف ربيع العام الجاري.
ويف فرتات سابقة، شددت الواليات املتحدة بشكل 
ــوية السياسية أوال  دوري، عىل رضورة تنفيذ التس
ــة إعادة اإلعمار،  ــوريا وبعد ذلك البدء بعملي يف س
ــذه العملية بعد  ــي ترص خالل ذلك عىل تنفيذ ه وه

ترك الرئيس السوري بشار األسد للسلطة.
ــطس، أشار وزير الخارجية الرويس  ويف 20 أغس
ــود مثل هذه  ــرة، إىل وج ــريغي الفروف وألول م س

الوثيقة.

ــم املتحدة حظرت،  ــال، إن األمانة العامة لألم وق
ــا  ــة له ــات التابع ــة املؤسس ــىل كاف ــكل رسي ع بش
ــورية  ــاركة يف إعادة تأهيل البنية التحتية الس املش
ــال  باالنتق ــمى  يس ــا  م يف  ــدم  تق ــدث  يح أن  ــل  قب

السيايس يف سوريا.
ــية  ــر نرشت وكالة "رابتيل" الروس من جانب آخ
فيديو لدبابات وأسلحة ثقيلة أخرى تابعة للجيش 
ــوري وهي تتوجه إىل إدلب، ترقبا لبدء عملية  الس

عسكرية ضد املسلحني هناك.
ويظهر الفيديو عتاد الجيش السوري يف طريقه 
ــو دايل جنوب رشق  ــرب قرية أب ــع قتالية ق إىل مواق

معرة النعمان بريف إدلب.
ويواصل الجيش السوري حشد قواته يف محيط 
إدلب، وسط توقعات بانطالق الحملة العسكرية يف 
ــث بني الدول  ــي ال تزال موضع بح ــت قريب، وه وق
ــيا وتركيا،  ــيما روس ــتانا، ال س الضامنة لعملية أس

ــؤولة عن األوضاع األمنية  حيث تعترب األخرية مس
يف منطقة خفض التوتر يف إدلب.

ــد املعلم يف  ــوري ولي ــر الخارجية الس ــال وزي وق
ــوريا ال  لقاء خاص مع قناة "RT" أمس األول إن س
تتطلع ملواجهة مع تركيا، لكن عىل األخرية أن تفهم 
أن إدلب محافظة سورية، مشددا عىل أن تحريرها 
ــواء  ــك س ــيتم ذل ــورية، وس ــة الس ــة الحكوم أولوي

باملصالحات أو بالعمل العسكري.

اشتية يدعو لدمج موازنة "األونروا" ضمن املوازنة العامة لألمم املتحدةاشتية يدعو لدمج موازنة "األونروا" ضمن املوازنة العامة لألمم املتحدة
ــو اللجنة املركزية لحركة فتح محمد  دعا عض
ــغيل  ــة وكالة غوث وتش ــج موازن ــتية، إىل دم اش
ــن  ضم ــروا"،  "األون ــطينيني  الفلس ــني  الالجئ

املوازنة العامة لألمم املتحدة.
ــؤول الفلسطيني أن هذه الخطوة  واعترب املس
ــذي  ال ــيايس  الس ــط  الضغ ــروا"  "األون ــب  تجن
ــي الرامي  ــد القرار األمريك ــه وخاصة بع تواجه
أن  ــدا  ــة، مؤك الوكال ــل  ــادر تموي ــف مص لتجفي
اإلجراءات األمريكية تهدف إىل إنهاء "األونروا"، 

وشطب قضية الالجئني من طاولة املفاوضات.
ــب أن  ــية يج ــول سياس ــاف: "إن أي حل وأض
ــطينيني بالعودة  ــني الفلس ــق الالجئ ــن ح تتضم
ــرار 194، ووكالة الغوث  ــتنادا لق ــض اس والتعوي
تمثل الذاكرة الرتاكمية للشعب الفلسطيني عن 
نكبة 1948م، مشريا إىل أن آلية تمويل "األونروا" 
ــدول مبارشة  ــا ال ــات تقدمه ــرب تربع ــم ع اآلن تت
ــنوية بـ 1.2  ــا الس ــدر موازنته ــي تق ــة، الت للوكال
مليار دوالر، تساهم الواليات املتحدة بمبلغ 350 

مليون دوالر.
ــتية أن قرار اإلدارة األمريكية األخري  وأكد اش
ــن "األونروا"  ــكل كامل ع ــاعدات بش بوقف املس
ــرار يف الجمعية العامة  ــاذ ق ــد من أهمية اتخ يزي
ــروا"  "األون ــة  موازن ــار  باعتب ــدة  املتح ــم  لألم

ــم املتحدة  ــن املوازنة العامة لألم ــزءا أصيال م ج
ــوي لالجئني  ــا كعنوان معن ــن حمايته بما يضم
ــطينيني، واستمرار الخدمات التي تقدمها  الفلس

ألكرث من خمسة ماليني الجئ فلسطيني.
ــت وكالة "األونروا" يف ديسمرب 1949م،  تأسس
ــة العامة لألمم  ــن الجمعي ــب قرار صدر ع بموج
ــدة، كوكالة مؤقتة لحني حل أزمة الالجئني  املتح
ــل  إرسائي ــل  قب ــن  م ــن  املهجري ــطينيني  الفلس

ــا  ــدد واليته ــىل أن تج ــم، ع ــم إىل دياره وعودته
ــادل للقضية  ــاد حل ع ــى إيج ــنوات حت كل 3 س
ــا  ــيان يف فيين ــران رئيس ــا مق ــطينية، وله الفلس

وعمان.
ــىل  ــني ع ــك الح ــذ ذل ــروا" من ــل "األون وتعم
ــم والحماية لحوايل 5 ماليني ألجىء  تقديم الدع
ــن األردن  ــا يف كل م ــجلني لديه ــطيني مس فلس

والضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان.

حول العالمحول العالم

"حمى النيل" تضرب أوروبا 
وإسرائيل

ــارت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة عىل حماية حقوق املستهلك  أش
ــل" يف بعض دول  ــار مرض "حمى غرب الني ــان، إىل انتش ورفاهية اإلنس

االتحاد األوروبي حاليا.
ــرض منذ بداية العام  ــخص هناك، أصيبوا بامل وذكرت أن أكرث من 400 ش

الجاري.
ــدد من  ــرب ع ــية، إن أك ــة الروس ــذه املؤسس ــن ه ــدر ع ــان ص ــاء يف بي وج
اإلصابات سجل يف رصبيا (126 حالة)، وإيطاليا (123 حالة)، واليونان 

(75 حالة) وهنغاريا (39 حالة)، ورومانيا (31 حالة).
ــت يف البيان: "بلغ عدد املصابني يف إرسائيل 68 وتويف اثنان منهما  وأضاف

حتى اآلن".
ــه البعوض،  ــريويس قوي ينقل ــل"، هو مرض ف ــرض "حمى غرب الني وم
ــم وآالم يف العضالت مع تقيؤ قوي  ــاع درجة حرارة الجس ــق بارتف ويرتاف

وقد يؤدي اشتداده إىل الوفاة نتيجة تأثر الجهاز العصبي.
ــية املذكورة املواطنني من خطورة املرض، وطلبت  وحذرت الهيئة الروس
منهم أخذ هذه املعلومات بعني االعتبار لدى السفر إىل البلدان املوبوءة.

تحطم مروحية عسكرية 
أفغانية ونجاة 3 من ركابها

كابول/
ــكريني عىل األقل يف تحطم طائرة مروحية تابعة  نجا ثالثة عس
ــخاص قرب قاعدة  ــش األفغاني، كان عىل متنها عرشة أش للجي

عسكرية يف والية بلخ شمايل البالد.
ــة أنباء  ــش لوكال ــم الجي ــي املتحدث باس ــف رضائ ــال حني وق
ــاهني 209  ــع صباحا قرب فيلق ش ــادث وق ــينخوا"، إن "الح "ش
التابع للجيش عىل مشارف مدينة مزار رشيف عاصمة الوالية، 
ــار بعد وقت قصري  ــتعلت فيها الن حيث تحطمت املروحية واش

من إقالعها".
ــخاص  ــات األولية تفيد بأن 10 أش ــي إن املعلوم ــاف رضائ وأض
ــراد الجيش  ــم يعرف بعد مصري أف ــىل منت املروحية، ول ــوا ع كان
ــيتم نرش مزيد من املعلومات  ــريا إىل أنه س ــبعة الباقني، مش الس

عن الحادث يف وقت الحق من أمس.

قتلى وجرحى يف هجوم 
انتحاري وسط مقديشو 

مقديشو/
ــتهدف مركز ناحية  ــاري أمس، اس ــخاص يف هجوم انتح ــل أربعة أش قت

هولوداغ وسط العاصمة الصومالية مقديشو.
ــن عمر يف مؤتمر صحفي  ــم بلدية مقديشو صالح حس وقال الناطق باس
ــة يقودها  ــيارة مفخخ ــا ونتج عن س ــري كان قوي ــوم: "التفج ــب الهج عق
انتحاري اصطدمت بواجهة مقر مركز ناحية هولوداغ وسط العاصمة".
ــخاص بينهم ثالثة عسكريني"،  ــبب بمقتل أربعة أش وتابع: "التفجري تس
ــت يف تدمر واجهة  ــة كبرية تمثل ــائر مادي ــا إن التفجري خلف خس مضيف

املركز إىل جانب عدد من املباني القريبة".
وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم االنتحاري 
ــك يف موقع "صومال  ــي ترتبت عنه وذل ــائر الت ــاح عن الخس دون اإلفص

ميمو" املحسوب عليها.
ــوادث عنف  ــني واآلخر، ح ــال بني الح ــق الصوم ــف مناط ــهد مختل وتش
ــة يف  ــات الحكومي ــش واملؤسس ــد الجي ــباب" ض ــة "الش ــا حرك تتبناه

الصومال، وينجم عنها وقوع الكثري من القتىل والجرحى.

أردوغان: لن نستأذن أحدا
يف شراء "إس- 400"

أنقرة/
ــزم بالده عىل رشاء  ــد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ع أك
ــريا إىل أن  ــية للدفاع الجوي، مش ــات "إس400-" الروس منظوم

أنقرة لن تستأذن أحدا يف ذلك.
ــال الرتكي  ــدى األعم ــاركته يف منت ــالل مش ــان  خ ــال أردوغ وق
القرغيزي املنعقد يف العاصمة القرغيزية بيشكيك أمس األحد: 
ــأن رشاء "إس- ــن االتفاقية (بش ــعر باالنزعاج م ــض يش "البع
ــن  ــاع ع ــألة الدف ــتئذان أي كان يف مس ــنا يف وارد اس 400"). لس

أنفسنا أو الخطوات التي نقدم عليها يف هذا الخصوص".
ويف وقت سابق رصح أردوغان بأن بالده تعتزم استالم منظومات 

"إس400-" يف القريب، رغم ضغط وتهديدات واشنطن.
ــدد الرئيس الرتكي عىل حرص بالده عىل تحقيق استقاللها  وش
ــريا  ــيما يف الصناعات الدفاعية، مش ــل يف االقتصاد، والس الكام
ــي يف الصناعات الدفاعية بلغت  ــبة اكتفاء تركيا الذات إىل أن نس
ــه "العدالة والتنمية"  ــتالم حزب %65 بعد أن كانت %20 قبل اس

السلطة يف البالد.
ــمرب 2017م،  ــيا وتركيا املربم يف ديس ــب االتفاق بني روس وبموج
ــتحصل أنقرة عىل بطاريتي "إس400-" وسيتوىل تشغيلهما  س
ــليم "إس- ــكو مؤخرا أن تس ــكريون األتراك، وأكدت موس العس

400" سيبدأ العام املقبل.

حزب اهللا: أمريكا خاسرة، وال 
يمكن لها فرض معادالت يف سوريا

ــيخ "نعيم قاسم" أن  أكد نائب األمني العام لحزب الله الش
املنترص هو من يميل رشوطه يف سوريا، الفتاً إىل أن أمريكا 

مهزومة هناك ورشوطها ال معنى لها.
ــاء اللبنانية  ــة األنب ــم" وفقاً لوكال ــول "قاس ــاف بالق وأض
ــرح رشوطاً، وال أن  ــق ألمريكا أن تط ــمية: "إنه ال يح الرس
ــوريا، وأنها  تقول عىل إيران وحزب الله أن يخرجوا من س
ــوريا وال  ــتطيع أن تفرض معادالت ال يف األمن مع س ال تس

يف أي يشء، ألن أمريكا خارسة ومن معها خرسوا".
واستطرد قائًال: "يف يوم من األيام سيتغري هذا الواقع طاملا 
ــوريا املقاومة، إىل  ــا من مرحلة إعدام وجود س أننا انتقلن
ــوريا ومحورها، وأزحنا  ــارات املتتالية لس مرحلة االنتص
ــدداً بقوله "وسيستمر  ــوداء املقبلة"، مش هذه الغيمة الس

النرص ونحقق املزيد".
ــن يراهنون عىل  ــول "أن كل الجماعات الذي ــم بالق واختت
ــذه العالقة، ألن أمرثكا  ــكا يجب أن يعيدوا النظر يف ه أمرث
ــرب الذي ال  ــادع األك ــيطان األكرب، واملخ ــي الش ــذب، وه تك
ــربى، والذي ال  ــة الك ــون الخيان ــذي يخ ــه، وال ــب ل صاح
يراعي حقوق الطفولة وال حقوق املرأة بأبشع الصور كما 

يحصل يف اليمن".

تعزيزات أمنية يف البصرة لمنع تظاهرات تعزيزات أمنية يف البصرة لمنع تظاهرات 
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بغداد/ وكاالت
ــت وزارة الخارجية العراقية أمس،  نف
ــي جماعات  ــة حول تلق ــاء املتداول األنب
ــلحة عراقية صواريخ باليستية من  مس

طهران.
ــم وزارة  ــمي باس وقال املتحدث الرس
ــوب:  ــد محج ــة أحم ــة العراقي الخارجي
"وزارة الخارجية العراقية تستغرب من 
ــاقها تقرير صحفي  ــاءات التي س االدع
ــلحة عراقية  ــات مس ــول تلقي جماع ح

صواريخ باليستية من إيران".
ــري ملزم بالرد  ــت إىل أن "العراق غ ولف
ــال  ــك دلي ــة ال تمتل ــر صحفي ــىل تقاري ع
ــا"،  ــا ومزاعمه ــىل ادعاءاته ــا ع ملموس
ــات  ــىل أن "جميع مؤسس ــدد ع ــه ش لكن
ــة وملتزمة باملادة  ــة العراقية ملزم الدول
ــتور، والتي تنص عىل  السابعة من الدس
ــة مقراً  ــتخدام األرايض العراقي عدم اس
ــتهدف أمن أي  أو ممراً ألي عمليات تس

دولة أخرى".
ــة  وكال ــت  نقل ــة،  املاضي ــة  والجمع
ــة وعراقية  ــادر إيراني ــرتز" عن مص "روي
ــالل  خ ــت  قدم ــران  طه أن  ــة،  وغربي
ــهر املاضية صواريخ قصرية املدى  األش

ــلحة"  ــة مس ــيعية عراقي ــات "ش لجماع
موالية لها.

األركان  ــس  رئي ــاون  مع ــى  نف ــا  فيم
ــي يف وقت  ــق قدير نظام ــي الفري اإليران
ــران قد زودت  ـــRT أن تكون طه ــابق ل س
أي جماعة بالصواريخ يف العراق، مؤكدا 

أن ما يشاع بهذا الصدد ليس إال ترويجا 
أمريكيا وغربيا.

ــوات  ــرشت الق ــرى انت ــة أخ ــن جه م
األمنية أمس بكثافة يف محافظة البرصة 
ــرق  ــن الط ــددا م ــت ع ــة، وقطع العراقي
ــبا لتظاهرات  الفرعية تحس ــوارع  والش

من املرتقب اندالعها.
ــة  ــد يف رشط ــة رائ ــط برتب ــال ضاب وق
ــز  ــر بتعزي ــاك أوام ـــRT: "هن ــرصة ل الب
تواجد القوات األمنية داخل املحافظة"، 
ــي  ــرشت ه انت ــي  الت ــوات  الق ــا أن  مبين
ــغب وسوات للتدخل  قوات مكافحة الش

الرسيع.
ــزات تأتي يف  ــاف أن "هذه التعزي وأض
ــطون لتظاهرات  ــد فيه الناش وقت يحش
ــن املتوقع أن  ــوم وم ــرص الي ــتخرج ع س

تكون كبرية".
ــرشات املحتجني عند  وتجمع أمس ع
ــن عمر  ــل نهر ب ــيس لحق ــل الرئي املدخ
النفطي يف البرصة، وسط تصاعد التوتر 
يف املدن الجنوبية بسبب سوء الخدمات 

العامة والفساد.
ــات العراقية  ــهدت بعض املحافظ وش
ــط وجنوب البالد خالل الشهرين  يف وس
ــعة  ــني تظاهرات احتجاجية واس املاضي
تطالب بتحسني الخدمات العامة وتوفري 
ــىل البطالة  ــاء والكهرباء، والقضاء ع امل

ومكافحة الفساد يف دوائر الدولة.
ــو  يولي يف  ــرات  التظاه ــت  وتخلل
ــغب  ش ــال  أعم ــني،  املاضي ــطس  وأغس
ــخصا  ــل 16 ش ــداءات أدت إىل مقت واعت
ــن املدنيني، وحوايل  ــرح 50 آخرين م وج
ــن، وإلحاق  ــوات األم ــن ق ــا م 260 مصاب
ــت  واتهم ــة،  الدول ــكات  بممتل أرضار 
ــني"  الـ"محرض ــة  العراقي ــلطات  الس

بتصعيد التوتر يف البالد.
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