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واشنطن تقدم ٥٠٠ مليون دوالر للمتضررين من النزاع السوري

ترحيب أممي بإطالق سراح جنود السالم املختطفني يف الجوالن

رغم حالة الفوضى والعنف

االستفتاء على الدستور الليبي الجديد شهر ديسمرب املقبل

لمواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية

سوريا تطالب بضمها لدول التحالف 
املناهضة لإلرهاب

فنزويال تمدد فرتة إغالق حدودها 
مع كولومبيا 

تحطم طائرتني حربيتني أمريكيتني 
فوق املحيط الهادئ

األمريكي  الخارجية  وزير  أعلن 
جون كريي أمس أن الواليات املتحدة 
إضافية  دوالر  مليون   500 ستقدم 
لضحايا  إنسانية  كمساعدات 
الدول  توزع عىل  الحرب يف سوريا، 

املترضرة بالنزاع الدائر يف سوريا.
مبلغ  مجمل  يرتفع  ــك  ــذل وب
املساعدة األمريكية املقدمة منذ بدء 
النزاع السوري يف عام 2011 إىل نحو 

2.9 مليار دوالر.
ــح كــريي أن أكــرث من 250  وأوض

املساعدات  هذه  من  دوالر  مليون 
الالجئني  ــدة  ــاع ــس "مل ســيــقــدم 
يف  السورية"  الجاليات  واستضافة 
النزاع  من  املترضرة  املجاورة  الدول 

السوري.
ــر  ــن وزي ـــر بــيــان صـــدر ع وذك
أكرب  ذلك  "إن  األمريكي  الخارجية 
الــواليــات  قدمته  تمويل  إعــالن 
املتحدة استجابة ألكرب نداء وجهته 

األمم املتحدة".
ــذا عند  ــريي ه وجـــاء إعـــالن ك

التي  الرتكية  العاصمة  إىل  وصوله 
اإلقليمية  جولته  ضمن  يــزورهــا 
لحشد الدعم ملواجهة خطر تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
املركزية  املخابرات  وكالة  وتقول 
عدد  إن  ــه)  أي آي  (يس  األمريكية 
يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مقاتيل 
العراق وسوريا يزيد بثالثة أضعاف 
التقديرات السابقة، وذلك بناء عىل 
االستخبارية  للتقارير  مراجعات 

للفرتة من مايو إىل أغسطس.

إنه  تراباني  ريان  املتحدث  وقال 
كان يعتقد سابقا أن لدى الجماعة 
نحو 10 آالف مقاتل، لكن العدد قد 
يكون مرتفعا عن ذلك ليصل إىل 31 

ألف مقاتل.
األمريكي  الرئيس  كشف  ــد  وق
باراك أوباما هذا األسبوع عن خطط 
ضد  العسكرية  حملته  لتوسيع 
مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية يف 

املنطقة.
عىل  عربية  دول   10 وافقت  وقد 
يف  املتحدة  الواليات  إىل  االنضمام 
حملتها ضد هذه الجماعة الجهادية 

املتطرفة.
للقيام  دعمها  فرنسا  وقدمت 
الجماعة،  ضــد  عسكري  بفعل 
الذي  التحالف  إىل  وانضمامها 

شكلته واشنطن.
ومن املقرر أن تستضيف باريس 
مؤتمرا دوليا االثنني املقبل، ستبحث 
فيه بعض القوى الدولية واإلقليمية 
ملواجهة  الجهود  تنسيق  سبل 
ودعم  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم 
ضد  معركتها  يف  العراقية  الحكومة 
سيطروا  الذين  الجماعة  مسلحي 

عىل مساحات واسعة من أراضيها.

رحب األمني العام لألمم املتحدة بأن كي مون بإطالق 
رساح الجنود الدوليني الذين اختطفوا قبل أسبوعني 
يف هضبة الجوالن السورية املحتلة من قبل إرسائيل 

خالل حرب 67م.
السالم  حفظ  قــوات  من  الـــ45  الجنود  إن  وقــال: 
يحملون  والذين  املحتل  الجوالن  يف  العاملة  الدولية 

الجنسية الفيجية أفرج عنهم ساملني.
وثمن أمني عام األمم املتحدة "الجهود التي بذلتها 

كل األطراف املعنية لتأمني اإلفراج عنهم ساملني".
وأوضحت األمم املتحدة يف بيان أن الجنود سلموا 
إىل قوة األمم املتحدة املكلفة باإلرشاف عىل وقف إطالق 
النار يف هضبة الجوالن املحتلة (اندوف) وهم "بصحة 

جيدة".
أعلنت  ما  إىل إرسائيل، عىل  الجنود الحقا  ووصل 

متحدثة باسم الجيش اإلرسائييل. 
عربوا  أنهم  موضحة  إرسائيل"،  يف  "أنهم  ورصحت 

الحدود يف منطقة تل فارس يف وسط هضبة الجوالن.
تابعة  آليات  يف  نقلوا  الجنود  ان  مراسلون  وأفاد 
لألمم املتحدة باتجاه إحدى قواعدها قرب القنيطرة يف 

الشطر الذي تحتله إرسائيل من الهضبة.
اجتازوا  ان  لبثوا  ما  عنهم  املفرج  الجنود  ولكن 
السورية،  األرايض  إىل  عائدين  أخرى  مرة  الحدود 
بحسب ما أضافت املتحدثة اإلرسائيلية التي لم توضح 

سبب عودتهم.
وأكد متحدث باسم األمم املتحدة أن الجنود عادوا 

إىل سوريا. 
حيث  الفاعور  معسكر  يف  حاليا  إنهم  وقــال: 

يخضعون لفحوصات طبية".
من  الجنود  عن  أفرجت  النرصة  جبهة  أن  وأضاف 

دون مقابل ومن دون تنازالت.
وتضم قوة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة 

يف املنطقة الجوالن املحتل 1223 جنديا من الهند 
وأيرلندا ونيبال وهولندا إىل جانب جنود فيجي 
والفلبني الذين تعرضوا للهجوم األسبوع املايض.
وأعلنت األمم املتحدة انسحاب الفلبني من قوة 

حفظ السالم. وسحبت النمسا واليابان وكرواتيا 
مع  املتدهور  األمني  الوضع  بسبب  أيضا  قواتها 
الجوالن  إىل  السورية  األهلية  الحرب  وصــول 

املحتل.

طرابلس/ وكاالت
تأمل ليبيا أن تجري استفتاء عىل دستور 
يعوقها  أن  دون  املقبل  ديسمرب  يف  جديد 
اللذين  والعنف  الفوىض  إىل  البالد  انحدار 
أجربا الربملان املنتخب عىل االنعقاد عىل بعد 

مئات الكيلومرتات من العاصمة.
ولكن يف تذكري بحالة الفوىض التي تجتاح 
البالد هاجم متمردون مقر الدفاع املدني يف 
بنغازي يف حني اندلع قتال غربي العاصمة 

طرابلس.
وتأمل القوى الغربية أن يساعد الدستور 
البالد  يقسم  الذي  الصدع  بعض  رأب  عىل 
عىل أساس قبلية بعد أكرث من ثالثة أعوام 

عىل اإلطاحة بالزعيم معمر القذايف.
عن  عاجزة  املركزية  الحكومة  وتقف 

السابقني  املعارضة  مقاتيل  عىل  السيطرة 
لكن  بالقذايف  اإلطاحة  يف  ساعدوا  الــذي 
يقتتلون اآلن فيما بينهم للسيطرة عىل البلد 

املنتج للنفط.
مدينة  من  مسلحة  مجموعة  وسيطرت 
طرابلس  العاصمة  عىل  الغربية  مرصاتة 
لها  وبرملانا  حكومة  وشكلت  ليبيا  غرب  يف 
النواب  مجلس  دفــع  مما  املــايض  الشهر 

املنتخب لالنتقال ملدينة طربق الرشقية.
الدستور  ــرشوع  م صياغة  لجنة  لكن 
الرشقية  البيضاء  بلدة  يف  العملية  واصلت 
الدريس  الصديق  باسمها  املتحدث  وقال 
يف  للتصويت  املسودة  تطرح  أن  تأمل  إنها 

ديسمرب املقبل.
التصويت  اجــراء  إن  الـــدريس:  ــال  وق

سيكون تحديا بالنظر إىل العنف املستمر. 
لكن ليبيا فاجأت العالم باجراء انتخابات 
عامة ناجحة يف يونيو املنرصم رغم احتدام 
اجزاء  يف  املسلحة  امليليشيات  بني  القتال 

من البالد.
واملتشددون  األمازيع  أقلية  وقاطعت 
املسلحون لجنة صياغة الدستور لكن فيما 
عدا ذلك شارك كل الليبني من جميع أنحاء 
يف  اللجنة  النتخاب  التصويت  يف  البالد 

فرباير الفائت.
يف  بالفعل  املضطرب  الوضع  وتفاقم 
يف  منفصلة  اشتباكات  بسبب  طرابلس 
مدينة بنغازي الساحلية برشق ابالد حيث 
السابق  اللواء  حفرت  خليفة  قــوات  تشن 
املتشددين  عىل  هجوما  الليبي  بالجيش 

اإلسالميني.
وسكان  عسكريون  مسؤولون  ــر  وذك
الرشيعة  أنصار  جماعة  من  أعضاء  أن 
اإلسالمية هاجموا مقر قوات الدفاع املدني 
يف بنغازي حيث كانت تقف سيارات اسعاف.
ويف الغرب أبلغ سكان من منطقة ورشفانة 
عمليات  وقوع  عن  طرابلس  غربي  جنوب 
قصف. ومنطقة ورشفانة متحالفة مع قوات 
من  مرصاتة  قوات  طردتها  التي  الزنتاني 

العاصمة.
إن  ورشفانة:  من  محيل  مسؤول  وقال 
نحو 3 آالف شخص فروا من املنطقة بسبب 

القصف اليومي لقوات مرصاتة.
بني  الخالفات  لتقليص  مسعى  ويف 
األمم  مبعوث  توجه  املتحاربة  الفصائل 

املتحدة إىل ليبيا برناردينو ليون إىل طرابلس 
أمس األول يف أول زيارة من مسؤول أجنبي 
عىل  مرصاتة  مجموعة  سيطرة  منذ  كبري 

العاصمة.
وزار ليون يف وقت سابق طربق والبيضاء 
وهما املدينتان الرئيسيتان يف الرشق اللتان 

ال تزاالن تحت سيطرة الحكومة.
سلطة  وانعدام  القتال  استمرار  ودفع 
القانون معظم الدول الغربية واالمم املتحدة 

إلغالق بعثاتها الدبلوماسية يف ليبيا.
ليون  أن  بيان  يف  املتحدة  االمم  واكــدت 
من  وغريهم  الربملان  يف  أعضاء  مع  اجتمع 
الشخصيات السياسية وذات النفوذ خالل 
االمم  تكشف  ولم  املحادثات.  من  يومني 

املتحدة عن أسماء هذه الشخصيات.

دمشق/ وكاالت
أمس  رســمــيــاً  ــا  ــوري س طالبت 
الدويل  التحالف  حملة  يف  بإرشاكها 
يف  اإلرهابية  للجماعات  املناهض 
واعتربت  األوســـط  ــرشق  ال منطقة 
السياسية  املستشارة  شعبان،  بثينة 
بشار  السوري  للرئيس  واالعالمية 
األسد، أن بالدها "ال بد" أن تكون جزءا 
الواليات  تقوده  الذي  التحالف  من 
تنظيم  ملواجهة  االمريكية  املتحدة 
ترصيحات  يف  االسالمية"،  "الدولة 
نرشها االعالم الرسمي السوري أمس .

وقالت شعبان ان "اإلرهاب لم يبدأ 
اليوم يف سوريا بل منذ أربع سنوات (يف 
إشارة إىل تاريخ اندالع النزاع السوري 
ان  بد  وال  2011م)،  مارس  منتصف 
تكون ضحيته (دمشق) واملترضر منه 
عنرصا اساسيا يف محاربته"، بحسب 
االنباء  وكالة  نرشتها  ترصيحات 

الرسمية السورية (سانا).
ورأت ان خطاب الرئيس األمريكي 
من  العديد  "احتوى  أوباما  ــاراك  ب
الثغرات، ولم يتضمن شيئا جديدا"، 
مشرية إىل أن "القرار الدويل رقم 2170 
األمــن  مجلس  يف  باإلجماع  اتخذ 
(منتصف اغسطس) املايض، ولذلك 
األطــراف  كل  تكون  ان  املفرتض  من 
مكافحة  من  جزءا  عليه  وافقت  التي 
"الواليات  أن  وأضافت  ـــاب".  اإلره

والصني  روسيا  استثنت  املتحدة 
(حليفتا النظام السوري) من الدعوة 
إىل مكافحة اإلرهاب، وهذا يشكل ثغرة 

ثانية".
الدول  بعض  أن  شعبان  واعتربت 
الكربى كانت أساسية يف دعم وتسليح 
وتمويل اإلرهاب يف سوريا، مشرية إىل 
تسميتهم  بعد   (...) اإلرهابيني   " أن 
+معارضة معتدلة+ ال يعني أن هؤالء 
الشعب  ضد  السالح  يحملون  الذين 
أو  مجرمني  ليسوا  سوريا  يف  والدولة 
إرهابيني". واكدت واشنطن ان خطتها 

لن تتضمن نرش قوات عىل األرض.
وقالت شعبان أن "أي قوى مهما 
كانت عظيمة ال تستطيع أن تحارب 
اإلرهاب من وراء البحار أو بالطائرات، 
مع  وتتواصل  تسأل  أن  لها  بد  فال 
يعانون  والــذيــن  ـــاب  اإلره ضحايا 
منه". واعترب وزير املصالحة الوطنية 
عمل  أي  أن  حيدر  عــيل  الــســوري 
االسالمية"  "الدولة  ضد  عسكري 
ينفذ يف سوريا من دون موافقة النظام 
بمثابة  سيعد  معه،  التنسيق  او 

"اعتداء".
ويسيطر التنظيم املتطرف بشكل 
شمال  يف  الرقة  محافظة  عىل  كامل 
الزور  دير  محافظة  وغالبية  سوريا، 
(رشق)، إضافة إىل مناطق واسعة يف 

شمال العراق وغربه.

كراكاس / وكاالت
حدودها  إغالق  فرتة  فنزويال  مددت 
ليًال مع جارتها كولومبيا ملدة ثالثة أشهر 
أخرى يف حملة تهدف إىل وقف التهريب 

واسع النطاق للوقود واملواد الغذائية.
بوقف  املتعلقة  االجــراءات  وطبقت 
حركة املرور بني العارشة مساء والخامسة 
صباحا وتقييد تحركات عربات البضائع 
خالل النهار يف منتصف أغسطس املايض 
املنتجات  تهريب  لعمليات  للتصدي 
تدر  والتي  املايض  املدعومة  الفنزويلية 

مكاسب هائلة.
نيكوالس  الفنزوييل  الرئيس  وقــال 
لثالثة  التمديد  مادورو لدى االعالن عن 
املهربني  ونعاقب  "سنواصل  أشــهــر: 
ينهبون  مــضــاعــفــة..انــهــم  ــة  ــرصام ب

الجمهورية."
يف  األرخص  هو  فنزويال  يف  والبنزين 
أمريكيني  سنتني  من  بأقل  ويباغ  العالم 
السلع  مــن  الكثري  أيضا  ويــبــاع  للرت. 

الذرة  الطعام إىل دقيق  االخرى من زيت 
الحكومية  املتاجر  يف  كبرية  بتخفيضات 
التهريب  تجارة  عىل  اآلالف  ويعتمد 

املزدهرة عىل الحدود مع كولومبيا.
اعتقال 512  تم  أنه  مــادورو  وأوضــح 
منذ  تهريب  عصابة   45 وكشف  شخصا 
بدء حملة مكافحة التهريب الشهر املايض 
ووجه الشكر لحكومة الرئيس الكولومبي 

خوان مانويل سانتوس عىل تعاونها.
 2500 نحو  ضبط  جرى  انه  وتابع 
لرت  الف  و830  الغذائية  املــواد  من  طن 
اخرى  سلع  إىل  باإلضافة  الوقود  من 
ترتاوح بني االسمنت والحديد ومنتجات 

النظافة.
املشكلة  إن  املعارضة  أحزاب  وتقول 
بسبب  ــرية  االخ السنوات  يف  تفاقمت 
الفنزويلية  القوات املسلحة  التواطؤ بني 
ضباط  أن  األحــزاب  وتزعم  واملهربني. 
الجيش يدفعون رىش كبرية إلرسالهم إىل 

الحدود واالستفادة من التجارة.

 واشنطن/ (أ ف ب) 
 اعلنت البحرية االمريكية أمس عن تحطم اثنتني من مقاتالتها من طراز اف/ايه18- 

غرب املحيط الهادئ وفقدان احد الطيارين.
ويجري التحقيق حاليا يف الحادث، بحسب بيان من االسطول االمريكي السابع.

واملقاتلتان هما من ضمن طائرات حاملة الطائرات يو اس اس كارل فينسون.
وجرى انقاذ احد الطيارين ويتلقى حاليا العالج الطبي، فيما يجري البحث عن 

الطيار الثاني.
ولم يتضح بالضبط مكان وقوع الحادث.

واعلنت البحرية ان حاملة الطائرات كارل فينسون "هي ضمن االسطول االمريكي 
السابع الذي يقوم بمسؤولية دعم امن واستقرار منطقة الهند واسيا واملحيط الهادئ". 
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رئيس الجمهورية يعزي
التعازي  أحر  عن  برقيته  يف  الرئيس  األخ  وأعرب 
وصادق املواساة ألرسة الفقيد يف هذا املصاب .. سائال 
الله العيل القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان .. " 

إنا لله وإنا إليه راجعون ". 

بريطانيا تؤكد
وأشاد وزير الدولة الربيطاني لشؤون الرشق األوسط 
بحكمة الرئيس عبدربه منصور هادي وحرصه عىل 
األمن والسلم االجتماعي، وتجنيب اليمن ويالت الحرب، 
وامليض قدماً عىل صعيد التسوية السياسية املستندة 
عىل املبادرة الخليجية، مؤكدا وقوف بالده إىل جانب 
اليمن قيادة وحكومة وشعبا يف دعم العملية السياسية 
وتحقيق االستقرار االقتصادي بما يخدم املصلحة 

املشرتكة للبلدين.
من جهته عرب سفري اليمن يف اململكة املتحدة عن 
تقديره الكبري للحكومة الربيطانية ملا تقدمه من دعم 
املبادرة  بمقتضيات  اليمن  يف  السياسية  للعملية 
الخليجية وآليتها التنفيذية املزّمنة واستكمال تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني الشامل التي أجمعت عليها 

كل القوى السياسية والحزبية واملجتمعية والثقافية.
عىل  للتغلب  حاليا  املبذولة  املساعي  إىل  ولفت 
الصعيد  عىل  خاصة  اليمن  تواجه  التي  التحديات 
االقتصادي، ألهميتها يف دعم مخرجات الحوار الوطني 

والنجاحات التي حققها اليمن يف مكافحة اإلرهاب.
وشدد عىل أهمية استمرار الدعم اإلقليمي والدويل 
للعملية السياسية واملرحلة االنتقالية يف اليمن بكافة 
وآليتها  الخليجية  املبادرة  تضمنته  ملا  وفقا  مراحلها 

التنفيذية املزٍّمنة.
وعرب السفري الريض عن األمل يف أن يقف األصدقاء 
اقتصادياً  دعمه  يف  اليمن  جانب  إىل  الربيطانيون 
ومواجهة التحديات األمنية ويف مقدمتها اإلرهاب الذي 
يشكل آفة ال تهدد أمن اليمن واستقراره فحسب وإنما 

األمن والسلم الدوليني

إقرار النصوص
وكانت اللجنة استكملت مناقشة وإقرار الصياغات 
األولية ملواد الباب األول من الدستور والذي يشمل 
األسس السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية. 

اعتداءان على
 وأشار إىل أن خطوط نقل الدائرة الثانية مارب صنعاء 
تعرضت صباح أمس العتداء يف مفرق الجوف وهو 
األمر الذي تسبب بخروج محطة مارب الغازية يف ثاني 
اعتداء تعرضت له خطوط النقل مارب صنعاء خالل 
ست ساعات حيث كانت قد تعرضت خطوط الدائرة 
األوىل مارب صنعاء العتداء عند الساعة الثانية عرشة 

ليال.

يف  مستمرة  للكهرباء  العامة  املؤسسة  بأن  وأفاد 
التنسيق مع الجهات املعنية لتمكني الفرق الهندسية 
من الدخول إىل املوقع الذي تعرضت فيه خطوط النقل 
لالرضار وتنفيذ اإلصالحات عىل وجه الرسعة وإعادة 
بكافة  مشيدا  القادمة،  الساعات  خالل  مارب  غازية 
الجهود التي تبذلها العديد من الجهات الرسمية واملحلية 
يف إنجاح جهود الفريق وتمكينهم من أعمال اإلصالحات. 

األمم المتحدة
وأكدت مديرة منظمة الصحة العاملية بلوغ اإلصابات 
مرتني أكرث من الوفيات. وقالت "يف 12 سبتمرب كانت 

لدينا 4784 حالة وأكرث من ألفني و400 وفاة".
ولم تحدد تشان أن كانت هذه األرقام تشمل نيجرييا 

باإلضافة غينيا وسرياليون وليبرييا.
وبدأ ظهور الوباء يف مارس وأصيب به مواطنون يف 

نيجرييا والسنغال أيضا.
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