
ق��ال وزي���ر العمل اللبناني، كميل أبو 
سليمان، أم��س  الثالثاء، إن خطة وزارت��ه 
لتنظيم العمالة األجنبية ف��ي ال��ب��الد، ال 

تستهدف الفلسطينيني.
و 6 ي��ون��ي��و امل��اض��ي، أط��ل��ق��ت ال����وزارة 
اللبنانية خطة قالت إن الغرض منها مكافحة 
األيدي العاملة غير الشرعية في البالد، للحد 

من ارتفاع نسبة البطالة محليا.
وف���ي »ي���وم غ��ض��ب« دع���ت إل��ي��ه ال��ق��وى 
السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية 
وجل��ن��ة جت��ار س��وق اخل��ض��ار ف��ي لبنان، 
ش��َلّ اإلض���راب ال��ع��ام مخيَمْي ع��ني احللوة 
واملية ومية في صيدا، حيث أقفلت املداخل 
الرئيسية منذ صباح أمس الثالثاء بالكامل 
وأح��رق��ت اإلط����ارات، احتجاجاً على ق��رار 
وزارة العمل اللبنانية إق��ف��ال مؤسسات 
ميلكها فلسطينيون في لبنان، وطرد العمال 
من مؤسسات مختلفة بشكل غير مسبوق، 
وف��ق احلملة التي باشرت بها حتت شعار 

»مكافحة العمالة األجنبية غير الشرعية«.
وفي مداخلة عبر إحدى القنوات اللبنانية، 
قال وزي��ر العمل كميل شاكر أبو سليمان: 
»لم يصدر أي قرار عن وزارة العمل بشأن 
الفلسطينيني أو غيرهم بل نقوم بتطبيق 
القانون، بعدما أقررنا خطة لتطبيق قانون 

العمل وردة الفعل غير مفهومة«.
وكانت مسيرة حاشدة قد انطلقت، من 

ال��ش��ارع التحتاني في مخيم عني احللوة، 
وجابت ش��وارع املخيم، رفضاً إلج��راءات 
وزارة العمل اللبنانية، وفق الوكالة الوطنية 

لإلعالم.
وعقدت هيئة العمل الفلسطيني املشترك 
واللجان الشعبية في منطقة صيدا اجتماعاً 
طارئاً في مقر اجلبهة الديقراطية لتحرير 
فلسطني ف��ي مخيم ع��ني احل��ل��وة، االث��ن��ني، 
وذل���ك للوقوف على »ال���ق���رارات املجحفة 
التي اتخذتها وزارة العمل، والتي تشكل 
انعكاساً خطيراً على حياة املعيشية للشعب 

الفلسطيني في لبنان«، وفق بيان للهيئة.
وأعلن املجتمعون أن »الثالثاء سيكون 
يوم إضراب عام في مخيمات منطقة صيدا«، 
وطلبوا من »أبناء شعبنا الفلسطيني في 
مخيمات منطقة ص��ي��دا ب��ع��دم إدخ����ال أو 

استقبال املواد الغذائية أو التنموينية«.
كما أش��اروا إلى أن »التحركات ستكون 
حتذيرية وتصاعدية في حال عدم جتاوب 
وزارة العمل والتراجع عن القرار املجحف 
والظالم«، مؤكدين أن اجتماعاتهم »ستبقى 
مفتوحة وتراقب عن كثب مخرجات احلراك 
السياسي اللبناني - الفلسطيني على 
املستوى املركزي وفي منطقة صيدا«. كذلك 
ح��ذروا من »محاولة االس��ت��دراج باإلساءة 
للعالقات األخ��وي��ة بني الشعبني اللبناني 

والفلسطيني«.
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خالد بن سلمان يؤكد لغريفث حرص السعودية على شعب اليمن
قال نائب وزير الدفاع السعودي األمير خالد بن سلمان 
بن عبدالعزيز، إنه أكد للمبعوث األممي إلى اليمن، مارتن 

غريفث، حرص السعودية على الشعب اليمني.
وغرد األمير خالد على موقع التواصل االجتماعي تويتر 

ق��ائ��اًل: »التقيت اليوم املبعوث األمم��ي إل��ى اليمن مارتن 
غريفثس، وأك��دت له ح��رص اململكة على الشعب اليمني 
الشقيق، وضرورة وقف التدخالت اإليرانية اإلجرامية في 
شؤون اليمن، وأن احلل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً 

تاماً من امليليشيا احلوثية مبا توافق عليه اليمنيني، ويتضمن 
ذلك اتفاق ستوكهولم«.

وك��ان مبعوث  األمم املتحدة  اخل��اص إلى اليمن،  مارتن 
غريفثس، قد قال.
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الدفاعات اجلوية تدمر 
طائرتني حوثيتني أطلقتا 

باجتاه السعودية
ص��رح املتحدث الرسمي باسم ق��وات التحالف، 
العقيد الركن تركي املالكي بأن قوات التحالف متكنت 
مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرتني بدون 
طيار )مسّيرة( أطلقتهما امليليشيا احلوثية اإلرهابية 
املدعومة من إيران من صنعاء باجتاه األعيان املدنية 

واملدنيني مبدينة خميس مشيط.
وأوض���ح العقيد امل��ال��ك��ي أن عملية االع��ت��راض 
واإلس��ق��اط للطائرتني نتج عنها سقوط الشظايا 
واألج��زاء بأحد األحياء السكنية مما نتج عنه تضرر 
أحد املباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض املركبات، 

دون وجود خسائر باألرواح.
وبني العقيد املالكي أن محاوالت امليليشيا احلوثية 
اإلرهابية املدعومة من إيران بتعمد استهداف املدنيني 
تعبر عن إفالس املليشيا اإلرهابية ونهجها الالأخالقي 
مبثل ه��ذه األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة، وأن ه��ذه الهجمات 
اإلرهابية والعدائية املتكررة ممنهجة الستهداف 
املدنيني في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي 

اإلنساني ما يعد جرمية حرب.
 وأك��د استمرار قيادة القوات املشتركة للتحالف 
بتنفيذ اإلجراءات الرادعة ضد هذه املليشيا اإلرهابية 
وحتييد القدرات احلوثية وبكل صرامة، ومبا يتوافق 

مع القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.
ونفذ اجليش اليمني ، عملية هجومية مباغتة على 
مواقع مليشيات احلوثي في حجة، ليسيطر على 

بعض املواقع العسكرية شرق مديرية حرض.
وق��ال العقيد محمد احلكمي، من »ل��واء أول قوات 
خاصة في مديرية ح��رض« إن »ق��وات اللواء نفذت 
عملية هجومية مباغتة بدعم من قوات التحالف، على 
مواقع مليشيا احلوثي شرق مدينة ح��رض، مت من 
خاللها السيطرة على مواقع عسكرية كانت تتمركز 

فيها املليشيات احلوثية«.
وأكد العقيد احلكمي على سقوط عشرات العناصر 
احلوثية بني قتيل وجريح خالل العملية الهجومية. 
من جانبها نفذت مقاتالت حتالف دع��م الشرعية، 
خالل الهجوم، عدة غارات جوية استهدفت جتمعات 

وتعزيزات للمليشيات احلوثية.

5 قتلى بانفجار مزدوج 
استهدف حسينية جنوب بغداد
قتل 5 أشخاص على األقل وأصيب آخرون بجروح 
، بعدما فجر انتحاريان حزاميهما الناسفني قرب 
حسينية في جنوب غ��رب بغداد، بحسب ما أف��ادت 

مصادر طبية وأمنية.
وقالت مصادر طبية في مستشفى اليرموك في 
بغداد إن »خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون 

بجروح« في االعتداء.
من جهته، أورد ضابط في الشرطة برتبة مقدم 
لفرانس ب��رس أن »ان��ت��ح��اري��ني ي��رت��دي��ان حزامني 
ناسفني، فجرا نفسيهما ق��رب حسينية أب��و الفضل 
العباس في حي التراث«، في جنوب غرب العاصمة، 

تزامناً مع إقامة مجلس عزاء.
ول��م تعلن أي جهة على ال��ف��ور، مسؤوليتها عن 
الهجوم. وك��ان العراق أعلن في نهاية 2017 دحر 
تنظيم داعش الذي سيطر ألكثر من ثالث سنوات على 

ما يقارب ثلث مساحة البالد.
لكّن اإلرهابيني ما زالت لديهم خاليا نائمة تنشط 
في بعض األحيان وخصوصاً في املناطق الصحراوية 
احل��دودي��ة مع س��وري��ا، وال ت��زال ق��ادرة على تنفيذ 

اعتداءات مماثلة.
وفي يونيو املاضي، قتل شخصان وأصيب تسعة 
آخرون في هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا 

على حسينية للشيعة في شرق بغداد.
وقتل ثمانية أش��خ��اص على األق���ّل وأص��ي��ب 15 
آخرون في مايو املاضي في هجوم نّفذه انتحاري فّجر 

حزامه الناسف في سوق جتارية في شرق بغداد.

تونس: سخط حول نقل جثث مهاجرين
 إلى مقابرهم  بشاحنات قمامة

أث���ارت ح��ادث��ة رف��ض السلطات احمللية 
ببعض مدن اجلنوب التونسي، دفن جثث 
مهاجرين أفارقة لفظهم البحر بعد وفاتهم 
غرقا، في مقابر التونسيني أو تخصيص 
مقابر خاصة بهم، ج��دال واسعا في البالد 

واتهامات بسوء معاملة الذات البشرية.
وان��ت��ش��ل��ت ق����وات احل����رس ال��ب��ح��ري 
ال��ت��ون��س��ي، األس��ب��وع امل��اض��ي، 82 جثة 
ملهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبل أسبوعني 
قبالة السواحل التونسية ولفظهم البحر 
إلى شواطئ جربة وجرجيس وبن قردان 
التابعني حملافظة مدنني، جنوب البالد، إال 
أن عدداً من البلديات رفضت دفنهم في مقابر 

تابعة لها، على غرار بلديتي قابس ودخيلة 
توجان التابعتني حملافظة قابس.

ورّدا على اجل���دل، أك��دت بلدية دخيلة 
توجان على صفحتها في موقع »فيسبوك«، 
أنه »بعد التشاور مع مجموعة من املواطنني 
واملجتمع املدني تبني اختالف وجهات النظر 
ح��ول دف��ن مجموعة من الغرقى في مقبرة 
دخيلة توجان، وجتنبا لالختالف، رفضت 

البلدية دفنهم في مقابرها«.
وبعد رفض هذه البلديات دفن جثامني 
املهاجرين ف��ي مقابرها، ألس��ب��اب ل��م يتم 
اإلعالن عنها رسميا، حتدثت مصادر محلية 
وناشطون على مواقع التواصل االجتماعي، 

أن السبب يعود لكونهم »غير مسلمني«، 
فاضطر مسؤولون إل��ى دفنهم في »مقبرة 

الغرباء« ببلدية جرجيس.
وفي هذا السياق، اعتبر املنتدى التونسي 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية أن ما 
وق��ع أث��ن��اء ان��ت��ش��ال اجل��ث��ث ونقلها نحو 
مستشفى قابس ومن ثم البحث عن أماكن 
للدفن »مخجل من حيث التعامل مع الذات 
البشرية بعد امل��وت«، موضحا أنه »مت نقل 
عديد اجلثث في شاحنات معدة أساسا لنقل 
الفضالت، إض��اف��ة إل��ى م��ح��اوالت ع��دد من 
البلديات التخلي عن مسؤولياتها اإلنسانية 

واألخالقية في إيجاد مكان الئق للدفن«.

مقابر الغرباء

فلسطينيني في مخيم عني احللوة

إضراب عام مبخيَمْي عني احللوة و »املية ومية« داخل  صيدا

األجنبية العمالة  تنظيم  قرار  بسبب  تغلي  لبنان  في  الفلسطينيني  مخيمات 

األطراف اليمنية تتفق على معايير جديدة لوقف النار باحلديدة

هادي: تنفيذ اتفاق السويد مفتاح للترتيبات الالحقة
أبلغ الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، 
املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة إلى 
اليمن، مارتن غريفثس، ضرورة االتفاق بوضوح 
على »أن تنفيذ ات��ف��اق ستوكهولم يعد مفتاح 

الدخول ملناقشة الترتيبات الالحقة«.
وشدد هادي خالل لقائه في الرياض، مارتن 
غريفثس، على أهمية حتقيق تقدم ف��ي امللف 
اإلنساني، وفقاً جلهود املبعوث في هذا اإلطار، 

على قاعدة الكل مقابل الكل، بحسب تعبيره.
وق���ال: »لقد وجهنا فريقنا ف��ي جلنة إع��ادة 
االنتشار باستئناف العمل مع اجلنرال، مايكل 
لوليسغارد، والتعامل بإيجابيه كاملة لتصحيح 
مسار تنفيذ اتفاق احلديدة، وقد بدأت اجتماعاتهم 
أم��س.. ولألسف بلغنا تعنت وصلف امليليشيا 

احلوثية مجددا«.
وج��دد الرئيس اليمني، موقفه ال��دائ��م جتاه 
السالم، ملصلحة اليمن وطناً ومجتمعاً، الفتاً 
إل��ى عملية التحول التي شهدتها البلد واختار 
اليمنيني احل��وار سبيالً حلل خالفاتهم وحتديد 
شكل دولتهم في توافق وطني غير مسبوق عبر 
مؤمتر احلوار الوطني ودعم األشقاء واألصدقاء 
من خالل املبادرة اخلليجية وال��ق��رارات األممية 
ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، مشيراً 
إلى انقالب احلوثيني عليها لتنفيذ أجندة إيران في 

اليمن واملنطقة.
بدوره أكد املبعوث األممي أنه سيعمل » على 
تنفيذ مسارات السالم وفق املرجعيات الثالث 
مع تركيزنا اآلني على املرحلة األولى من اتفاق 

احل��دي��دة« . وعبر عن شكره للفريق احلكومي 
امل��ي��دان��ي وح��ض��وره تلك ال��ل��ق��اءات م��ت��ج��اوزاً 
الصعوبات والعراقيل، بحسب ما نقلته عنه 

وكالة األنباء اليمنية الرسمية.
كما عبر ع��ن إدان��ت��ه لالستهدافات احلوثية 
التي طالت املنشآت املدنية في اململكة العربية 
السعودية، والتي قال إنها« ال تخدم السالم وتزيد 

مساراته تعقيدا«.
وأع��ل��ن فريق احلكومة اليمنية ف��ي اللجنة 
األمم��ي��ة إلع���ادة تنسيق االن��ت��ش��ار وف��ق اتفاق 
استوكهولم بشأن احل��دي��دة، أن اللجنة اتفقت 
ف��ي ختام أعمالها، ، برئاسة اجل��ن��رال مايكل 

لوليسغارد، على تنفيذ املرحلة األول���ى وفق 
مفهوم العمليات املتفق عليها.

وقال رئيس الفريق احلكومي، اللواء صغير 
بن عزيز، إن االجتماع الذي عقد على منت سفينة 
أممية في عرض البحر قبالة مدينة احلديدة، مت 
االتفاق فيه على مفهومي العمليات للمرحلتني 
األولى والثانية، وآلية تخفيف التصعيد ووقف 
إطالق النار، بحسب بيان نشرته وكالة األنباء 

اليمنية الرسمية.
وأكد بن عزيز أن الفريق احلكومي ربط تنفيذ 
املرحلة الثانية من إعادة االنتشار باالتفاق على 
السلطة واألم��ن احملليني، حسب كشوفات العام 

2014 وكذا االتفاق على املوارد املالية حسب ما 
ج��اء في اتفاق السويد واملشار إليه في مفهوم 

العمليات باملرحلة الثانية.
فيما قالت األمم املتحدة إن أطراف حرب اليمن 
اتفقت على »آلية وإجراءات جديدة إلعادة فرض 
وقف إطالق النار وعدم التصعيد« حول مدينة 
احلديدة الساحلية، عالوة على اجلوانب الفنية 
لسحب القوات. وأضافت املنظمة الدولية في بيان 
أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلي اجلانبني من 
أماكن مختلفة حيث أج��روا محادثات في البحر 
األحمر قبالة اليمن، في أول اجتماع من نوعه منذ 

فبراير.

اشتباكات في احلديدة

م������ب������ادرة ف���رن���س���ي���ة ل���ت���ف���ادي 
تصعيد التوتر في اخلليج

قال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون إنه سيتحدث إلى الرئيس 
اإليراني حسن روحاني والرئيس الروسي فالدميير بوتني والرئيس 
األميركي دونالد ترمب هذا األسبوع في إطار مبادرة فرنسية لتفادي 

تصعيد التوتر في الشرق األوسط.
وذكر ماكرون في مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره الصربي »الزخم 
الذي بنيناه في األسابيع القليلة املاضية حال، حسب اعتقادي، دون 

وقوع األسوأ ودون ردود الفعل املبالغ فيها من اجلانب اإليراني«.
وأض��اف »ف��ي ه��ذه الظروف الصعبة، سنواصل وساطتنا وعملنا 

التفاوضي«.
وقرر األوروبيون بذل »كل جهد ممكن« إلنقاذ االتفاق النووي املبرم مع 
إيران لكن استحالة االلتفاف على العقوبات األميركية ال يترك لهم فرصة 

كما أفاد وزراء اخلارجية األوروبيون االثنني في بروكسل.
وص��رح وزي��ر اخلارجية البريطاني، جيرميي هانت، لدى وصوله 
الجتماع مع نظرائه األوروبيني »لم ميت االتفاق بعد« ونريد أن نعطي 

إليران »فرصة للعودة عن تدابيرها املخالفة لتعهداتها«.
من جهته، قال وزير اخلارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، »اتخذت 
إيران قرارات خاطئة رداً على القرار األميركي اخلاطئ باالنسحاب من 
االتفاق وفرض عقوبات تؤثر بشكل مباشر على املنافع االقتصادية التي 

كان بإمكان البلد احلصول عليها من االتفاق«.
وأضاف »نود أن تعود إيران إلى االتفاق« وحتترم تعهداتها.

ويأمل األوروبيون في إقناع اإليرانيني برغبتهم في مساعدتهم بآلية 
»انستكس« للمقايضة التجارية مع إي��ران لاللتفاف على العقوبات 

األميركية من خالل تفادي استخدام الدوالر.
لكن الوضع معقد. وقال دبلوماسي أوروبي إن العقوبات األميركية 
ذات التأثير الواسع أدت إلى انسحاب الشركات األوروبية من إيران 

وانهارت التجارة.
ول��م يعد بإمكان إي��ران تصدير نفطها وباتت محرومة من معظم 
إيراداتها. وتراجعت الصادرات النفطية من 1،5 مليون برميل يومياً إلى 
700 ألف برميل يومياً، وهذا ال يكفي الستمرارية االقتصاد كما ذكر مصدر 
أوروبي. إلى ذلك، أوضح ماكرون أنه لم يتلق بعد أي »توضيح وجيه« 
من السلطات اإليرانية بشأن احتجاز الباحثة فاريبا عادخلاه التي حتمل 

اجلنسيتني الفرنسية واإليرانية.
وأعلنت وزارة اخلارجية الفرنسية االثنني أن باحثة فرنسية-إيرانية 
في جامعة مرموقة في باريس، أوقفت في إيران ولم يسمح لها باالتصال 

باملوظفني القنصليني.


