
عربية وعالمية
اخلميس 8 يناير 2015

 27
األردن ولبنان واألراضي الفلسطينية تعلق الدوام في الدوائر واملصالح الرسمية

ً »هدى« تصيب الشرق األوسط بالشلل والالجئون السوريون األكثر تضررا
طرق األزرق العمري والرويشد 
باجتاه العراق، ش����رقي البالد، 
نظرا النعدام الرؤية بس����بب 

الغبار الكثيف.
وفي س����ياق متصل، قالت 
وسائل إعالم محلية إن رئيس 
الوزراء عبداهلل النسور جتول 
ف����ي العاصمة عم����ان لالطالع 
على جاهزية كوادر أمانة عمان 
)املجلس احمللي( ووزارة األشغال، 
ولعقد اجتماعات مع املسؤولني 

بخصوص العاصفة.
وأعلن التلفزيون األردني أن 
النسور قرر تعليق العمل في 
الدوائر احلكومية اليوم ايضا، 

لليوم الثاني على التوالي.
أما خليج العقبة جنوبا، فقد 
طالبت الهيئة البحرية األردنية 
الس����فن في املنطقة الشمالية 
من البحر امليت مغادرة وإخالء 
املنطقة حتسبا ألي طارئ بسبب 

األحوال اجلوية.
وتتوقع املراصد اجلوية أن 
يتخلل العاصفة »هدى« هطول 
كثيف للثلوج حتى الس����بت 
الق����ادم، مع ري����اح تتجاوز ال� 
110 كم، ودرجة اجلماد ستصل 

للدرجة العاشرة دون الصفر.
وأن »تع����م الثلوج مختلف 
أماكن األردن مع اشتداد العاصفة 
اجلمعة املقبل، وهو حدث نادر 
لم يعتد عليه األردنيون، حيث 
ان بع����ض املناطق وخصوصا 
الغورية ستشاهد الثلوج للمرة 
األولى بحكم انخفاضه عن سطح 
البحر«. ووفق نقابة أصحاب 
املخابز فقد اشترى األردنيون 
خالل األيام ال����� 3 املاضية 80 
مليون رغي����ف خبز مقابل 30 
مليونا للفترة نفسها في األيام 
العادية، وذلك حتس����با أليام 

صعبة قد تشهدها اململكة.
وتعرضت مصر أيضا حلالة 
من الطقس شديد البرودة أثرت 
على مختلف مظاه����ر احلياة 
الطبيعي����ة وعل����ى الطرقات 
واألسواق، وكذلك حركة املالحة 
في البحرين األحمر واملتوسط، 
كما أصيبت حركة الصيد بالشلل. 
وقررت هيئة ميناء االسكندرية 
إغالق بوغازي )االسكندرية( 
و)الدخيلة( أمام حركة املالحة 
لليوم الثاني على التوالي نظرا 
لسوء األحوال اجلوية وزيادة 
سرعة الرياح وارتفاع األمواج 

الى أكثر من 4 أمتار.

اجلوية. وتسببت الثلوج التي 
تساقطت بشكل متواصل على 
بعض املناطق في إغالق الطرق 
وخصوصا في محافظات جرش 
وعجلون وإربد، شمالي البالد، 
فيما شرعت األجهزة احلكومية 
واحمللية بالعم����ل على إزاحة 

الثلوج وفتح الطرق.
وفي بيان لها، قالت مديرية 
األمن العام إن طرق تربط بني 
محافظات في الشمال )عجلون � 
اربد( وثغرة عصفور في جرش 
مغلقة، بسبب تساقط الثلوج 
داعية املواطنني إلى عدم السير 
عليها، داعية املواطنني إلى متابعة 
نشراتها التي تصدر كل فترة 
ملعرفة حالة الطرق خصوصا ان 
مناطق أخرى بدأت تشهد تساقطا 
للثلوج. كما حذرت املديرية في 
بيانها، املواطنني من استعمال 

كما أغلقت مئ����ات املدارس في 
إسرائيل والضفة الغربية احملتلة 
بسبب األحوال اجلوية السيئة 
بينما أعلنت الشرطة اإلسرائيلية 
إغالق طريقني رئيسيني يؤديان 
الى القدس ما ان يبدأ تس����اقط 
الثلوج. واتخذ قرار إغالق الطرق 
في القدس حتى ال يعلق مئات 
من سائقي السيارات على الطرق 
لساعات، كما حدث في ديسمبر 

2013 مع بدء تساقط الثلوج.
ومنذ الساعات األولى أمس، 
بدأت الثلوج بالتس����اقط على 
محافظ����ات األردن تدريجي����ا 
صاحبها رياح شديدة مع درجات 
حرارة متدني����ة، فيما طالبت 
الهيئة البحرية األردنية السفن 
في املنطقة الش����مالية مغادرة 
وإخالء منطق����ة ميناء العقبة 
حتسبا ألي طارئ بسبب األحوال 

من املوظف����ني احلكوميني من 
بلوغ مراكز عملهم في دمشق. 
وأجلت اجلامعات االمتحانات 

حتى انقضاء العاصفة.
وغي����ر بعي����د ع����ن لبنان 
وسورية، امتدت آثار العاصفة 
إلى األردن والضفة وقطاع غزة 
واألراضي احملتلة، حيث اطلق 
خبراء األرصاد على العاصفة 

اسم »هدى«.
وتساقطت الثلوج في مدينة 
القدس احملتلة للمرة األولى هذا 
العام، وبحسب وكالة األناضول، 
فإن التساقط الكثيف للثلوج، 
جع����ل املدينة تكتس����ي بحلة 
بيضاء، فيما بدأت الش����وارع 

تخلو من السيارات.
كما توقفت وسائل النقل العام 
اإلسرائيلية في الشطر الغربي 
من املدينة بالتوقف عن العمل. 

هنا منذ عامني لكن هذا الشتاء 
هو األق����وى«. وأعلنت وكالة 
األنباء الرسمية من جهتها ان 
مياه األمطار والسيول دخلت 
خيام النازحني الس����وريني في 
بلدتي الشيخ عباس والسماقية 
في عكار ش����مال لبنان، و»أتت 
املياه عل����ى محتويات اخليم، 
وقد عانى النازحون طوال الليل 
من البرد القارس«. كما تداول 
ناشطون صورا خليام بدائية 
الصنع وقد طمرته����ا الثلوج 
وأخرى أدت الى انهيارها السيما 
في منطقة عرسال. وما صعب 
عملية الوصول إلى املخيمات هو 
قطع العديد من الطرقات اجلبلية 

بسبب تراكم الثلوج.
وفي س����ورية أيضا أغلقت 
امل����دارس والدوائر الرس����مية 
واملؤسسات ولم يتمكن العديد 

تس����ببت العاصف����ة في قطع 
املواصالت عنها.

وقال أحد الالجئني السوريني 
لوكالة فرانس برس »هناك نقص 
في املواد الغذائية وفي وسائل 
التدفئة. نطالب املنظمات غير 
احلكومية بالتدخل«، مضيفا: 
»نخشى أن تنهار اخليم حتت 
الثل����وج«. وحاول الجئون في 
حوش األمراء قرب مدينة زحلة، 
حيث تدنت درجات احلرارة إلى 
3 درجات مئوية إزالة الثلوج عن 

خيمهم خوفا من انهيارها.
وقال محمد احلس����ني الذي 
يعيش مع زوجته وأوالده ال� 5 
في إحدى خيم املخيم وعددها 
80 خيم����ة »بالكاد نس����تطيع 
املشي في الثلج«، مضيفا: وقد 
عاد إلى املخيم بعدما جنح في 
احلصول على مازوت »أعيش 

عواص����م � وكاالت: دخلت 
منطقة الشرق األوسط وخاصة 
دول ش����رق املتوسط حالة من 
الشلل شبه التام بفعل العاصفة 
الثلجي����ة القطبية األعنف منذ 

عقود.
وكان النازحون السوريون هم 
األشد تأثرا، حيث توفي 3 منهم 
على األقل في مخيمات اللجوء 

بلبنان حتى مساء أمس.
وحملت العاصفة »زينة« كما 
يسميها اللبنانيون، و»هدى« كما 
سمتها باقي دول املنطقة، معها 

كل ما ميكنها من أنواء.
فحاصرت قرى ومخيمات 
بأكملها كما في لبنان وقطعت 
الطرق وأغلقت املطارات واملوانئ 
وعطل����ت الوظائ����ف والدوائر 
الرسمية واملدارس واجلامعات 
وفرض����ت على املالي����ني إقامة 

جبرية في منازلهم.
غير أن أكثر املتضررين من 
هذه العاصف����ة، هم النازحون 
الس����وريون املوزع����ون على 
مخيم����ات اللجوء ف����ي األردن 
ولبنان وتركيا وداخل األراضي 

السورية.
فقد توفي حتى مساء أمس 
الجئان سوريان أحدهما طفل 
يبلغ من العمر 8 سنوات، كان 
بطريقه مع والده وشقيقه عبر 
الطريق اجلردية إلى ش����بعا، 
بحسب ما ذكرته وكالة األنباء 
اللبنانية، التي قالت أيضا إن 
»الالجئ الس����وري عمار كمال 
البالغ 35 عاما وكان يعمل راعيا، 
توفي في منطقة الرشاحة في 
منطقة شبعا احلدودية جراء 
العاصفة«. وكان لبنان ش����هد 
أول من أم����س، أول حالة وفاة 
لطفلة سورية الجئة من مدينة 
حم����ص، توفيت ج����راء البرد 
القارس املرافق للعاصفة »زينة«، 
بحسب مصدر طبي أوضح أن 
الطفلة التي ال يتجاوز عمرها 10 
سنوات توفيت في أحد مخيمات 

منطقة البقاع.
وذلك بعد أن فرضت »زينة« 
حصارا على العديد من القرى 
اللبنانية في اجلبال وكذلك على 
املخيمات العشوائية لالجئني 
السوريني في لبنان، بحسب ما 

أفادت وكالة فرانس برس.
وغطت الثلوج نحو 40 خيمة 
في مجدليون قرب مدينة بعلبك 
في مخيم يق����ع ضمن منطقة 

نازحون سوريون يحاولون انقاذ خيامهم من االنهيار حتت وطأة الثلج في البقاع                                                                                                                                                                                  )محمود الطويل( 

األمم املتحدة: السوريون أكبر مجموعة الجئني في العالم

سفن في رحالت خطرة عبر 
املتوسط في محاوالت يائسة 

للوصول الى اوروبا.
وآخ����ر مث����ال على ذلك 
كان حالة 768 الجئا سوريا 
انقذوا فيما كانت س����فينة 
التي تقلهم جتنح  الشحن 
الس����واحل االيطالية  نحو 
االس����بوع املاض����ي بعدما 
تركهم املهربون في وسط 

البحر.
باكس����تان  ان  ورغ����م 
التزال تس����تقبل اكبر عدد 
انحاء  ف����ي  الالجئني  م����ن 
العالم )1.6 مليون( وكلهم 
من االفغان تقريبا فإن اكبر 
عدد من القادمني اجلدد من 
الالجئني بني يناير ويونيو 

2014 ابلغ عنه لبنان.
وقال����ت املفوضية »مع 
زي����ادة بحوال����ي 325 الف 
سوري خالل النصف االول 

من الس����نة، تخط����ى عدد 
الالجئني املسجلني في لبنان 
بحلول منتصف 2014 عتبة 

1.1 مليون نسمة«.
واضافت املفوضية العليا 
ان لبنان انتقل من املرتبة 
التي تستضيف  69 للدول 
اكبر عدد الجئني الى املرتبة 
الثانية ف����ي غضون ثالث 

سنوات ونصف السنة.
ال����ى تق����دمي  ودع����ت 
مساعدات دولية اكبر ودعم 
ملساعدة الدول واملجموعات 
احمللية على مواجهة تدفق 

الالجئني.
وق����ال غوتيري����س في 
تقريره ان »الكلفة االقتصادية 
والبش����رية  واالجتماعية 
لرعاية الالجئني والنازحني 
داخليا تتحملها بشكل كبير 
مجموعات فقيرة وهي االقل 

قدرة على ذلك«.

»مع وصول عددهم الى اكثر 
من ثالثة ماليني اعتبارا من 
يونيو 2014، اصبح الالجئون 
السوريون يشكلون اآلن %23 
من مجموع الالجئني الذين 
تساعدهم املفوضية في انحاء 

العالم«.
وبحس���ب املفوضي���ة 
العليا فقد نزح اكثر من 1.4 
مليون شخص اضافي عبر 
احلدود في النصف االول من 
السنة املاضية ونصفهم من 
السوريني الذين بلغ عددهم 

704 آالف و400.
الس���وري  النزاع  وادى 
الى مقتل اكثر من 200 الف 
شخص منذ مارس ونزوح 
حوالي نصف عدد السكان.
الن���زاع جلأ  وبس���بب 
سوريون الى دول مجاورة 
مثل لبنان وتركيا واالردن 
لكنهم غادروا ايضا على منت 

أ.ف.پ: أعلنت   � جنيڤ 
االمم املتحدة في تقرير امس 
ان عدد الالجئني السوريني 
ارتف���ع حوال���ي 704 آالف 
ش���خص في االشهر الستة 
االولى من الس���نة املاضية 
وانهم يعتبرون حاليا اكبر 
مجموعة تتابعها املفوضية 

العليا لشؤون الالجئني.
وتوقع���ت املفوضي���ة 
ايضا ان يصل عدد الالجئني 
السوريني الى 4.27 ماليني 
ش���خص بحلول ديسمبر، 
فيما يبل���غ حاليا اكثر من 

ثالثة ماليني.
وه���ذه املراجعة نصف 
الس���نوية تأتي فيما حذر 
رئيس املفوضية العليا من 
اس���وأ ازمة جلوء تشهدها 

الوكالة منذ سبعة عقود.
وقال رئيس املفوضية 
انتونيو غوتيريس  العليا 
اول من ام���س ان »االزمات 
الكبرى في سورية والعراق 
وتكثف االزم���ات اجلديدة 
والقدمية التي لم تنته بعد، 
انشأت اسوأ وضع نزوح في 
العاملية  العالم منذ احلرب 

الثانية«.
العدد بلغ  ان  واض���اف 
50 مليون���ا للم���رة االولى 

منذ 1945.
واش���ار التقرير الى ان 
الس���وريني اصبحوا للمرة 
اكب���ر مجموع���ة  االول���ى 
الجئني ضمن عمل املفوضية 
الذين  وجتاوزوا االفغ���ان 
كانوا يحتلون هذه املرتبة 

منذ اكثر من 30 عاما.
وتصني���ف املفوضي���ة 
العليا ال يشمل الفلسطينيني 
الذين تتولى شؤونهم وكالة 
االمم املتحدة لغوث وتشغيل 
الفلس���طينيني  الالجئ���ني 
)اون���روا( ويق���در عددهم 
في العالم بحوالي خمس���ة 

ماليني.
وبعد سورية وافغانستان 
)2.7 ملي���ون( ف���إن الدول 
االب���رز التي يتح���در منها 
الالجئ���ون ه���ي الصومال 
)1.1 مليون( والسودان )670 
الفا( وجنوب السودان )509 
آالف( وجمهورية الكونغو 
الدميوقراطي���ة )493 الفا( 
وبورما )480 الفا( والعراق 
)426 الفا(. وقالت املفوضية 

»الپنتاغون«: نعمل على اختيار معارضني 
سوريني لالنضمام إلى »التدريب والتسليح«

»البيشمركة« تصد هجومًا لـ »داعش« في زمار
والتحالف يقتل العشرات من التنظيم باألنبار

واش���نطن � األناضول: قالت وزارة الدفاع 
األميركية )الپنتاغون( إنها في طور اختيار 
مقاتلني من املعارضة السورية لالنضمام إلى 
الذي يفترض  برنامج »التدريب والتسليح« 
أن يب���دأ مطلع الربيع القادم في تركيا وقطر 

والسعودية.
وأضاف املتحدث باس���م ال���وزارة اللواء 
البح���ري، جون كيربي، ف���ي معرض املوجز 
الصحافي اليومي من واشنطن: »نحن نعمل 
بشكل وثيق مع شركاء لنا في مختلف املؤسسات 
)األميركية( وبعض الشركاء األجانب لتحديد 

املرشحني )لبرنامج التدريب والتسليح(«.
وأشار إلى أن احتمال بدء برنامج تدريب 
وتس���ليح املعارضة الس���ورية ف���ي »بداية 

الربيع«.
كيرب���ي أش���ار كذلك إلى وج���ود »جهود 
للتنسيق والتخطيط املشترك لتدريب وتسليح 
قوى املعارضة الس���ورية مع تركيا«، واصفا 
تصريحات وزي���ر اخلارجية التركي، مولود 
جاويش أوغلو، بأنها »إشارة جيدة وإيجابية 
على أن األمور تسير في االجتاه الصحيح فيما 

يتعلق بتنفيذ برنامج التدريب والتسليح«.
وكان الوزير التركي أعلن الشهر املاضي أن 
تركيا قد تبدأ تدريب وجتهيز مقاتلي املعارضة 

عواصم � وكاالت: صدت قوات البيشمركة 
هجوما ملسلحي داعش امس على قرى فيروق 

وكول محمد في زمار في محافظة نينوى.
وقال مصدر عس���كري كردي في كركوك 
شمالي العراق ان قوات البيشمركة قتلت عددا 
من مسلحي التنظيم خالل قصفها باملدفعية 
الثقيلة وقذائف الهاونات للمنطقة اجلنوبية 

والغربية من محافظة كركوك.
وكانت البيشمركة فجرت شاحنة مفخخة 
تابعة لتنظيم داعش حاولت مس���اء اول من 
امس االقتراب من القوات املتمركزة في سنجار 
شمال غربي العراق بعد إطالق النار عليها قبل 
وصولها إلى موقع القوات الكردية ولم يسفر 
االنفجار عن أي خسائر في صفوف البيشمركة، 
وان مس���لحي التنظيم زرعوا عبوات ناسفة 
في مركز مدينة س���نجار ويحاولون تعزيز 
قواتهم في املنطقة ألنه���م يتوقعون هجوما 

للبيشمركة.
كما حلقت ثالث طائرات من دون طيار تابعة 

السورية قبل مارس القادم.
إال أن متحدث الدفاع أكد أن هناك محادثات 
مع دول أخرى في املنطقة )لم يس���مها( إلى 
جان���ب الدول الت���ي أعلنت عن اس���تعدادها 
الحتضان برنامج التدريب »ملساهمات ميكنهم 

تقدميها«.
وأعلنت الواليات املتحدة العام املاضي عن 
إطالق برنامج لتدريب وتس���ليح املعارضة 
السورية بغرض متكينها من التصدي لداعش في 
سورية، وسرعان ما أعلنت كل من تركيا وقطر 
والسعودية عن استعدادها الحتضان التدريب 
على أراضيها باالتف���اق مع الواليات املتحدة 
التي ترفض منح أس���لحة مضادة للطائرات 
إلى املعارضة السورية املعتدلة قبيل تدقيق 
خلفيات من ستقوم بتدريبهم وتسليحهم خوف 

سقوط هذه األسلحة بيد تنظيم داعش.
وخصصت »الپنتاغون« مبلغ 5 مليارات 
دوالر للبرنامج املذكور في جزء من ميزانية 
وزارة الدفاع التي أقرها الكونغرس األميركي 

نهاية العام املاضي والتي بلغت 64 مليارا.
ويفترض بهذا البرنامج تدريب 5000 مقاتل 
من املعارضة السورية املعتدلة لقتال داعش 
بعد عام واحد من املباشرة فيه والتي يفترض 

أن تبدأ في ربيع العام احلالي.

للتنظيم الليلة قبل املاضية في سماء سنجار 
بهدف التجسس وجمع معلومات عن مواقع 
البيشمركة في املنطقة، ومتكنت البيشمركة 
من إس���قاط إحداها وإبعاد طائرتني أخريني 

باطالق النار جتاههما.
الى ذلك، قتل العشرات من عناصر تنظيم 
داع���ش اإلرهابي في غ���ارات جوية لطيران 
التحالف الدولي غرب الرمادي مبحافظة األنبار 
غربي العراق، فيما شرعت قيادة فرقة املشاة 
السابعة باجليش العراقي امس في التقدم جتاه 
جسر وحيد مبدخل مدينة هيت في محافظة 
األنبار على محورين مبساندة العشائر السنية 
من أجل حترير املدينة من سيطرة عصابات 

داعش.
وقالت مصادر أمني���ة ومحلية عراقية ان 
غ���ارات التحالف الدولي علي مواقع التنظيم 
بقضاء حديثة 160 كلم غرب الرمادي، ما أسفر 
عن مقتل العشرات من داعش وإحلاق خسائر 

مادية بآليات ومقرات التنظيم.

أكدت أن البرنامج قد يبدأ في »الربيع«
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