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الأ�سد ي�صدر عفواً خا�ص ًا عن  400موقوف دعم ًا لجهود الم�صالحة الوطنية

�شتاينماير و�شعبان ي�ؤكدان امكانية حل الأزمة ال�سورية بعد االتفاق النووي
بعد دع��وة الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
إلى ضرورة حل األزمة السورية بالتعاون مع
ال��دول المؤثرة كروسيا وإي��ران والسعودية
وتركيا ،اعتبر وزير الخارجية األلماني فرانك
شتاينماير أن اتفاق فيينا في شأن البرنامج
النووي اإليراني يدفع لألمل في التوصل إلى
حل ناجح لبقية القضايا الساخنة في منطقة
الشرق األوسط وبخاصة في سورية التي تعد
من القضايا األكثر إلحاحا ً للحل.
وق���ال شتاينماير ف��ي م��ق��ال ل��ه نشر في
صحيفة «كوميرسانت» الروسية أم��س أن
االت��ف��اق عمل على تقريب صفوف الالعبين
الدوليين والسماح لهم بالدفاع عن المصالح
المشتركة بينهم وربما يساهم ذلك في الحد
م��ن ال��ن��زاع��ات الساخنة األخ���رى ف��ي منطقة
الشرق األوس��ط ،مشيرا ً إل��ى أن ذل��ك يتطلب
وحدة المجتمع الدولي ورغبة قوية منه للعمل
وفقا ً للمصالح المشتركة وكذلك القدرة على
التحمل وعلى االستعداد التخاذ خطوات عملية
ولو كانت صغيرة تقرب من الحل ومن التغلب
على انعدام الثقة.
وأك��د الوزير األلماني أنه من الضروري أن
تلعب ايران دورا ً بنا ًء في التسوية السياسية
السلمية في سورية ،مضيفا ً أن دول الجوار وفي
مقدمها تركيا والسعودية يجب أن تكون معنية
بعدم تفتت سورية في شكل نهائي.
وأضاف شتاينماير أن كل جهود األمم المتحدة
في التوصل الى حل سلمي فشلت بسبب عدم
وجود وحدة في مجلس األمن وبسبب التناقض
بين المواقف األميركية وال��روس��ي��ة ،معتبرا ً

أن عملية السالم ال يمكن أن تنجح إذا استمر
الوضع في سورية على ما هو عليه.
ورأى أن الطريقة ال��وح��ي��دة للخروج من
الطريق المسدود تحتم على المجتمع الدولي أن
يتكلم بصوت واحد في اتخاذ التدابير الالزمة
على رغم أن هذا االحتمال قد يبدو اآلن بعيدا ً
جدا ً ولكن التوصل إلى اتفاق في فيينا أظهر أن
الحل السلمي للنزاعات ممكن التحقيق حتى
عندما يبدو أنه ال يمكن التغلب على حالة انعدام
الثقة موضحا ً أن العملية شاقة وتتطلب الصبر
والمثابرة ولكن االمر يستحق ذلك.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أك���دت المستشارة
السياسية واإلعالمية في رئاسة الجمهورية
السورية الدكتورة بثينة شعبان أن االتفاق
ال��ن��ووي يسمح لها ب��أن تلعب دورا ً أه��م في
مكافحة اإلرهاب على مستوى المنطقة والعالم،
وقالت« :نحن مرتاحون جدا ً لتوقيع هذا االتفاق
ألنه يشكل نقطة جوهرية وأساسية لمستقبل
المنطقة والعالم».
وفي مقابلة تلفزيونية وردا ً على سؤال حول
تأثير االتفاق على القضايا اإلقليمية وبخاصة
س��وري��ة ف��ي المرحلة المقبلة قالت شعبان
«بما أن هذا االتفاق يحقق إليران االستقاللية
الكاملة عن الضغوط والترهيب الذي تعرضت
له لعشرات السنين ،فهي أول بلد يفهم أهمية
م��س��اع��دة ال��ش��ع��وب ض��د ال��ت��ره��ي��ب الفكري
والعقوبات واإلرهاب لذا لن يكون دور إيران إال
ايجابيا ً في الشرق والغرب وفي التعاون من
أجل احالل السالم والعدل واالستقرار في منطقة
الشرق األوسط والعالم».

وعن وج��ود قلق من وج��ود صفقات نتيجة
لالتفاق ال��ن��ووي بين إي���ران وال��غ��رب قالت
المسؤولة السورية «كيف يمكن أن نكون قلقين
وإي���ران أصبحت عضوا ً في ال��ن��ادي النووي
العالمي كما ان التاريخ يشهد على تحالفنا
وصداقتنا مع إيران».
وأص��در الرئيس السوري بشار األسد أمس
عفوا ً خاصا ً عن أكثر من  400موقوف دعما ً
لجهود المصالحة الوطنية ،يقضي باإلفراج عن
موقوفين بتهم اإلرهاب« ،ممن لم تتلطخ أيديهم
بدماء السوريين».
ويتحدث مرسوم العفو عن استبدال عقوبة
اإلع��دام بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو
االعتقال المؤبد واستبدال عقوبة األشغال
الشاقة ال��م��ؤب��دة بعقوبة األش��غ��ال الشاقة
الموقتة لمدة  20عاماً ،بحسب ما ذكرت وكالة
األنباء السورية الرسمية «سانا».
وبموجب المرسوم يعفى «عن كامل العقوبة
المؤبدة أو الموقتة لمن بلغ السبعين من العمر
بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .كما
تضمن المرسوم العفو عن كامل العقوبة لعدد
من الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون
العقوبات السوري ،وأخرى عن نصف العقوبة
أو ثلثها.
وفي السياق ،قال وزير العدل السوري نجم
األحمد ان هذا المرسوم التشريعي جاء في إطار
التسامح االجتماعي واللحمة الوطنية وعلى
خلفية االنتصارات التي يحققها الجيش العربي
السوري في الميادين كافة في مواجهة قوى
الشر والظالم.

القوات العراقية تحرر منطقتين في الأنبار

ه�ستيريا «�إ�سرائيلية»
من االتفاق النووي الإيراني

بغداد� :إغالق المعابر الحدودية مع الأردن

ناديا شحادة
«اسرائيل» مستاءة ومحبطة وفي حالة هستيريا ،فكل ما قيل
وسعت من خالله الى عرقلة االتفاق على النووي االيراني ذهب هباء،
فجميع تحذيرات تل ابيب والمواقف الرافضة من صفقة غربية مع
البرنامج النووي االيراني لم تجد نفعاً ،فالتوقيع واالعتراف بإيران
قوى عظمى تحقق .وخرجت ايران منتصرة وبال اضرار من المواجهة
النووية مع الغرب ،التي سعت «اسرائيل» الى عرقلته خالل السنوات
الماضية ،فرئيس حكومة تل ابيب بنيامين نتنياهو كان قد خرج في
سلسلة من التصريحات المنددة باالتفاق ،تصريحات ومواقف كررها
واجترعها تباعا ً في االيام الماضية ،مؤكدا ً فيها الرفض القاطع والتام،
لكل ما جرى تداوله من اقتراحات واتفاقات مع ايران ،واصفا ً اي اتفاق
معها ،بأنه «خطأ تاريخي».
تل ابيب ت��درك جيدا ً ان االتفاق يشكل نكسة بل وهزيمة مدوية
ستمتد تداعياتها السلبية على الكيان «االسرائيلي» على أكثر من ملف
وأكثر من ساحة األمر الذي دفع المسؤوليين «االسرائيليين» إلصدار
تصريحات تعبر عن استيائهم من االتفاق الذي تم التوصل اليه الثالثاء
الماضي ،هذه التصريحات التي تظهر حجم القلق «االسرائيلي» الذي
عبر عنه نتنياهو سابقا ً معتبرا ً أن أي اتفاق يشتمل على رفع العقوبات
على ايران يمثل ضربة كبيرة جدا ً لكل الجهود التي بذلت في السنوات
الماضية وأدت الى إنشاء العقوبات التي انهارت فور التوقيع.
يؤكد المتابعون ان تل ابيب التي سعت سابقا ً الى ضرب ايران
عسكرياً ،ترى االتفاق دليالً على ان الواليات المتحدة ال ترغب وال تريد
وسعت جاهدة كي تتجنب الخيارات العسكرية ضد ايران ،هذا الخيار
ال��ذي بات اآلن مستحيالً رغم كل الجهود التي بذلتها «اسرائيل»،
(التتمة ص)14

أبلغت السلطات العراقية نظيرتها
األردنية قرارها إغالق المعابر الحدودية
بين البلدين حتى إشعار آخر ،وفق ما
ذكره مصدر رسمي أردني أمس.
وص���رح ال��م��ص��در ل��وك��ال��ة األن��ب��اء
األردن���ي���ة ،أن���ه يهيب بالمسافرين
والسائقين ال��راغ��ب��ي��ن بالسفر إلى
ال��ع��راق ،ع��دم ال��ت��وج��ه إل��ى المراكز
الحدودية ،حتى صدور قرار جديد من
السلطات العراقية بإعادة فتح حدودها
مع األردن.
وك��ان��ت المديرية العامة للمنافذ
ال��ح��دودي��ة العراقية أص���درت ق���رارا ً
األرب����ع����اء ب���إغ�ل�اق م��ن��ف��ذ طريبيل
ال��ح��دودي وتحويل دخ��ول البضائع
الواردة إلى العراق من األردن عبر منفذ
عرعر الحدودي مع المملكة العربية
السعودية.
يذكر أن منفذ طريبيل ال��ذي يبعد
من عمان حوالى  370كيلومترا ً وعن
بغداد حوالى  570كيلومترا ً هو المعبر
الوحيد بين البلدين ،ويشهد حركة نقل
للمسافرين والبضائع باإلضافة إلى
نقل النفط الخام العراقي إلى األردن
بالصهاريج.
ميدانياً ،وضمن عملياتها المستمرة
لتطهير المناطق العراقية من فلول
االرهابيين تمكنت القوات المشتركة
ال��ع��راق��ي��ة م��ن تطهير منطقتين في

القوات اليمنية واللجان ال�شعبية ي�ستهدفان مواقع جيزان ونجران

م�س�ؤولون �سعوديون ينقلون وزراء هادي �إلى مطار عدن

هبطت طائرة عسكرية سعودية في مطار عدن الدولي،
بعد تصرفه من قبل ميليشيات عبدربه منصور هادي قبل
يومين.
وبحسب صحيفة «عربي  »21هبطت طائرة سعودية
من ليل األربعاء الخميس في مطار مدينة عدن (جنوب
اليمن) ،تقل عددا ً من وزراء حكومة هادي التي شكلها بعد
استقالته وهربه للسعودية.
وهذه أول طائرة تهبط في مطار المدينة الجنوبية ،منذ

حرب اغتياالت
بين الأمراء في ال�سعودية

سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على المطار قبل
ثالثة أشهر.
وقالت مصادر ،إن ال��وزراء والمسؤولين وصلوا إلى
قاعدة عسكرية جوية على األطراف الغربية لعدن بطائرة
هليكوبتر ،وكان من بينهم وزيرا الداخلية والنقل ووزير
الداخلية السابق ورئيس االستخبارات ونائب رئيس
مجلس النواب (المعينين من قبل هادي).
(التتمة ص)14

محافظة االنبار وتدمير رتل لإلرهابيين
في منطقة القائم بالقرب من الحدود
السورية العراقية.
وبحسب مصدر في قيادة العمليات
المشتركة العراقية في ب��غ��داد ،فإن
«ال���ق���وات ال��م��ش��ت��رك��ة م���ن الجيش
والشرطة االتحادية والحشد الشعبي

تمكنت من تحرير منطقة معمل الثلج
في ناحية حصيبة الشرقية بمحافظة
األن��ب��ار بعد م��ع��ارك م��ع العصابات
اإلره��اب��ي��ة أس��ف��رت ع��ن مقتل ثمانية
ارهابيين بينهم انتحاريان واغتنام
ثالث عربات».
وف��ي س��ي��اق متصل أعلنت خلية

توقف ال�صادرات الأردنية �إلى العراق
عمان  -محمد شريف الجيوسي
أبلغت وزارة الصناعة والتجارة األردنية ،القطاعات الصناعية رسمياً ،بإن
القنصلية العراقية في عمان ،توقفت عن تصديق فواتير التصدير المتجهة الى
العراق من طريق معبر طريبيل الحدودي مع األردن ألسباب أمنية.
وق��ال موسى الساكت عضو غرفة صناعة عمان ،أن وق��ف تصديق فواتير
التصدير المتجهة إلى العراق يعني وقف عملية التبادل التجاري من الناحية
العملية بين األردن والعراق ،وال يوجد بديل امام الصادرات األردنية للوصول الى
السوق العراقية الذي يعد اكبر سوق للصادرات األردنية سوى البحر االحمر او من
خالل دولة الكويت.
ويعد العراق وسورية شريانا ً للصادرات الزراعية والصناعية الرئيسة لألردن،
ولكن بعد أن سيطر ارهابيو «داعش» على مدينة الرمادي العراقية الحدودية،
حيث توقفت الصادرات األردنية إلى العراق في شكل شبه كامل باستثناء بعض
الصادرات التي تمر عبر البحر.
وسلمت شركة األسلحة األميركية «ريثيون» لألردن قدرات تشغيلية عسكرية،
تشمل معدات وبرمجيات الكترونية ،بقيمة  79مليون دوالر ،وذلك بموجب عقد
وقعته الشركة ،مع وكالة حكومية أميركية ،تدعى «الحد من الخطر الدفاعي»،
كمساعدة أميركية لألردن لتأمين حدوده مع العراق وسورية.
ويتضمن العقد ،بحسب بيان صدر عن الشركة اخيراً ،تسليم قدرات عسكرية
للقوات المسلحة األردنية ،في ما يخص القيادة والسيطرة واالتصاالت والمراقبة.

حسين الديراني

الصقور االستخباراتية التابعة لوزارة
الداخلية العراقية مقتل ستة وسبعين
إرهابيا ً من عصابات «داع��ش» بينهم
م��ت��زع��م��ون ب��ث�لاث ع��م��ل��ي��ات ج��وي��ة
منفصلة نفذها الطيران العراقي غرب
محافظة األنبار.
(التتمة ص)14

لم يكن موت األمير سعود الفيصل الوزير السابق لوزارة الخارجية
السعودية موتا ً طبيعيا ً في المستشفى كما نشرت وكاالت األنباء
السعودية ،أكد ذلك الناشط السعودي الشهير «مجتهد» حيث قال
عبر موقعه الرسمي على تويتر «أتو ليوقظوه من النوم في المنزل
في لوس انجليس بأميركا فوجدوه ميتا ً ولم يكن في المستشفى ولم
يشهد أحد احتضاره وما عدا ذلك اختالق».
وك��ان أخ��ر ظهور علني لألمير سعود الفيصل في العاصمة
الفرنسية باريس خالل استقباله «المحمدين» ولي العهد محمد
بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان في شهر ايار الماضي
قبل مغادرتهما باريس الى واشنطن لحضور اجتماع قادة دول
مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس أوباما في كامب ديفيد منع
حينها محمد بن سلمان والده الملك سلمان من الذهاب لترؤس الوفد
السعودي خوفا ً من االحراجات التي يسببها خالل سفره بعد تطور
مرض ألزهامير عند الملك.
بعد موت سعود الفيصل ونقل جثمانه الى المملكة السعودية
لم يكن محمد بن سلمان بين المصلين او المعزين وخالل متابعتنا
لهذا الحدث وما تنشره المواقع اإلخبارية السعودية الحظنا بأنها
لم تذكر وجود محمد بن سلمان بين المصلين او بين المستقبلين
لرؤساء الوفود الدولية المعزية بينما نشرت ص��ورة لـ «محمد
بن سلمان» في سياق الخبر عن الصالة على جنازة الفيصل وهو
يصلي!
وفي التدقيق في الصورة تظهر انه كان يصلي في مكان آخر
وليس في مكان تشييع الفيصل مما يدل على تضليل إعالمي ال
يعرفون كيف يتعاطون مع هذا الحدث فكيف لولي ولي العهد وزير
الدفاع رئيس الديوان الملكي ان يتغيب عن تشييع ما يسمونه
«عميد الديبلوماسية»؟ إال اذا كان مصابا ً كما ذكرت بعض وسائل
االعالم او انه ال يريد ان يشارك في تشييع جنازة خصمه.
(التتمة ص)14

قاعدة «�إ�سرائيلية» بجنوب ال�سودان
لمراقبة ال�سالح المهرب �إلى غزة
ك��ش��ف ن��ائ��ب ف���ي الكنيست
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال��ن��ق��اب ،ع��ن أن
«إس���رائ���ي���ل» ت��س��ت��خ��دم ج��ن��وب
السودان كقاعدة لمراقبة ورصد
إرساليات السالح الذي يتم تهريبه
عبر البحر األحمر والسودان ،الى
قطاع غزة.
وقالت النائب تمار زندبيرغ،
ع��ض��و لجنة ال��خ��ارج��ي��ة واألم��ن
ال��ت��اب��ع��ة للكنيست ،إن جنوب
السودان تقدم خدمات استراتيجية
وأم��ن��ي��ة ه��ائ��ل��ة ،وه���ذا م��ا يفسر
ح���رص ح��ك��وم��ة ن��ت��ن��ي��اه��و على
مواصلة تقديم الدعم العسكري
لهذه ال��دول��ة ،على رغ��م اتهامها
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية ،بحسب «عربي .»21
ونقلت إذاعة العدو أول من أمس
عن زندبيرغ قولها ،إن «إسرائيل»
تعكف على تزويد جنوب السودان
ب��ال��س�لاح ع��ل�اوة ع��ل��ى قيامها
بتدريب قواتها.
يذكر أن «إسرائيل» شنت غارات
عدة على قوافل كانت تتحرك داخل
السودان ،بزعم أنها كانت محملة
بسالح متجه إلى قطاع غزة.
وق��ام��ت ط��ائ��رة م��ن دون طيار

«إسرائيلية» بتصفية شخصين
داخل السودان ،زعمت «إسرائيل»
أن لهما عالقة بعمليات تهريب
السالح للقطاع.
وف��ي س��ي��اق مختلف ،كشفت
صحيفة «ي��دي��ع��وت أح��رن��وت»
أمس ،النقاب عن أن حركة حماس
تطالب باإلفراج عن مجموعة من
األس��رى في سجون االحتالل في

مقابل اإلدالء بمعلومات حول
الجنود «اإلسرائيليين» الذين
أس��رت��ه��م ح��رك��ة ح��م��اس خ�لال
الحرب وبعدها.
وفي السياق ،تعاظمت الدعوات
داخ����ل فلسطين ال��م��ح��ت��ل��ة لفك
الحصار عن القطاع على اعتبار
أن ه��ذا التطور يخدم المصالح
االستراتيجية لالحتالل.

