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هدنة تمديد الزبداني وكفريا والفوعة �إلى ال�سبت ...و� 9شهداء بقذائف �إرهابية على دم�شق

ظريف بعد لقائه الأ�سد :على الجيران الر�ضوخ لمطالب ال�شعب ال�سوري
استقبل الرئيس السوري بشار األسد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف ،والوفد المرافق له.
وفي تصريح صحافي له عقب لقائه الرئيس األسد أكد ظريف أن «المحادثات
مع الرئيس األسد كانت جيدة وتركزت على حل األزمة في سورية وانه آن األوان
لالعبين اآلخرين ولجيراننا أن يهتموا بالحقائق ويرضخوا لمطالب الشعب
السوري ويعملوا من أجل مكافحة التطرف واإلرهاب والطائفية».
وأفادت وكالة «سانا» أنه في بداية اللقاء هنأ الرئيس األسد مجددا ً الشعب
اإليراني على االنجاز الذي حققه من خالل التوصل لالتفاق النووي مع الدول
الكبرى ،مضيفا ً أن توصل إيران لالتفاق النووي ما كان ليتم لوال صمود شعبها
وتمسكه باستقاللية قراره ووقوفه وراء قيادته وهذا يؤكد أن اإلرادة والثبات هما
الطريق األفضل لتحقيق مصالح الشعوب.
كما تم تبادل اآلراء حول أفضل السبل إليجاد حل سلمي للحرب التي تتعرض
لها سورية حيث أكد ظريف أن إرادة الشعب السوري يجب أن تكون بوصلة أي
أفكار تطرح بهذا الصدد وبعيدا ً من أي تدخل خارجي وبما يحافظ على وحدة
أراضي سورية واستقاللية قرارها مشددا ً في الوقت ذاته على تصميم إيران على
المضي في دعم وتقديم كل ما من شأنه تمكين صمود الشعب السوري والتخفيف
من معاناته في مواجهة الحرب المسعورة التي تشنها التنظيمات اإلرهابية عليه.
وعبر الرئيس األسد عن تقديره للدعم اإليراني الثابت لسورية كما أعرب عن
ترحيبه بالجهود الصادقة التي تبذلها إيران والدول الصديقة لوقف الحرب على
سورية والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
وأكد الجانبان أن على جميع الدول في المنطقة وخارجها أن تدرك أن مصيرها
ومستقبل شعوبها ليس في مأمن في ظل االنتشار السرطاني لإلرهاب وأنه
يتوجب على الجميع العمل في شكل جدي وصادق من أجل مكافحة هذا الخطر
الداهم عبر تنسيق الجهود وتبني سياسات مبنية على الحقائق وأوسع أفقا ً
والتوقف عن دعم المجموعات اإلرهابية أو توفير الغطاء السياسي لها.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم
المستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة الجمهورية وبثينة شعبان ونائب
وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ومسؤولون آخرون.
وفي اإلطار ذاته كان الوزير المعلم استقبل ظريف والوفد المرافق وجرى خالل
اللقاء متابعة بحث المواضيع ذات االهتمام المشترك.
وكان وزير الخارجية االيراني وصل الى دمشق قادما ً من لبنان حيث كان في

من الزبداني ...الجي�ش ال�سوري
يفك الح�صار عن كفريا والفوعة

توفيق المحمود



دخلت مدينة الزبداني وقريتا الفوعة وكفريا بريف إدلب الشمالي
في هدنة مدتها  48ساعة بدأت من الساعة السادسة صباح أمس
األربعاء بمبادرة إيرانية  -تركية والتي يندرج في إطارها بندان
أساسيان ينصان على تأمين حافالت تقل إرهابي حركة «أح��رار
الشام» إلى مناطق خارج مدينة الزبداني في مقابل إدخال مساعدات
إنسانية وغذائية إلى كفريا والفوعة ،وبحسب مصادر إعالمية فإن
الهدنة تنص على وقف إطالق النار في الزبداني وكفريا والفوعة بدءا ً
من الساعة السادسة من صباح أمس ،على أن يتم إخالء الجرحى
والحاالت اإلنسانية من الزبداني وقريتي الفوعة وكفريا ،مشيرة
إلى اتفاق تسوية يلوح في األفق من دون أن تتسم بعد مالمح هذه
التسوية.
تأتي هذه الهدنة في ظل التقدم الكبير الذي يحققه الجيش السوري
بالتعاون مع المقاومة اللبنانية ،وسط مدينة الزبداني مسيطرا ً على
حي المحطة ومسجد اإلمام علي ومبنى  8آذار والكتل المحيطة به
غرب المدينة واالقتراب من تحرير المدينة بأكملها.
ويأتي ذلك في ظل هجوم عنيف من إرهابيي ما يسمى «جيش
الفتح» على قريتي كفريا والفوعة في أعنف هجوم تتعرض له منذ
حصارها وسقوط أكثر من  1500قذيفة صاروخية على القريتين ،لكن
اللجان الشعبية المدافعة تمكنت من صد الهجوم موقعة خسائر كبيرة
في صفوف اإلرهابيين الذين يفرضون حصارا ً على القريتين منذ شهر
آذار الماضي.
قريتا الفوعة وكفريا تقعان شمال شرقي محافظة ادلب ،وتبعدان
عشرين كيلومترا ً ع��ن ال��ح��دود التركية وتحيط بهما بلدة بنش
(التتمة ص)14

زمن الحل الليبي لم يحن بعد
رغم انطالق الحوار في جنيف

استقباله بمطار دمشق الدولي نظيره وليد المعلم».
وفي السياق ،ذكر مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة «نوفوستي»
أمس أن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في موسكو اليوم الخميس
وغدا ً الجمعة .الفروف سيجتمع مع رئيس وفد ما يسمى بـ «التحالف الوطني»
السوري خالد خوجة وممثل عن «لجنة المتابعة لمؤتمر القاهرة  »2 -مشيرا ً إلى
أن من بين أعضاء هذا الوفد هيثم مناع وخالد المحيميد وجهاد مقدسي وجمال
سليمان.
وكان نائب رئيس «االئتالف الوطني» هشام مروة قال في حديث لوكالة
«ت��اس» الروسية أمس الثالثاء أن وفده ينوي أن يبحث مع الوزير الروسي
ونائبه ميخائيل بوغدانوف ،المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق
األوسط ،الحل السياسي لألزمة السورية وموقف كل من موسكو ودمشق من هذا
الموضوع.
وفي وقت سابق من الثالثاء أكد نائب وزي��ر الخارجية الروسي ميخائيل
بوغدانوف ،المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط ،بأن وزارة
الخارجية تقوم بإعداد اجتماع موسع جديد لمختلف القوى السياسية السورية
من أجل تسوية األزمة في سورية.
وأف��اد بوغدانوف ب��أن موسكو أع��دت قائمة بأسماء المشاركين في هذا
االجتماع ،مضيفا ً أن الجانب الروسي ينوي تسليم هذه القائمة للواليات المتحدة
والسعودية.
وأكد الديبلوماسي الروسي أن موسكو مستعدة إلجراء مزيد من االتصاالت في
موسكو أو دمشق أو في مكان آخر إذا اقتضت الضرورة ذلك .وقال بوغدانوف:
«روسيا مستعدة الستضافة «موسكو.»3 -
على الصعيد الميداني ،دخلت الهدنة بين الجيش السوري والمقاومة اللبنانية
وبين الجماعات المسلحة في الزبداني وكفريا والفوعة حيز التنفيذ ابتداء من
فجر أمس ولمدة  48ساعة على أن تتمدد الى يوم السبت ،فيما أشار الى سقوط
شهداء بين المدنيين اثر اطالق االرهابيين اكثر من  60قذيفة هاون على االحياء
اآلمنة في دمشق.
فبعد اج��راء الهدنة في مدينة الزبداني بين الجيش السوري والجماعات
المسلحة في هذه المدينة وفي بلدتي كفريا والفوعة بريف ادلب ،قامت الجماعات
المسلحة بإطالق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه االحياء اآلمنة وسط
العاصمة دمشق.

وأكد مصدر سقوط أكثر من  60قذيفة هاون على عموم المناطق اآلمنة في
العاصمة دمشق ،كما أكدت المصادر المحلية من المناطق التي سقطت عليها
القذائف استشهاد تسعة أشخاص والحصيلة مرشحة الى الزيادة ،باالضافة
الى جرح مواطنين وأضرار مادية ،وتأتي هذه العملية ربما بسبب تقدم الجيش
السوري في عموم المناطق التي يقاتل فيها.
وتابع المصدر قائالً :البعض تحدث عن أن إطالق القذائف الصاروخية على
أحياء العاصمة دمشق جاء لضرب الهدنة التي بدأت سارية منذ صباح هذا اليوم

بين الجيش السوري بالتعاون من المقاومة اللبنانية ،والجماعات المسلحة في
مدينة الزبداني وفي بلدتي الفوعة وكفريا في ريف ادلب ،ومن المقرر أن تنتهي
هذه الهدنة عند الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة أو السبت المقبل.
وأشار المصدر الى أن وقف العمليات العسكرية في مدينة الزبداني وفي بلدتي
الفوعة وكفريا يعتبر البند االول من اصل  3بنود لهذه الهدنة ،ومن ثم يبدأ البند
الثاني وهو تمهيد خروج المسلحين من الزبداني ،والبند الثالث اجراء مصالحة
وطنية في مدينة الزبداني لمن يرغب البقاء فيها.

وزير الدفاع العراقي ي�ؤكد البدء في تحرير الرمادي ...وديالى

�إنجازات مهمة للجي�ش واللجان بذمار وتعز و�إب

العبادي :م�سيرة الإ�صالح «لن تكون �سهلة»

تحذير �أممي من تجويع �سعودي متعمد لأطفال اليمن

أكد رئيس ال��وزراء العراقي حيدر
العبادي أم��س ،أن مسيرة اإلصالح
ومكافحة الفساد في البالد «لن تكون
سهلة» ،مشيرا ً إلى أن المتضررين
منها سيعملون بجد «لتخريب كل
خطوة».
وق��ال العبادي «يجب أن نضرب
على أيدي الفاسدين بقوة .يجب أن
نحاربهم ونمنعهم .ولهذا أقول لكم
إن عملية اإلصالح نسير بها بكل قوة
وسنضرب بيد من حديد» ،وذلك خالل
كلمة متلفزة ألقاها خالل احتفال في
بغداد .وأضاف« :المسيرة لن تكون
سهلة ،ستكون مؤلمة».
وأشار إلى أن أصحاب االمتيازات
س���ي���داف���ع���ون ع����ن ام��ت��ي��ازات��ه��م
ومصالحهم .بل بعضهم سيقاتل من
أجلها ،وسيحاول تخريب كل خطوة
نقوم بها».
وكرر العبادي م��رارا ً خالل كلمته
أنه سيكون «صريحاً» و»واقعياً».
وأوضح أن «البعض يريد أن يدعوني
الى مطالب غير واقعية .أنا لن اقوم
بمطالب ال يمكن تنفيذها» ،مضيفاً:

ح��ذرت األم��م المتحدة من خطر
مجاعة تهدد  6ماليين يمني من أصل
نحو  13مليونا ً يفتقرون لإلمدادات
الغذائية األساسية.
وقالت مقررة المنظمة هالل إلفر:
إن حالة األطفال تنذر بالخطر في
شكل خاص وإن ما ال يقل عن 850
الف طفل يواجهون سوء التغذية
الحاد ،وتوقعت أن يرتفع العدد الى
مليون و 200طفل خالل األسابيع
المقبلة.
وأك���دت أن ال��ض��رب��ات الجوية
استهدفت أسواقا ً محلية وشاحنات
تحمل م��واد غذائية وأن الحصار
يمنع وصول مواد غذائية أساسية
للسكان.
وأضافت الفر أن التجويع المتعمد
يشكل جريمة حرب ،مطالبة بهدنة
ان��س��ان��ي��ة ف��وري��ة غ��ي��ر مشروطة
ل��ل��س��م��اح ب��وص��ول ال��م��س��اع��دات
االنسانية.
وفي السياق ،أعرب رئیس اللجنة
الدولیة للصلیب األحمر بیتر مائور
ع��ن قلقه م��ن تسییس االج���راءات

«وع��دت أن أك��ون صريحا ً وسأكون
صريحا ً دوما ً مع ابنائي الشباب ومع
كل المواطنين».
إال أن���ه ش���دد ع��ل��ى ع���دم وج��ود
اس��ت��ث��ن��اءات ف��ي مسيرة االص�ل�اح،
قائالً« :لن أدافع عن باطل .ولن أدافع
عن فاسد .ولكن اقولها بصراحة ،ال

اتقصد أحداً ...الفاسد لو كان بحزبي
انا ضده والصالح لو كان في حزب
عدوي ،أنا معه».
وك���ان مجلس ال��ن��واب أق��ر امس
باجماع  297عضوا ً من اصل ،328
ح��زم��ة االق��ت��راح��ات ال��ت��ي أقرتها
(التتمة ص)14

مقتل جندي تركي و�إ�صابة  7في دياربكر وقار�ص

�أردوغان يهدد حزب ال�شعوب الديمقراطي

والمساعدات االنسانیة في الدول
المتورطة بالحرب مؤكدا ً انه علی
العالم ان یهتم باالزمة الیمنیة.
وق���ال م��ائ��ور خ�لال لقائه أمس
رئیس جمعیة الهالل االحمر االیرانیة
ام��ی��ر محسن ضیائي ف��ي طهران
ان هناك تعاونا ً وثیقا ً بین اللجنة

تنظيم «والية �سيناء» يعدم الرهينة الكرواتي
والأزهر ال�شريف يعتبره عم ًال «خ�سي�س ًا»
دان األزه���ر الشريف بشدة قتل الرهينة الكرواتي
المختطف توميسالف سلوبك على يد أحد التنظيمات
اإلرهابية ووصفه بـ «اإلجرامي» و«الخسيس».
وأكد األزهر في بيان صحافي أن «هذا العمل الشيطاني
تتبرأ منه األدي��ان واألع��راف اإلنسانية كافة بل وتحرمه
شريعة اإلسالم التي تحرم دماء األجانب تحريما ً قاطعاً».
وطالب األزهر الشريف بـ «ضرورة تعقب هذا التنظيم
اإلرهابي على جرائمه النكراء بحق اآلمنين ،وسرعة تقديم
عناصره َ
الخطِ رة للعدالة».
وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن تنظيم «والية سيناء»
بث امس صورة لجثة الكرواتي الذي يحتجزه التنظيم

انطلق الحوار الليبي في جنيف بحضور معظم األطراف السياسية ،وأوساط
المشاركين ترى أن زمن الحل في ليبيا لم يحن بعد.
وكان الحوار الليبي انطلق في جنيف بحضور معظم األطراف السياسية.
وأكد المبعوث األممي لليبيا برناردينو ليون «أن الهدف الرئيس لهذه الجولة
هو تأليف حكومة وحدة وطنية» معربا ً عن اعتقاده بأن األمر ممكن إذا ما توافرت
اإلرادة السياسية للمشاركين.
وعقدت جلستان اقتصر الحضور فيهما على ممثلي مجلس النواب الذي يتخذ
من طبرق مقرا ً له وعلى شخصيات نيابية وقوى وأحزاب قيد التشكيل قبل
وصول وفد طرابلس ،ما سمح لبرناردينو ليون اإلعالن رسميا ً بدء المفاوضات
وهدفها األساس.
وقال ليون «ما سنناقشه في شكل أساسي في هذه الجولة وخالل األسابيع
الثالثة المقبلة هو مالحق اتفاق الخصيرات والتي ستضم إلى االتفاق األساسي
إذا تم التوافق» ،مضيفاً« :أن الهدف األول الذي نسعى للوصول إليه خالل جولة
جنيف هو تأليف حكومة الوحدة الوطنية ،متمنيا ً «أن تكون األطراف جميعها
جاهزة لتحقيق هذا الهدف».
(التتمة ص)14

الدولیة للصلیب االحمر وایران و75
جمعیة وطنیة في األزم��ة الیمنیة
وان جمیع االعضاء لهم فهم قوي
حيال الظروف وأمل بأن نتمكن من
التوصل الی موقف مشترك في هذا
المجال.
(التتمة ص)14

الموالي لـ«داعش».
ونقل موقع «س��اي��ت» األميركي ال��ذي يراقب مواقع
وحسابات المتشددين اإلسالميين أن حسابات متشددة
ت��داول��ت ص��ورة لجثة الكرواتي توميسالف سالوبيك
مقطوعة ال��رأس وتحمل تعليقا ً يقول إن كرواتيا متهمة
بالمشاركة في الحرب ضد تنظيم «داعش».
وكان التنظيم بث قبل أسبوع مقطع فيديو للرهينة قال
فيه إنه مخطوف منذ  22تموز.
وقال إن التنظيم يطالب بإطالق سراح كل المسلمات
األسيرات في السجون المصرية خالل  48ساعة وإال سيتم
قتله وانتهت المهلة الجمعة الماضي.

تون�س :مطالبات بزيادة تمثيل الن�ساء في ال�سلطة
قتل جندي تركي وأصيب  7آخرون بجروح في هجومين
مسلحين منفصلين بمحافظتي دياربكر وقارص جنوب
شرقي تركيا.
وذكر موقع «صول خبر» التركي أن اشتباكا ً وقع بين
مسلحين من حزب العمال الكردستاني وعناصر موقع
عسكري في دياربكر ما أسفر عن مقتل متعاقد أمني
مع الجيش وإصابة  4جنود بجروح إضافة إلى مقتل
مسلحين إثنين.
وأصيب  3جنود آخرين بجروح ج��راء انفجار عبوة
ناسفة لدى مرور عربة مدرعة للجيش التركي في منطقة

ساريكاميس بمحافظة قارص.
واعتقلت قوات أمن رجب طيب أردوغ��ان  12شخصا ً
خالل عمليات دهم في أنقرة وإسطنبول ولواء اسكندرون.
وزعمت وسائل إعالم أردوغ��ان أن المعتقلين على صلة
بتنظيم داعش اإلرهابي بينما اعتبرت قوى المعارضة
أن هذه االعتقاالت تأتي ضمن حملة إعالمية هادفة إلى
ذر الرماد في العيون وحرف الحقائق عن تورط أردوغان
ونظامه في دعم اإلرهاب في سورية والمنطقة وتعريض
األمن التركي للخطر.
(التتمة ص)14

طالبت منظمات تونسية بزيادة تمثيل النساء في
«مواقع صنع القرار» ،منتقدة تردد السلطات في تفعيل
الدستور الجديد ال��ذي أل��زم ال��دول��ة أن «تضمن تكافؤ
الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات
وفي جميع المجاالت».
وجاءت المطالبة عشية احتفال تونس بمرور  59عاما ً
على إصدار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في  13آب
« 1956مجلة (قانون) األحوال الشخصية» التي أعطت
المرأة التونسية حقوقا ً فريدة في العالم العربي ،وسحبت
القوامة من الرجل وج َّرمت تعدد الزوجات والزواج العرفي
وإك��راه الفتاة على ال��زواج من قبل ولي أمرها ،وجعلت
الطالق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا ً
متى يشاء.

وفي بيان مشترك ،قالت  12منظمة منها االتحاد العام
التونسي للشغل (المركزية النقابية) ،والرابطة التونسية
للدفاع عن حقوق اإلنسان ،والجمعية التونسية للنساء
الديموقراطيات« ،نعبر عن بالغ انشغالنا نتيجة التردد
في تفعيل فصول الدستور المكرسة للتناصف والمساواة
(بين الجنسين) وتجريم العنف والتمييز ضد النساء».
وأض���اف���ت« :ن��رف��ض التمييز ال���ص���ارخ ف��ي تولي
المسؤوليات الديبلوماسية حكومية كانت أو إداري��ة،
رغم كل الكفاءات والنجاحات التي أبدعت فيها النساء
التونسيات في عديد المجاالت» ،متهمة السلطات بأن ليس
لديها «إرادة حقيقية للنهوض بأوضاع النساء ووضع حد
للتمييز ضدهن».
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