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وفود «المعار�ضات» تتقاطر �إلى مو�سكو والفروف ي�ؤكد �ضرورة مكافحة الإرهاب بخطوات عملية

طهران تحذر تركيا من محاولة �إيجاد منطقة عازلة في �سورية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
خ�لال لقائه وف��د «االئ��ت�لاف المعارض» برئاسة
خالد خوجة إن موسكو تدعو الغرب والمعارضة
السورية إلى التركيز على مكافحة اإلرهاب.
وأردف قائالً «للجميع مصلحة مشتركة في
وض��ع ح��اج��ز أم���ام اإلره����اب ،واه��ت��م��ام مشترك
بتسوية األزمة في سورية بالوسائل السياسية في
أقرب وقت» ،وأضاف« :الشيء األهم هو ترجمة هذه
المصلحة المشتركة إلى خطوات عملية منسقة.
وإنني آمل في أن يساعد لقاؤنا في إحراز تقدم على
هذا الطريق».
وأش��ار الف��روف أن الجانب الروسي يعمل مع
جميع الالعبين الخارجيين ،بمن فيهم دول المنطقة
والواليات المتحدة والشركاء األوروبيون ،معتبرا ً
أنه يجب على الجميع التركيز على النقاط المشتركة
من أجل إحراز تقدم في التسوية السورية ،وذلك
على أساس بيان جنيف وعبر الحوار السوري -
السوري والتعاون في مكافحة اإلرهاب.
وأضاف أن روسيا تعتبر التقييمات التي يقدمها
االئتالف المعارض للتطورات في سورية ،مفيدة
جدا ً من أجل تكوين صورة متكاملة لألهداف التي
يجب تحقيقها في سياق التسوية ،وسبل دفعها
إلى األمام.
وأردف قائالً «لدينا اهتمام ص��ادق بمساعدة
السوريين ف��ي توحيد صفوفهم ح��ول المهمة
المحورية المتمثلة ف��ي الحفاظ على دولتهم
وضمان االستقرار في الجمهورية العربية السورية
والحيلولة دون تحويلها إلى بيئة حاضنة لإلرهاب
والمخاطر األخ��رى» ،مضيفا ً أن موسكو تعمل في

هذا االتجاه مع جميع أطياف المعارضة السورية
داخل سورية وخارجها.
و ق��ال خوجة أثناء اللقاء «نقدر ال��دور الذي
تلعبه روسيا كصديقة للشعب السوري على مدى
التاريخ ،مشيرا ً إلى أن «ما تشهده سورية اآلن
هي حقبة تختلف عن الحقب السابقة» .وأضاف
«نحن كممثلين للثورة السورية والشعب السوري
وكذلك المعارضة أتينا لكي نوضح موقف االئتالف
الوطني لقوى الثورة تجاه عملية االنتقال السياسي
في سورية».
وق��ال إن «النظام السوري هو من وف��ر البيئة
الفوضوية التي تعيشها البالد اآلن .اللقاء الذي
جمعنا بفريق من وزارة الخارجية كان مثمرا ً ونحن
متفقون على أهمية الحفاظ على الدولة السورية
وكافة مؤسساتها ».وأضاف أن عملية التغيير يجب
أن تكون وفق اتفاق جنيف وهي اتفاق األطراف على
تشكيل هيئة حكم انتقالي بكافة الصالحيات.
وأكد خوجة أن «االئتالف الوطني هو أول من
ح��ارب اإلره���اب وم��ا زلنا ن��واص��ل ه��ذه الحرب،
المقاربة لمحاربة اإلرهاب يجب ان تكون مقاربة
شاملة لتحقيق االستقرار في س��وري��ة» .وأش��ار
إلى أن هناك عالقات قوية وعميقة بين الشعبين
ال��روس��ي وال��س��وري ويهمنا ج���دا ً الحفاظ على
ه��ذه العالقات واستمرارها ،وأن تكون العالقة
المستقبلية وفق المفهوم الذي قدمناه كما يجب
إحداث تغيير في الحالة السورية الراهنة كي ننتقل
من حالة الفوضى إلى حالة االستقرار».
كما نفى الفروف في هذا السياق وجود أي خطط
ل��دى موسكو الستضافة اجتماع واس��ع ألطياف

المعارضة السورية ،ووص��ف أنباء نشرت بهذا
الشأن بأنها غير صحيحة.
هذا وكانت ماريا زاخاروفا مديرة قسم اإلعالم
والصحافة في وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت
في وقت سابق أمس أن المحادثات بين الفروف
وخوجة ستركز على عملية التسوية السياسية
في سورية وتوحيد جهود جميع القوى البناءة
لمواجهة الخطر اإلرهابي في المنطقة.
يذكر أنه بالتزامن مع زي��ارة وفود المعارضة
السورية إلى موسكو ،وصل إلى روسيا أمس رمزي
عزالدين رمزي نائب المبعوث األممي الخاص إلى
سورية ستيفان دي ميستورا.
وفي سياق متصل ،قال ممثل عن «لجنة المتابعة
لمؤتمر القاهرة  »2 -إنه من المخطط إجراء لقاءات
وفده مع الفروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف في
الـ 13والـ 14من آب ،مشيرا ً إلى أن من بين أعضاء
الوفد هيثم مناع وخالد المحيميد وجهاد مقدسي
وجمال سليمان.
وحسب اللجنة ،ينوي الطرفان أن يبحثا خالل
اللقاءات المخطط لها «خريطة الطريق» الخاصة
بالتسوية السورية والتي تبناها مؤتمر المعارضة
السورية في القاهرة (مؤتمر «القاهرة ،)»2 -
إضافة إلى مقترحات المبعوث دي ميستورا.
ه��ذا وك���ان ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
بوغدانوف قد بحث مع صالح مسلم رئيس حزب
االتحاد الديمقراطي المبادرة الروسية الخاصة
بإنشاء تحالف واسع لمواجهة تنظيم «داعش»
اإلرهابي في الشرق األوسط.
(التتمة ص)14

«داع�ش» يتبنى تفجير �شاحنة مفخخة �أوقعت ع�شرات ال�شهداء والجرحى ب�سوق �شعبية في مدينة ال�صدر

ما �سبب ف�شل ال�سعودية با�ستعادة مواقعها الحدودية؟

البنتاغون يرى التق�سيم ح ًال للعراق والعبادي ي�صف الت�صريح بغير الم�س�ؤول �إيران� :سنكثف م�ساعداتنا الإن�سانية لليمنيين

وصف رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي تصريحات
رئيس أركان الجيش األميركي الجنرال ريموند أودييرنو القائلة
بأن الحل الوحيد في العراق هو التقسيم ،بأنها غير مسؤولة
وتعبر عن جهل بالواقع العراقي.
وكان المسؤول العسكري األميركي أدلى بتصريحه هذا في
الوقت الذي يشرع فيه العراق بتطبيق حزمة إصالحات شاملة
تهدف إلى الحد من «المحاصصة الحزبية والطائفية».
وقال رئيس األركان األميركي المنتهية واليته الجنرال ريموند
أودييرنو في آخر مؤتمر صحافي له في البنتاغون أول من أمس،
إن تحقيق المصالحة بين مكونات الشعب العراقي ال ينفك يزداد
صعوبة ،معتبرا ً أن تقسيم العراق ربما قد يكون الحل الوحيد
لتسوية النزاع.
وردا ً على س��ؤال عن فرص المصالحة في العراق ،أوضح
أودييرنو الذي قاد القوات الدولية في العراق في الفترة -2008
« :2010هذا األمر ال ينفك يزداد صعوبة يوما ً بعد يوم واستبعد
عودة العراق مستقبالً إلى ما كان عليه في السابق».
وتحدث أودينيرو عن إمكانية تقسيم العراق قائالً« :هذا األمر
يعود إلى المنطقة ،وإلى الشخصيات السياسية والديبلوماسيين
في رؤيتهم كيف يمكن لهذا األمر أن يجري ،ولكن هذا أمر يمكن أن
يحصل ،وقد يكون هو الحل الوحيد».
(التتمة ص)14

«حاخام» يقود اقتحام ًا للأق�صى بحماية �شرطة االحتالل

العدو يحذر �أوروبا من تمويل م�شاريع ال�ضفة

أكد النائب األول للرئيس اإليراني إسحاق جهانغيري
إن إيران مستعدة لزيادة المساعدات اإلنسانية للشعب
اليمني عبر اللجنة الدولية للصليب األحمر.
وأضاف جهانغيري خالل لقائه رئيس اللجنة الدولية
للصليب األحمر بيتر مائور في طهران أن األزمة اليمنية
تحل فقط عبر الحلول السياسية والحوار .وانتقد عدم
االهتمام الكافي لبعض األوساط الدولية تجاه األوضاع
الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني ،وقال :لألسف أن
بعض ال��دول الكبرى تدعم المجموعات اإلرهابية ماليا ً
وأيديولوجياً.
وأك���د جهانغيري ض���رورة تشكيل حكومة شاملة
باليمن تشارك فيها جميع القوى السياسية ،وقال حتى
تشكيل مثل هذه الحكومة ،يجب أن تستمر عملية إرسال
المساعدات اإلنسانية للمدنيين.
من جانبه أبدى رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر

برلين :لن نحقق في ا�ستخدام «داع�ش»
للكيماوي �ضد البي�شمركة
ق���ال م��ت��ح��دث ع��س��ك��ري ألماني
أمس إن خبراء الجيش األلماني لن
يشاركوا في التحقيقات في شأن
ظروف الهجوم الكيماوي الذي شنه
عناصر «داع���ش» على المقاتلين
األكراد شمال العراق.
وكانت مجلة بيلد أعلنت استنادا ً
إلى تقرير سري للجيش األلماني أن
عناصر تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
استخدموا أول من أمس ضد قوات
البيشمركة سالحا ً كيماوياً ،خالل
معارك حول مدينة مخمور ما أدى
إلى إصابة  60مقاتالً كردياً.
وأوضح المتحدث باسم الجيش
األلماني لوكالة ري��ا نوفوستي أن

ح��ذرت خارجية العدو ،أم��س االتحاد األوروب���ي من
مواصلة تمويل مشاريع بناء وصفتها بـ«غير قانونية» في
المناطق المصنفة «سي» في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة معاريف ،أن االتحاد األوروبي رد على
هذه التحذيرات ،وقال إن «إسرائيل» تنتهك القانون الدولي
من خالل عدم السماح للفلسطينيين بالبناء المرخص في
منطقة «س��ي» ،مؤكدا ً أن النشاط األوروب��ي في المنطقة
يعتبر دعما ً إنسانيا ً بموجب القانون الدولي».
وك��ان��ت «اإلدارة ال��م��دن��ي��ة» ال��ت��اب��ع��ة للسلطات
«اإلسرائيلية» قد شددت خالل الفترة األخيرة من القيود
المفروضة على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية
وب��خ��اص��ة المناطق المصنفة «س���ي» ،وتمنعهم من
البناء عبر فتح ملفات جنائية ضدهم بحجة البناء غير
المرخص.
يذكر أن المناطق «سي» هي المناطق التي تقع تحت
السيطرة الكاملة لالحتالل في الضفة الغربية ،وتشكل

أكثر من  60في المئة من المساحة الكلية للضفة ،ويتوزع
أكثرها في محيط القدس واألغ��وار والتجمعات البدوية
والرعوية في جنوب الخليل.
وتقدر مساحة مناطق «سي» بـ 3ماليين متر مربع،
وتعتبر «إسرائيل» أن أكثر من نصفها هي أراضي دولة
وتضعها تحت تصرف المستوطنين.
على صعيد آخ��ر ،اقتحم مستوطنون يهود يتقدمهم
الحاخام «يسرائيل آرائ��ي��ل» وه��و من كبار حاخامات
«الصهيونية الدينية» ومؤسس ورئيس «معهد الهيكل
الثالث» أم��س المسجد األقصى المبارك من جهة باب
المغاربة وس��ط ح��راس��ة م��ش��ددة م��ن شرطة االحتالل
الخاصة.
وأشارت مصادر مقدسية إلى أن المرابطين فى األقصى
تصدوا القتحامات المستوطنين وجوالتهم االستفزازية
في باحاته بهتافات التكبير وسط محاوالت لمنعهم من
الصعود إلى منطقة صحن مسجد الصخرة.

بيتر مائور تأييدا ً لمواقف النائب األول للرئيس اإليراني في
شأن ضرورة التوصل لحل سياسي وإجراء حوار يمني -
يمني لتسوية األزمة اليمنية.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عدد الضحايا
في اليمن بلغ أكثر من  4300قتيل ،ونحو  22ألف جريح
منذ  6أشهر ،فيما تستمر المواجهات على األرض ،في ظل
قرب بدء عملية السهم الذهبي لتحرير صنعاء.
وذكرت المنظمة العالمية للصحة أن  15مليون شخص
في حاجة إلى الخدمات الصحية والمساعدات الضرورية
بخاصة في عدن وأبين وتعز وصعدة.
وفي السياق ذاته طالبت مقررة األمم المتحدة المكلفة
بحقوق الغذاء ،هالل إلفر ،بهدنة إنسانية فورية وغير
م��ش��روط��ة للسماح ب��وص��ول ال��م��س��اع��دات اإلنسانية
والغذائية لماليين اليمنيين.
(التتمة ص)14

السلطات العراقية أرسلت خبراءها
إل���ى م��ك��ان ال��واق��ع��ة ،م��ض��ي��ف��ا ً أن
مشاركة الجانب األلماني ال تتفق مع
التفويض الذي يقتصر على تدريب
الجنود المحليين ،الفتا ً إلى أن بعثة
ب�ل�اده العسكرية س��ت��واص��ل هذه
المهمة.
وقال المتحدث العسكري األلماني:
«أثبتنا استخدام السالح الكيماوي،
ل��ك��ن��ن��ا ال ن��ع��رف ن��وع��ي��ة ال��م��ادة
المستخدمة ،نعلم تأثير هذه المادة
التي سببت حالة من االختناق لدى
البيشمركة ،المعدات والمعرفة التي
بحوزة جنودنا تأمنهم ،ولن نتخذ
أي إجراءات إضافية لحمايتهم».

م�شعل يلتقي �أردوغان و�أوغلو
في �أنقرة
التقى رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس خالد مشعل ،مع قادة
أتراك في أنقرة بينهم الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان ،وفق ما صرح
به مسؤولون.
وقال المسؤولون إن مشعل التقى
كالً من الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوود
أوغلو ،وعلى رغم تأكيد اللقاء إال أنه
لم يصدر أي بيان بعد في شأنه.
وتأتي زيارة مشعل بعد أسابيع
من اتهام وزير الدفاع «اإلسرائيلي»،
موشيه يعالون ،أنقرة باستضافتها

لقيادي ف��ي حركة حماس تتهمه
بالتخطيط العتداءات عليها.
وقال يعالون« :محاوالت تفعيل
خاليا ناشطة في الضفة الغربية
تصدر من مقرات حماس في غزة
وإسطنبول ،حيث يخطط صالح
العاروري لهجمات كبيرة ضدنا عبر
وكالء له في الضفة الغربية والدول
المجاورة».
ونفى مسؤول تركي طلب عدم
الكشف ع��ن اس��م��ه ،ف��ي تصريح
ل��وك��ال��ة «ف��ران��س ب���رس» ،وج��ود
القيادي في حركة حماس في تركيا.

طائرات «الحكومتين» تق�صف «داع�ش» في �سرت

ليبيا :تفا�ؤل بقرب تحقيق ت�سوية نهائية
أف�����ادت ب��ع��ث��ة األم����م ال��م��ت��ح��دة
للدعم في ليبيا أن األطراف الليبية
المشاركة في جولة الحوار بجنيف
أع��رب��ت ع��ن تفاؤلها بالمصادقة
رسميا ً على االتفاق السياسي في
أواخر أيلول المقبل.
وق��ال بيان للبعثة األممية أول
من أمس ،إن األطراف الليبية أكدت
إص��راره��ا على االنتهاء من عملية
ال��ح��وار وص��وال ً إل��ى اعتماد اتفاق
التسوية السياسية في شكل نهائي
في غضون األسابيع الثالثة المقبلة،
بعد م��ص��ادق��ة األط����راف عليه في
أواخر أيلول المقبل.
وأش���ار ال��ب��ي��ان ال���ذي ص��در في
أعقاب يومين من الحوار السياسي
في مقر األمم المتحدة بجنيف إلى أن
المحادثات التي ترأسها المبعوث
األممي إل��ى ليبيا برناردينو ليون
ج���رت ف��ي أج����واء إي��ج��اب��ي��ة ،وأن
األط����راف أك���دت خاللها «ض���رورة

وض���ع ال��م��ص��ال��ح الضيقة جانبا ً
وإع�لاء المصالح الوطنية الليبية
العليا».
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان أي��ض��ا ً أن أط��راف
األزمة الليبية شددوا على «ضرورة
إح����راز ت��ق��دم ع��اج��ل ع��ل��ى صعيد
ال��م��س��ار األم��ن��ي لعملية ال��ح��وار
بالتوازي مع التقدم الذي أحرز في

المسار السياسي» ،وأنهم ج��ددوا
التزامهم بصون وحدة ليبيا الوطنية
وإص��راره��م على «وض��ع حد عاجل
وسلمي لألزمة السياسية والنزاع
العسكري في ليبيا يجنب الشعب
الليبي المزيد من المعاناة وإراق��ة
الدماء».
(التتمة ص)14

