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الجي�ش ال�سوري والمقاومة �سيطرا على و�سط الزبداني ...وف�شل للم�سلحين على جبهة الفوعة

الفروف :توحيد مواقف المعار�ضة من �ضرورات الحوار مع دم�شق
في وقت كانت وسائل إعالم ومصادر غير رسمية تتناقل أنباء
تفيد بأن دولة اإلمارات تسعى إلى تشكيل تحالف إقليمي يضم
إلى جانبها كالً من األردن ومصر بغية التوصل الى حل سلمي
في سورية ويكون من أسسه بقاء الرئيس السوري بشار األسد
في منصبه ،كان وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف يحث
المعارضة السورية على توحيد مواقفها ،انطالقا ً من ضرورة
إجراء حوار مع دمشق ،معتبرا ً أن هذه الجهود من أهم مقدمات
حل األزمة في سورية.
وأردف قائالً خ�لال لقائه أعضاء لجنة المتابعة المكونة
من «هيئة التنسيق» برئاسة حسن عبدالعظيم و»الجبهة
الشعبية للتغيير والتحرير» برئاسة ق��دري جميل للقاءات
موسكو التشاورية« :إن مهمة توحيد صفوف أطياف واسعة من
المعارضة السورية على أساس قاعدة بناءة إلجراء حوار مع
الحكومة حول جميع القضايا الرئيسية ،تعد من أهم مقدمات حل
األزمة».
تجدر اإلشارة إلى أن لجنة متابعة مشاورات موسكو ستبحث
سير الجهود الرامية إل��ى بلورة مواقف موحدة للمعارضة
السورية وذلك باإلضافة إلى عقد لقاءات مع مسؤولين روس،
بينهم ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي.
كما جدد الفروف دعم روسيا للمعارضين السوريين المتمسكين
بـ»إطالق حوار سياسي ،من أجل حل جميع القضايا السياسية
على أساس توافق شامل بين المعارضة والحكومة».
وأعاد إلى األذه��ان أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين قدم
من أجل ذلك «مبادرة خاصة بضرورة التحرك إلى األمام على
مسارين متوازيين ،هما تكثيف الخطوات المنسقة في شكل حاد
من أجل مكافحة المخاطر اإلرهابية ،وإطالق حوار سياسي على
أساس بيان جنيف».
وشدد« :تدعم روسيا بثبات سيادة سورية ووحدتها وسالمة
أراضيها ،كما أنها تؤمن بقدرة السوريين على تقرير مصيرهم
بأنفسهم ،وحل القضايا الصعبة التي تواجهها البالد».

وقال إن هذا المبدأ ُس ّجل في ورقة موسكو التي اتفق عليها
المشاركون في لقاء موسكو التشاوري الثاني الذي عقد في نيسان
الماضي ،إذ أكد المشاركون تمسكهم بتكثيف جهود مكافحة
اإلرهاب من أجل إبعاد خطر التطرف العدواني عن سورية.
وشكر المنسق العام لهيئة التنسيق المعارضة حسن عبد
العظيم ب��دوره ،وزارة الخارجية الروسية على الجهود التي
يبذلها الجانب الروسي من أجل دفع العملية السياسية في
سورية إلى األم��ام ،مؤكدا ً سعي المعارضة السورية إلى عقد
مؤتمر «جنيف .»-3كما أنه أعرب عن تقديره للرئيس فالديمير
بوتين في ما يخص مبادرته المتعلقة بتشكيل جبهة إقليمية
لمواجهة اإلرهاب.
وكانت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية
أكدت أن المشاورات الروسية  -السورية األخيرة تأتي في سياق
جهود روسيا الرامية إل��ى تسريع إط�لاق العملية السياسية
السورية-السورية للتسوية على أساس بيان جنيف .2012
تجدر اإلش��ارة إلى أن وزارة الخارجية الروسية تجري منذ
مطلع آب المنصرم ،مشاورات مكثفة مع مختلف األطراف السورية
والالعبين الدوليين .واستقبلت موسكو منذ مطلع الشهر الجاري
وفودا ً عدة للمعارضة السورية ،أبرزها وفدا «االئتالف الوطني»
برئاسة حامل الجنسية التركية خالد خوجة ،ولجنة المتابعة
لمؤتمر «القاهرة  »2برئاسة هيثم م ّناع.
وباإلضافة إلى موضوع العملية السياسية في سورية ،تعمل
موسكو على دفع مبادرتها الخاصة بتشكيل تحالف واسع ضد
اإلرهاب في الشرق األوسط ،قدماً.
وفي هذا السياق ،تقيم موسكو اتصاالت بأطراف دولية ،في
مقدمها الواليات المتحدة والسعودية ،لتنسيق الجهود على
مساري التسوية السياسية ومكافحة اإلرهاب في سورية.
يذكر أن الفروف عقد في مطلع الشهر الجاري سلسلة مشاورات
مع نظيريه األميركي جون كيري والسعودي عادل الجبير ،إذ عقد
في الدوحة يوم  3آب لقاء ثالثي بمشاركة الوزراء ،ومن ثم التقى

م�ساع
وفد تركي في «تل �أبيب»...
ٍ
لالتفاق بين «�إ�سرائيل» و«حما�س»

ناديا شحادة
بقيت العالقات «اإلسرائيلية»  -التركية مجمدة على الصعيد
الديبلوماسي منذ اعتداء الجيش «االسرائيلي» على سفينة مرمرة
في المياه اإلقليمية قبالة شواطئ غزة في  31ايار عام  2010حيث
وضعت الحكومة التركية ثالثة شروط من أجل تحسين العالقات
تمثلت في تقديم االعتذار من قبل حكومة «اسرائيل» وتعويض اسر
الضحايا ورف��ع الحصار عن قطاع غ��زة ،واعتبر المحللون ان هذه
الشروط تعبر في تلك الفترة عن عدم رغبة تركيا بتطبيع العالقات مع
«اسرائيل» ،ولكن بعد المساعي التي قام بها الرئيس االميركي باراك
اوباما قدم بنيامين نتياهو اعتذاره في آذار  2013خالل مكالمة هاتفيه
مع رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان.
هذا االعتذار الذي شكل دفعا ً لبدء جولة جديدة من المفاوضات،
وباتت تركيا قريبة من اعادة عالقاتها مع «إسرائيل» وهذا ما أكده
وزير الخارجية التركي أحمد دواد أغلو في  10شباط  2014حيث قال
إن بالده باتت قريبة من اعادة عالقاتها من «اسرائيل» بعد ان قدمت
اعتذارا ً رسميا ً لتركيا واستجابة لمعظم طلباتها.
واس��ت��م��رت ال��ل��ق��اءات على مستوى الديبلوماسيين االت���راك
و«االسرائيليين» ،وعادت أخبار تلك اللقاءات لتحتل الساحة اإلعالمية
وبدأ الحديث عن امكانية عودة العالقات الديبلوماسية في شكل رسمي
بين البلدين وعن امكانية التوصل الى تفاهمات في ظل األوضاع التي
تعيشها المنطقة واألوضاع الدخلية لكل منها وفي ظل تلك األوضاع
جاء اإلعالن من قبل وسائل اعالمية «اسرائيلية» عن انه من المقرر
وصول وفد تركي رسمي في  31آب من العام الحالي الى «اسرائيل»،
موضحة ان هذا هو اول وفد رسمي منذ حادثة سفينة مرمرة وما تالها
من تدهور للعالقات بين البلدين.
(التتمة ص)14

تقرير �إخباري
عودة الإرهابيين من �سورية والعراق
ت�شعل الجدال في تون�س
أث��ارت تصريحات منسوبة إل��ى وزي��ر الخارجية التونسي الطيب
البكوش حول فتح باب التواصل مع عدد من اإلرهابيين الموجودين في
صفوف التنظيمات بسورية والعراق لضمان عودتهم إلى بالدهم جداال ً
واسعا ً في تونس .خصوصا ً بعد أن أعلن زعيم حركة النهضة راشد
الغنوشي ترحيبه بالمبادرة ،قائالً إن باب التوبة مفتوح أمام من أسماهم
بالجهاديين التائبين الذين يريدون العودة إلى تونس ،ما يدعم تصريحات
البكوش حول وجود قنوات تواصل مع اإلرهابيين في بؤر التوتر ،مضيفاً:
«من المفروض أن ال تستثني المصالحة الوطنية كل فئات التونسيين».
وأردف الغنوشي إن «الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قاد
مصالحة وطنية في الجزائر ونزل  5000آالف من هؤالء من الجبال ليعاد
إدماجهم في المجتمع».
غير أن المفاجأة جاءت من وزارة الشؤون الخارجية التونسية التي
عبرت عن استغرابها مما نسب إلى الوزير البكوش ،وقالت إن التصريحات
وردت في حوار صحافي مع الوزير حمل عنوانا ً غير صحيح وهو أن
تونس فتحت قنوات التفاوض مع المتشددين في سورية مع إمكان عودة
البعض منهم.
وأك���دت أن الخبر ع��ار ع��ن الصحة وأن��ه ق��د ت�� ّم تحريف مضمون
تصريحات ال��وزي��ر ،ودع��ت للرجوع إل��ى التسجيل الصوتي للحوار،
موضحة أن البكوش ص ّرح بأنّ عددا ً من هؤالء الموجودين في سورية
اتصلوا بقنصلية تونس في إسطنبول وأعربوا عن رغبتهم في العودة،
عكس ما ورد بعنوان الحوار المنشور من أن الجانب التونسي فتح قنوات
تفاوض معهم.
(التتمة ص)14

الفروف نظيريه األميركي والسعودي كالً على حدة في كوااللمبور
(يوم  5آب) وفي موسكو ( 11آب).
وأعلن الف��روف تعليقا ً على نتائج المشاورات الروسية -
األميركية  -السعودية بشأن األزمة السورية ،أن األطراف اتفقت
على توحيد الجهود في مكافحة «داعش» ،لكنها لم تتوصل بعد
إلى مقاربة مشتركة في هذا المجال.
وأوض��ح في تصريحات بعد لقائه الثنائي مع كيري في
كوااللمبور« :إننا متفقون على أن «داعش» يمثل شرا ً وخطرا ً يهدد
الجميع»« ...نحن متفقون أيضا ً على ضرورة توحيد الجهود في
مكافحة هذه الظاهرة ،في أقرب وقت وبأقصى درجات الفعالية،
لكننا لم نتوصل بعد إلى مقاربة مشتركة في شأن طريقة معينة
لتحقيق هذا الهدف ،نظرا ً الى الخالفات القائمة بين مختلف
المعنيين الموجودين «على األرض».
وإضافة إلى الجبير ،استقبلت موسكو منذ مطلع الشهر الجاري
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ورم��زي عزالدين
رمزي نائب المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا،
كما كانت األزمة السورية في صلب اللقاءات التي عقدها الرئيس
الروسي فالديمير بوتين مع الزعيمين األردن��ي الملك عبدالله
الثاني والمصري الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي
محمد بن زايد آل نهيان الذين زاروا العاصمة الروسية األسبوع
الماضي.
هذا وأكد الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي دميتري
بيسكوف في تصريحات صحافية أمس أن بوتين بحث خالل
اجتماعه مع العاهل األردني عبدالله الثاني وولي عهد أبو ظبي
محمد بن زايد آل نهيان ،التطورات في سورية بالتفصيل.
وفي السياق ،قال قدري جميل القيادي في الجبهة الشعبية
للتغيير والتحرير في تصريحات لوسائل إع�لام روسية بعد
اجتماع لجنة متابعة لقاءات موسكو مع الف��روف ،إن مؤتمر
«جنيف »-3السلمي قد يعقد بعد  15تشرين الثاني.
(التتمة ص)14

الح�شد ال�شعبي يحبط هجوم ًا �إرهابي ًا انتحاري ًا في �صالح الدين

ّ
ي�ستعد لتجريم العالقة مع الكيان ال�صهيوني
البرلمان العراقي

خالفات بين الريا�ض ودبي
على خلفية النفوذ في عدن

يستعد مجلس النواب العراقي
لتقديم حزمته اإلصالحية الثانية،
خالل األيام القليلة المقبلة ،ويتوقع
أن تتضمن تقليص مستشاري رئيس
البرلمان ومستشاري اللجان النيابية
الدائمة وبعض من المديرين العامين
ومديري الدوائر الفرعية.
وبحسب ال��م��ص��ادر ،ف��إن أروق��ة
مجلس النواب تشهد جداال ً سريا ً حول
ال��ورق��ة اإلصالحية الثانية خشية
ضغوط سياسي ٍة تمنع تطبيقها.
وفي هذا السياق ،يرى التحالف
الوطني أنّ ُحزم اإلصالح البرلمانية
والحكومية غير كافية إلصالح النظام
السياسي.
ويبدو أنّ ورقة اإلصالحات األولى
رئيس الحكومة حيدر
التي أرسلها
ُ
العبادي أحرجت البرلمان وكتله
السياسية وأرغمتهم على إصالح
(التتمة ص)14

كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد» عن خالفات بدأت بالظهور بين
السعودية واإلمارات ،على خلفية النفوذ في جنوب اليمن ،الذي انتشرت فيه
قوات موالية للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي ،تم تدريبها في
السعودية ،بإسناد من قوات وآليات عسكرية سعودية إماراتية.
وأش��ار مجتهد في تغريدات على حسابه في موقع التواصل االجتماعي
«تويتر» أن رسالة وقعت عليها شخصيات حضرمية ،تحمل الجنسية
السعودية ،أحدثت أزمة بين السعودية واإلمارات.
ونوه «مجتهد» بأن الرسالة ،جاءت كـ»محاولة» من ولي العهد السعودي
األمير محمد بن نايف ،لقطع الطريق على ولي عهد أبو ظبي األمير محمد بن
زايد ،والحد من نفوذ اإلمارات في جنوب اليمن.
واعتبر أن ما قام به األمير محمد بن نايف ،بـ»المجازفة» التي ستكون لها
تداعيات وصفها بـ»الخطيرة».
وأوضح أن محمد بن نايف طلب من شخصيات حضرمية تحمل الجنسية
السعودية ،بكتابة خطاب يقدم للحكومة السعودية بصفتهم يمثلون مشايخ
شرق حضرموت.
ويشمل الخطاب ،مطالبة باسم أهالي شرق حضرموت ،باالنضواء تحت
الحكم السعودي ،وضم المنطقة من الخرخير إلى بحر العرب إلى األراضي
السعودية.
ووقع على الخطاب عدد من الشخصيات الحضرمية ،كما يظهر في الوثيقة
المرفقة.
(التتمة ص)14

القوات اليمنية ت�سيطر على موقع �سعودي وا�صطادت  45دبابة و�آلية �إماراتية

االنتخابات البرلمانية الم�صرية...

«العفو الدولية» :مقتل مئات بقنابل �أميركية ال�صنع
أك��د تقرير منظمة العفو الدولية
تحت ع��ن��وان «ال��م��ج��زرة البشرية
لحرب السعودية ف��ي اليمن» أكد
مقتل مئات المدنيين بقنابل أميركية
الصنع.
وأش����ارت مستشارة األزم���ات
بالمنظمة دون��ات��ي�لا روف��ي��را إلى
أن المدنيين يدفعون ثمن هذه
الحرب.
وي��ك��ش��ف ال��ت��ق��ري��ر أن ال��وض��ع
اإلنساني تفاقم منذ ب��داي��ة النزاع
ليصبح أكثر من  80في المئة من
السكان ف��ي حاجة إل��ى مساعدات
إنسانية.
وأشار التقرير إلى تقديم واشنطن
معلومات استخباراتية وت��زوي��د
ال��ط��ائ��رات السعودية ب��ال��وق��ود ما
يجعل اإلدارة األميركية مسؤولة عن
جرائم الحرب.
وح��ذرت روف��ي��را من أن األسلحة
األميركية ستخلف إرثا ً ساما ً يصيب
اليمن بكارثة لسنين قادمة ،إضافة
إلى الذخائر التي لم تنفجر بعد.
(التتمة ص)14

قال رئيس اللجنة العليا لالنتخابات المصرية ،أيمن عباس إن المرحلة
األولى من االنتخابات البرلمانية ستجري في  17و 18تشرين األول في الخارج
وفي  18و 19من ذات الشهر في الداخل.
وأشار عباس ،في مؤتمر صحافي ،إلى أن المرحلة األولى من االنتخابات
ستشمل  14محافظة مصرية من ضمنها الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا
وأسيوط وال��وادي الجديد وسوهاج وقنا واألقصر وأس��وان والبحر األحمر
واإلسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأضاف عباس أن المرحلة الثانية ستبدأ خارج البالد في  21و  22تشرين
الثاني ،وستشمل  13محافظة ومن ضمنها القاهرة والقليوبية والدقهلية
والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد واإلسماعيلية
والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ،موضحا ً أن المرحلة الثانية داخل
البالد ستجري في  22و 23تشرين الثاني.
وش��دد رئيس اللجنة العليا لالنتخابات على أن اللجنة أص��درت ق��رارا ً
بتلقي أوراق الترشح لالنتخابات ابتداء من اليوم الثالثاء  1ايلول وحتى 12
ايلول.
وأوضح عباس أن لجنة االنتخابات اهتمت خالل إصدار قراراتها بأن تكون
الضوابط التي تحكم اإلجراءات االنتخابية موضوعية لتحقيق المساواة بين
الناخبين ،وحماية إرادة الناخبين.

البحرين �ضمن  22دولة يكثر فيها االختفاء الق�سري
أك���د م��ن��ت��دى ال��ب��ح��ري��ن ل��ح��ق��وق اإلن��س��ان أن
البحرين هي من الدول التي يشيع فيها االختفاء
القسري قصير األجل ،مشيرا ً الى أن فريق األمم
المتحدة المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير
الطوعي قد خص البحرين ضمن  22دول��ة في
العالم تمارس هذا االنتهاك الخطير.
وأوض��ح المنتدى بمناسبة ال��ي��وم العالمي

المرحلة الأولى في ت�شرين الأول
والثانية في ت�شرين الثاني

ضد االختفاء القسري أن الحكومة البحرينية لم
تصادق على االتفافية الدولية لحماية االشخاص
من االختفاء القسري ،مبيِّنا ً أن األسباب التي
تتذرع فيها السلطات هي ليست محل اعتبار،
ألن إخفاء المواطنين قسريا ً يشكل جريمة في
القوانين.
من جانبه ،لفت رئيس المنتدى يوسف ربيع

الى «عدم وجود ح ّد زمني مهما كان قصيرا ً ليكون
م��ب��ررا ً لوقوع ح��االت االختفاء القسري ،داعيا ً
السلطات البحرينية الى تقديم معلومات دقيقة عن
 24مواطنا ً تم احتجازهم على خلفية تفجير كرانة
الذي تحوط حوله الشكوك ،ألهاليهم وممثليهم
القانونيين ،وتوفير الضمانات القانونية الكاملة
التي تنص عليها نصوص الدستور البحريني».

