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طائرات رو�سية تبد�أ عمليات ا�ستطالع لمواقع «داع�ش» و«الن�صرة» في �سورية

بوتين لنتنياهو� :سيا�سة مو�سكو �ستكون ً
دائما م�س�ؤولة في ال�شرق الأو�سط

أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين ان سورية
ال تسعى الى فتح جبهة جديدة في الجوالن بل
تحاول الحفاظ على الدولة مشيرا ً الى ان سياسة
روسيا ستكون دائما ً مسؤولة في منطقة الشرق
األوسط.
وأشار بوتين في مستهل لقائه رئيس حكومة
كيان العدو «االسرائيلي» بنيامين نتنياهو في
موسكو« ،ف��ي م��ا يتعلق بسورية فنحن نعلم
ون��درك أن الجيش السوري وسورية عموما ً في
حالة ال تسمح لها بفتح جبهة ثانية ،إنها تسعى
الى الحفاظ على دولتها» ،وأض��اف« :العديد من
المتحدرين من االتحاد السوفياتي السابق يقيمون
في دولة «إسرائيل» ،وذلك يضفي طابعا ً خاصا ً
للعالقات بين دولتينا».
ب��دوره قال نتنياهو إن زيارته موسكو ترمي
الى منع حدوث مواجهات بين القوات الروسية
و»اإلسرائيلية» في الشرق األوس��ط ،معربا ً عن
قلقه في شأن استخدام الصواريخ ضد «سكان
إسرائيل» وفتح جبهة سورية.
وأض����اف أن ال��ب��ل��دي��ن سينسقان أعمالهما
العسكرية في شأن سورية لتجنب تبادل إطالق
النار في شكل غير مقصود ،وقال« :هدفي كان منع
أي سوء فهم بين وح��دات الجيش «اإلسرائيلي»
والقوات الروسية» مضيفا ً أنه اتفق مع بوتين
«على آلية لمنع حدوث سوء تفاهم».
وأشار «إيران وسورية تقومان بتزويد تنظيم
حزب الله اإلسالمي اإلرهابي المتشدد باألسلحة
الحديثة التي توجه ض��د ب�لادن��ا .واآلالف من
الصواريخ استخدمت ضد سكان «إسرائيل» في
السنوات األخيرة».

وأكد رئيس وزراء كيان العدو أن لـ»اسرائيل»
وروسيا أهدافا ً مشتركة في توفير األمن بالشرق
األوسط ،معتبرا ً أن المهمة الرئيسية اآلن تتمثل في
منع تدفق األسلحة وفتح جبهة ثانية في منطقة
الجوالن.
وقال أن الحوار بين «إسرائيل» وروسيا كان
يقوم دائما ً على االحترام المتبادل ،مؤكدا ً ثقته في
استمرار هذا الحوار .وأضاف أنه وصل إلى موسكو
لتوضيح مواقف «إسرائيل» من أجل الحيلولة دون
حدوث أي فهم خاطئ بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف في وق��ت سابق أن نتنياهو وبوتين
سيجريان لقاء وراء األب��واب المغلقة ،ثم تستمر
المباحثات الروسية «اإلسرائيلية» بعد ذلك على
مستوى الوفدين .وأضاف «إسرائيل هي من شركاء
روسيا األساسيين في منطقة الشرق األوس��ط.
وهناك حوار صريح بين الزعيمين».
ج��اء ذل��ك في وق��ت أك��د مسؤولون أميركيون
لوكالة «رويترز» أن روسيا بدأت مهمات استطالع
بطائرات بال طيار في س��وري��ة ،في حين أكدت
صحيفة «كوميرسانت» الروسية ،أن سورية
ستتسلم  12مقاتلة من ط��راز «ميغ  »29خالل
عامين ،وأش���ارت أن ع��دد الخبراء العسكريين
الروس الموجودين في سورية حاليا ً يبلغ 1700
خبير.
وفي السياق ،قالت معلومات صحافية نقالً عن
مصادر مطلعة ،ان القوات الروسية المتواجدة في
قاعدة حميميم في منطقة جبلة في الالذقية بدأت
مهمات االستطالع قبل يومين في عدد من المناطق
السورية خصوصا ً في سهل الغاب وريف ادلب

زيارة قدا�سة البابا
�إلى الواليات المتحدة

كتب زياد حافظ
زيارة قداسة البابا فرنسيس الثاني للواليات المتحدة قد تكون
تاريخية ألسباب ع��دّة .فهي ال��زي��ارة األول��ى لهذا البابا للواليات
المتحدة ولكنها ليست الزيارة األولى للمقام البابوي لهذا البلد .فقد
سبقه البابا يوحنا الثالث والعشرين وبولس السادس وحنا بولس
الثاني وبنديكتوس السادس عشر .لكن ما يميّز هذه الزيارة عن
الزيارات السابقة وقد يجعلها تاريخية هو فحوى خطابه الروحي
والسياسي وسلوك الرجل وتواضعه والذي نعتقد أنه سيالقي صدى
كبيرا ً في وجدان األميركيين .فمن جهة سيعتبر الديمقراطيون وفي
مقدمهم الرئيس األميركي أوباما أن القضايا التي يثيرها قداسته
حول الفقر والتفاوت االجتماعي والتغيير المناخي هي قضاياهم .أما
الجمهوريون سيرون الفارق بين تواضع قداسته ونرجسية المرشح
المتقدم أي دونالد ترامب وما يمثله من ثراء فاحش .فزيارة قداسته
ستؤثر باألميركيين سياسيا ً وروحيا ً حيث خطابه المنفتح على الناس
وقضاياهم يالقي ترحابا ً عاماً .ونلفت هنا النظر أن اختيار البابا السم
قديس عاش في عصر حمالت الفرنج أو الحروب الصليبية كما يقولون
في الغرب على العرب والمسلمين ومعروف أيضا ً بانفتاحه على
اإلسالم والمسلمين ليست في رأينا من الصدف .فالبابا يريد أن يقول
إنه رسول االنفتاح على الجميع.
(التتمة ص)14

ليبيا 6 :قتلى و 10جرحى في ا�شتباكات
بين الجي�ش و«داع�ش» في بنغازي
قتل  6أشخاص على األقل فيما أصيب  10آخرون في ليبيا نتيجة اشتباكات
اندلعت بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر ومقاتلين
متحالفين مع تنظيم «داعش».
وقال المتحدث باسم قوات حفتر ،محمد حجازي ،السبت الماضي ،إنهم ش ّنوا
حملة ضد مواقع في بنغازي تشهد اشتباكات منذ أكثر من عام.
وتعد بنغازي جبهة ضمن صراع أوسع نطاقا ً في ليبيا حيث دفعت المعركة بين
حكومتين متنافستين وفصائل مسلحة موالية لكل منهما البالد إلى انهيار اقتصادي
بعد  4سنوات من اإلطاحة بمعمر القذافي.
وترى الحكومات الغربية أن االتفاق الذي ترعاه األمم المتحدة لتشكيل حكومة
وحدة وطنية هو أفضل حل للصراع .لكن القتال أو الضغط الذي يمارسه المتشددون
على الجانبين عقد المفاوضات.
هذا وانتقد مبعوثو األمم المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األوروب��ي إلى
ليبيا تصاعد حدة االشتباكات قبل عيد األضحى وحضوا الطرفين على االنتهاء من
االتفاق الذي تدعمه األمم المتحدة .وكان المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون
حدد أول من أمس ،مهلة نهائية النتهاء المفاوضات.
وقال بيان مشترك من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي «هذا التصعيد في
العنف يظهر الحاجة الملحة إلكمال عملية الحوار السياسي بأسرع ما يمكن».
وكان قائد القوات المسلحة الليبية اللواء خليفة حفتر قد أعطى األحد الضوء
األخضر للقيادات العسكرية كي تباشر عملية «الحتف» لتحرير مدينة بنغازي.

وريف حمص الشرقي ،الذي يتحصن فيه عدد كبير
من مجموعات «جبهة النصرة» و»داعش».
وأكدت المعلومات بحسب المصدر وصول مئات
الجنود ال��روس الى القاعدة وإجرائهم تدريبات
وتحضيرات لوجستية للمشاركة في القتال ودعم
الجيش السوري في حربه على االره��اب والتي
ستبدأ ج��وا ً عبر ض��رب أه���داف لإلرهابيين مع
امكانية المشاركة الحقا ً بريا ً وفقا ً لحاجات وطلب
القيادة السورية مع الترجيح اقتصارها على الدعم
اللوجستي والجوي في الوقت الراهن.
وتشير المعلومات الى وصول عدد من الطائرات
يقودها طيارون روس بينهم نساء ومن المرتقب
وص��ول ع��دد م��ن مروحيات «م  »28المعروفة
بالصياد للمشاركة في العمليات العسكرية.
بحسب المصدر.
الى ذلك ،وصل مساعد وزير الخارجية اإليراني
للشؤون العربية واألفريقية حسين أمير عبد
اللهيان إلى العاصمة الروسية موسكو ،صباح
أم��س ،حيث سيبحث مع ميخائيل بوغدانوف
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق
األوسط ،نائب وزير الخارجية ،أحدث التطورات
اإلقليمية والدولية بخاصة المبادرة اإليرانية
المحدثة لحل األزمة السورية.
ويتناول عبداللهيان مع نظيره الروسي قضية
مكافحة التطرف واإلرهاب والتطورات في سورية
واليمن ولبنان والعراق.
وك��ان عبد اللهيان أعلن أخ��ي��را ً أن المبادرة
اإليرانية المحدثة لحل األزم��ة السورية ستدخل
مراحلها التنفيذية بعد ال��ت��ش��اور حولها مع
المسؤولين الروس.

الجي�ش اليمني ي�سيطر على ثالث قرى ويدمر �أكثر من  25دبابة و�آلية جنوب ال�سعودية

تظاهرة مليونية ب�صنعاء �إحياء لثورة � 21أيلول ...وت�ضامن ًا مع الأق�صى

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء تظاهرة مليونية احتفاال ً بالذكرى األولى
لثورة الواحد والعشرين من ايلول وتضامنا ً مع األقصى المبارك.
وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى الوقف الفوري للعدوان السعودية
ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي وأعوانه
منذ بدء العدوان .ورفع المتظاهرون الفتات تندد باالعتداءات الصهيونية على
المسجد األقصى كما تشجب القرارات السعودية بمنع الحجاج اليمنيين من
زيارة بيت الله الحرام خالل موسم الحج هذا العام.
وشدد المتظاهرون على وقوفهم وتصديهم أليِّ عدوان على اليمن.
أن نجاح الثورة َّ
وأكدت اللجنة الثورية العليا َّ
عطل الوصاية اإلقليمية وساهم
بتحقيق طموحات اليمنيين في التحرر من قوى الشر والفساد.
ميدانياً ،تابع العدوان السعودي جرائمه بحق الشعب اليمني والمنشآت
الحيوية في هذا البلد ،ال سيما في العاصمة صنعاء وفي محافظة صعدة
الحدودية .في وقت يستكمل فيه الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدافهم
مواقع العدوان ويدمرون آلياته وتحصيناته.
فقد استشهد وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال جراء غارات العدوان
السعودي على صعدة ،وصنعاء حيث استهدف العدوان بثالث غارات حيا ً
سكنيا ً في منطقة الحصبة ،حيث سقط أكثر من  10شهداء في حصيلة غير
نهائية لهذه الغارات ،وواصلت فرق االنقاذ انتشال ضحايا الغارات السعودية
في الحي وسط تحليق مستمر لطيران العدوان.
في المقابل تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من تدمير دبابة إبرامز
وكاسحة ألغام وآلية عسكرية سعودية خلف موقع قمر في جيزان.
ود ّمرت قوات الجيش واللجان الشعبية  8آليات سعودية أثناء التسلل إلى
موقعي قمر ودار النصر بعد السيطرة عليهما.
(التتمة ص)14

قوات عراقية ت�شن عملية ع�سكرية وا�سعة لتطهير مناطق ق�ضاء حديثة بالأنبار

العبادي :ال تراجع عن الإ�صالحات ولو كلفني ذلك حياتي
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر
ال��ع��ب��ادي ،االثنين ،عزمه تحقيق
«االن��ص��اف والعدالة» ،مشددا ً أنه
لن يتراجع عن االصالحات ولو كلفه
ذلك حياته.
وبحسب «السومرية نيوز» فقد أكد
العبادي في كلمة له خالل احتفالية
تكريم الفرق العاملة النجاز معامالت
تقاعد الشهداء في منازلهم ،قال« :إن
التظاهرات التي خرجت في العراق
هي إنذار يعطي إشارة للهروب من
الحريق وإطفائه ،وكذلك الحمى التي
تصيب اإلنسان ،فهي تنذره بأهمية
العالج» ،مؤكدا ً عزمه على «تحقيق
اإلنصاف والعدالة».
وأض����اف ال��ع��ب��ادي ،أن «إن���ذار
التظاهرات فرض معالجة التفاوت
في ال��روات��ب واالم��ت��ي��ازات» ،مبينا ً
أن «المسؤول ربما يكون مستهدفا ً
أكثر من غيره ،ولهذا يجب حماية
المسؤولين ،ول��ك��ن ذل��ك ال يعني
وضع جيوش مجيشة لحمايتهم»،
موضحا ً أن «احد المسؤولين لديه
 800عنصر حماية وآخر  ،400وهذا
غير معقول ،في وق��ت يحتاج فيه
البلد الى قوات تقاتل اإلرهاب».
وأوض���ح« :نتوقع انقالب ناس
قريبين مني ،لكننا سنكسب العدالة،
لذلك فهذه اإلصالحات» ،مشددا ً على
أن��ه «ل��ن يتراجع ع��ن اإلص�لاح��ات
حتى لو كلفته حياته».
وأكد العبادي «أهمية اإلصالح»،

مبينا ً أن «ال��ب��دي��ل إم��ا ف��وض��ى أو
دك��ت��ات��وري��ة ،وم���ن غ��ي��ر المعقول
القبول بالدكتاتورية التي دمرت
العراق وضيعت أمواله ،والطريق
الصحيح هو تعديل المسار ونحن
قادرون على ذلك».
وك����ان رئ��ي��س ال������وزراء ح��ي��در
العبادي أك��د ،في  25آب الماضي،
اس��ت��م��راره ب��اإلص�لاح��ات وع��دم
التراجع عنها ،وفيما أش��ار إلى أن
بعض اإلصالحات مست «فاسدين
وأص��ح��اب ج��رائ��م منظمة» ،أب��دى
ع��زم��ه ع��دم ال��س��م��اح لهم بعرقلة
اإلجراءات اإلصالحية.
ميدانياً ،أف��اد مصدر أمني في
األن��ب��ار ،أم��س ،ب��أن  17عنصرا ً من

ع��ن��اص��ر «داع����ش» ق��ت��ل��وا بقصف
مدفعي شرق الرمادي.
وق����ال ال��م��ص��در ف���ي ح��دي��ث لـ
«السومرية ن��ي��وز» ،إن «مدفعية
الفرقة الثامنة بالجيش قصفت،
أم��س ،موقعا ً «لداعش في جزيرة
الخالدية 23( ،كم شرق الرمادي)،
ما أسفر عن مقتل  17عنصرا ً من
الجماعة وتدمير عجلتين لها».
وفي شأن أمني منفصل قال المصدر
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،إن
«طيران القوة الجوية تمكن من تدمير
كدس للعتاد في منطقة التأميم ومقر
لجماعة داعش قرب منطقة البوذياب
شمال الرمادي ،أسفر عن تكبد داعش
خسائر مادية وبشرية».

وتشهد محافظة االنبار عمليات
ع��س��ك��ري��ة ض��د «ج��م��اع��ة داع���ش»
االره��اب��ي��ة لتحرير جميع ال��م��دن
وال��م��ن��اط��ق ال��ت��ي س��ي��ط��رت عليها
الجماعة.
وكانت ق��وات عمليات الجزيرة
والبادية العراقية شنت صباح أمس
عملية عسكرية واسعة على مواقع
عصابات «داع���ش» اإلره��اب��ي��ة في
مناطق البو حياة وآلوس في قضاء
حديثة بمحافظة األنبار أسفرت عن
مقتل خمسة عشر إرهابياً.
وق���ال ق��ائ��د ع��م��ل��ي��ات ال��ج��زي��رة
والبادية اللواء علي ابراهيم« :إن
معارك التطهير مستمرة في مناطق
مختلفة غرب االنبار لتدمير وتفجير
معاقل التنظيم وت��دم��ي��ر مخابئ
أسلحتهم وقطع خطوط تمويلهم
وتحركاتهم بين المدن الغربية في
القائم وراوة وعنة وكبيسة وصوال ً
الى الحدود السورية العراقية».
وق��ال رئيس اللجنة األمنية في
مجلس قضاء الخالدية في محافظة
األنبار ابراهيم الفهداوي إن «القوات
األم��ن��ي��ة ن��ف��ذت عملية عسكرية
استهدفت تجمعا ً إلرهابيي داعش
في جزيرة الخالدية شرق الرمادي
ما أسفر عن مقتل أربعة إرهابين
وتفجير شاحنة تحمل  100مليون
دينار لإلرهابيين».
(التتمة ص)14
وف��ي العاصمة العراقية بغداد

الجزائر تدين الت�صعيد الأمني في ليبيا
وتدعو �إلى وقف العنف
دعت الجزائر أطراف األزمة في ليبيا ،إلى الحكمة والتعقل ووقف األعمال
العدائية التي شهدتها مدينة بنغازي شرق ليبيا.
ودانت الخارجية الجزائرية بشدة في بيان لها أول من أمس ،التصعيد األمني
الحاصل في ليبيا وبخاصة الغارات األخيرة للطيران على مدينة بنغازي.
وقالت الخارجية الجزائرية« :هذه األعمال العسكرية ،باإلضافة إلى ترويعها
السكان المدنيين والزيادة في معاناتهم فإنها تبعد فرص الحل السلمي وتهدد
بتقويض الجهود التي ما فتئت تبذلها األمم المتحدة ودول الجوار ،إليجاد
مخرج لألزمة في هذا البلد الجار والشقيق».
ودعت الجزائر كل «األشقاء في ليبيا إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس
وتفادي كل األعمال التي تمس بتماسك الشعب الليبي» .كما حذرت من أن هذه
األحداث من شأنها أيضا ً أن تهدر على الليبيين فرصة «تجاوز المحنة الراهنة
والشروع في بناء دولة القانون والمؤسسات».
ودعت كل األطراف في ليبيا إلى «التحلي بالحكمة وضبط النفس وتفادي
كل عمل من شأنه المساس بانسجام وتماسك الشعب الليبي ،وجددت تأكيدها
على وقوفها إلى جانب هذا البلد الشقيق ،ومواصلة دعمها للمسار التفاوضي
برعاية األمم المتحدة ،ومساندتها لجميع الجهود الدولية الرامية إلى التوصل
في أقرب اآلجال الممكنة إلى حل سياسي يضمن وحدة ليبيا وسيادتها».

