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باري�س تتراجع عن مطلب رحيل الرئي�س الأ�سد
كشف مصدر أمني سوري أمس عن تسلم الجيش
السوري في األيام الماضية خمس طائرات مقاتلة
على األقل وكذلك طائرات استطالع ومعدات عسكرية
روسية لمساعدته على محاربة تنظيم «داعش».
وأوض��ح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه
لوكالة الصحافة الفرنسية أن الطائرات ستساهم
في تحديد األه��داف بدقة عالية كذلك أك��د مصد ٌر
عسكري آخ��ر في مدينة الالذقية وص��ول أسلحة
استطالع جديدة تساعد على تحديد المكان والهدف
بدقة إضافة إلى رادارات ومناظير ليلية.
وأضاف المصدر «بدأ يظهر أثر السالح الروسي
على األراض��ي السورية ،وافتتح الجيش السوري
استخدامه لهذه األسلحة في مدينتي دي��ر ال��زور
والرقة ،تحديدا ً في استهدافات على أرتال لتنظيم
«داعش».
وأشار المصدر الى «أسلحة نوعية لديها إصابة
دقيقة للهدف ،ولدى بعضها صواريخ موجهة من
بعد» ،الفتا ً الى انها «أسلحة دفاعية وهجومية وال
تقتصر على الطائرات».
وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا في وقت سابق
أن روسيا نشرت ثماني وعشرين مقاتلة جوية في
مطار في الالذقية ،وبدأت بتنفيذ مه ّمات استطالع
بطائرات من دون طيار.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت ذك���ر دم��ي��ت��ري بيسكوف
الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي في تعليق
للصحافيين أمس أن موسكو و»تل ابيب» اتفقتا على
إطالق قناة لتبادل المعلومات حول التطورات في
سورية.
وق��ال« :نظرا ً الستمرار توتر األوض��اع للغاية

في سورية ،والتي تتجه في الكثير من جوانبها
نحو التدهور ،اعتبرنا في هذه الحالة وانطالقا ً من
عالقات الشراكة بين روسيا و»إسرائيل» أنه من
األجدى إطالق قناة لتبادل المعلومات في هذا اإلطار
الحساس ،وهذا ما تطرق إليه الحديث يوم أمس»،
موضحا ً أن المحادثات الروسية « -االسرائيلية»
«تناولت ضرورة تبادل أوسع للمعلومات والتنسيق
على هذا المسار بين روسيا وإسرائيل».
وفي معرض اإلجابة عن استفسار عما إذا كانت
روسيا لم تنشر سوى خبراء في سورية قال« :ما من
أي أهمية هنا لطبيعة الجهة المتواجدة على األرض»
هناك.
وف��ي إجابة عن س��ؤال ح��ول صحة ما تشيعه
وسائل إعالم غربية بصدد نية موسكو نشر زهاء
ألفي عسكري في الالذقية ،أوصى بيسكوف بطرح
ه��ذه األسئلة على المعنيين ف��ي وزارة ال��دف��اع.
وأضاف« :لقد قدمنا هنا جميع التوضيحات وتمت
اإلجابة عن جميع األسئلة بالكامل .أما االستفسارات
اإلضافية من هذا القبيل فينبغي توجيهها إلى وزارة
الدفاع» .وأشار إلى أن هذا األمر ينسحب كذلك على
المعلومات التي تناقلتها وسائل اإلعالم حول نشر
روسيا طائرات حربية وطائرات بال طيار في سورية،
مضيفاً« :هذه المسائل ال تخصنا ،ويتعين على كل
حال االستيضاح في شأنها من وزارة الدفاع .هناك
يجيبون باقتضاب ،وما الغاية من وراء اإلسهاب في
الرد واإلجابات».
الى ذل��ك ،أكد وزي��ر الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس أن المطالبة برحيل الرئيس السوري بشار
االسد كشرط مسبق لحل األزمة «ليست واقعية».

وق��ال فابيوس في مقابلة أجرتها معه صحف
أوروبية عدة ،إنّ الحل في سورية يمر عبر تأليف
«حكومة وح��دة وطنية» تضم أط��راف�ا ً من النظام
والمعارضة ،مؤكدا ً أنه «يجب الحفاظ على الجيش
وعلى دعائم أخرى للدولة منعا ً النهيار النظام على
غ��رار ما حصل في ال��ع��راق» ،وأش��ار إلى أن «األمر
يتطلب في آن واحد عناصر من النظام واعضاء من
المعارضة ممن يرفضون اإلرهاب».
الى ذل��ك ،أعلن نائب وزي��ر الخارجية الروسي
غينادي غاتيلوف أن موسكو تدعو إلى بدء حوار
سياسي عاجل بين األطراف المتنازعة في سورية.
وقال« :ندعم تسوية سياسية لهذه األزمة الدموية.
فهي مستمرة منذ أكثر م��ن أرب��ع س��ن��وات ،وقتل
الكثير من الناس .المسألة الملحة هي التوصل في
أسرع ما يمكن إلى بدء حوار سياسي بين األطراف
المتنازعة».
وأشار غاتيلوف الى أن المبعوث الخاص لألمين
ال��ع��ام لألمم المتحدة إل��ى س��وري��ة ستيفان دي
ميستورا مستمر في خطته إلط�لاق ح��وار سوري
 سوري يتضمن تشكيل أربع مجموعات عمل فيقطاعات مختلفة ،معتبرا ً أن «الجزء السياسي يملك
معنى جديا ً جداً .قائالً« :نحن نؤيد ما عرضه دي
ميستورا ،ونتعاون معه .وجاهزون لالستمرار في
العمل سوية».
ورأى الدبلوماسي الروسي أن على المجتمع
الدولي محاربة المنظمات اإلرهابية في سورية ،بما
فيها تنظيم «داعش» بالتنسيق مع دمشق .وقال:
«بضرورة توحيد المجتمع الدولي جميع جهوده»
لمحاربة هذه الظاهرة» ،قائالً« :من المعروف أن

هناك ائتالف دولي بقيادة الواليات المتحدة ،ينفذ
عمليات في العراق وسورية ،غير أنه إذا كان يعمل
في العراق بالتنسيق مع سلطات بغداد ،فلألسف ،ال
يوجد مثل هذا التعاون في سورية».
واعتبر المسؤول الروسي أن «ذلك يستدعي أسفا ً
كبيراً .إذ لو حصل تعاون مثل هذا التعاون ،لكانت
الحرب على اإلره���اب فعالة أك��ث��ر» .مضيفا ً «من
الضروري توحيد جهود جميع من يقدرون فعالً على
مواجهة هذا التهديد اإلرهابي ،لذلك اقترح الرئيس
ال��روس��ي فالديمير بوتين تشكيل جبهة دولية
عريضة لمكافحة هذا التهديد».
وأعرب عن ثقته في أن ُتولى هذه المسألة اهتماما ً
خالل الدورة المرتقبة لجمعية األمم المتحدة العامة.
كما ذك��ر أن��ه يخطط للقاء بين وزي��ري الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف ونظيره األميركي جون
كيري على هامش أعمال الدورة حيث «سيتم بحث
ج��دول أعمال شامل لن يقيد بالموضوع السوري
فقط ،بل ومشاكل أخرى بما فيها الخاصة بالعالقات
الثنائية بين البلدين».
وفي ما يتعلق بتدفق الالجئين السوريين إلى
دول أوروبا ،وصف الدبلوماسي الروسي محاوالت
ال��غ��رب لتحميل الرئيس ال��س��وري ب��ش��ار األس��د
المسؤولية عن التدفق بـ«المفلسة» .وق��ال« :لقد
أشرنا منذ البداية إلى أن النزاع الذي كان الشركاء
الغربيون يؤججونه في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا قد تكون له تداعيات ،وحصلت
التداعيات بالفعل»« ،الناس يهربون من الحرب
وأفعال تنظيم «داعش».
(التتمة ص)14

تدمير �آليات �سعودية في جيزان ..والريا�ض تقر ب�أ�سر جنود لها وفقدان �آخرين

رو�سيا العربية ال�شقيقة...
العمري مقالتي



في سياق الحرب الكونية الجارية أحداثها في أرض الحضارة
والعروبة سورية وبعد الصمود األسطوري للجيش العربي السوري
والتالحم الكبير بين جميع أطياف ومكونات الشعب السوري مع
قيادته الشرعية وكفاحه المستميت ورفضه القاطع لقوى اإلرهاب
والخراب المدعومة خليجيا ً بعد كل هذه االنتصارات المشرفة على
األرض والتي طبعا ً لم تعجب عرابي المنطقة المتحالفين مع القوى
األميركو صهيونية الذين يريدون جر المنطقة إلى حرب إقليمية ال
يعلم كيف تبدأ وال متى تحط أوزارها وإذا عدنا إلى التطورات األخيرة
في سورية نالحظ كل هذا الجدل القائم في ما يتعلق بقضية القرار
الروسي القاضي بمحاربة اإلره��اب في سورية ونتسائل ما الهدف
من وراء هذا التشكيك والجعجعة بال طحين أليس من حق الحكومة
السورية أن تنسق مع الجانب الروسي وتطلب التعاون العسكري
واللوجيستي معه .خصوصا ً بعد الفشل الذريع الذي مني به التحالف
الدولي لمحاربة اإلرهاب والذي لم يحقق أي نتيجة ملموسة على أرض
الواقع .إن كل هذه اإلتهامات الموجهة لسورية تدخل في إطار الحرب
النفسية وزي��ادة الضغوط قصد إضفاء نوع من التوازن العسكري
ولرفع معنويات المجموعات المسلحة خصوصا ً أن روسيا اليوم
بقيت ثابتة على مبادئها وهي تعلم أن كل حرب جديدة في المنطقة
ستؤدي إلى نتائج وخيمة وكارثية وتأثر على مصالحها اإلستراتيجية
حيث دأبت روسيا ومنذ بداية األحداث في سورية على التأكيد أن كل
ما يجري هو عبارة عن حرب تدميرية إرهابية ضد سورية ومحور
المقاومة واالعتدال في المنطقة قصد إزالتها من المعادلة خصوصا ً
أن سورية تعتبر رقما ً صعبا ً في حلقة محور المقاومة .روسيا

هادي ي�صل عدن �سر ًا  ...وعدوان التحالف م�ستمر
وصل الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور
هادي إلى مدينة عدن جنوب البالد أمس ،قادما ً من
العاصمة السعودية الرياض ،بعد نحو  6أشهر من
فراره من عدن.

وقال المتحدث باسم هادي ،إن الرئيس اليمني
وصل إلى مطار عدن الدولي قادما ً من العاصمة
السعودية ال��ري��اض ،التي يقيم فيها منذ آذار
الماضي.

(التتمة ص)14
 كاتب وصحافي عربي ـ الجزائر

«العفو الدولية» :الأحكام في ال�سعودية
قتل با�سم القانون
قتل باسم القانون ،بهذه العبارة وصفت منظمة العفو الدولية األحكام القضائية
التي تصدر من وقت إلى آخر في السعودية.
وفي تقرير لها ،أشارت المنظمة إلى أن من سمتها الدولة األكثر تنفيذا ً ألحكام
اإلع��دام في العالم ،تملك نظاما ً قضائيا ً يقوم على منح سلطة تقديرية واسعة
للقضاة ،من غير أن تقيدها نصوص قانونية مكتوبة.
اإلستنسابية المعطاة للقضاة السعوديين تنطوي بحسب «العفو الدولية» على
محذور أن تؤدي إلى إصدار أحكام تعسفية.
وقد سلطت المنظمة الدولية الضوء على المخالفات الجسيمة التي تشوب النظام
القضائي في المملكة وتطيح بضمانات العدالة للمتهمين ،كغياب حق الحصول
على محا ٍم أو محاكمة عالنية ،وانتزاع االعترافات تحت التعذيب ،والمحاكمات
المقتضبة.
ما تطرق إليه تقرير المنظمة هو جزء يسير من عيوب تشوب النظام القضائي
السعودي ،كان منطلق استنفار للنظام ،واستبسال في الدفاع عن مظاهر الفساد
والتخلف في القطاع الذي يفترض به أن يكون مرفقا ً لتحقيق العدالة في البالد.

هوالند من طنجة:
الخالف مع المغرب بات من الما�ضي
أنهى الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند زيارته للمغرب ،بإعالنه طي الخالفات
بين البلدين ،ووصفها بأنها باتت من الماضي .وق��ال هوالند في اليوم الثاني
من الزيارة إن «الخالفات لم تمحَ أو تم التغلب عليها فقط ،بل أصبحت تماما ً من
الماضي» .وأكد هوالند أنه بدأ مع الملك المغربي محمد السادس ،مرحلة جديدة من
الشراكة الفرنسية  -المغربية .ووقع الرئيس الفرنسي والعاهل المغربي ،السبت،
إعالنا ً مشتركا ً ينص على تشجيع اإلسالم المعتدل بما يتطابق مع قيم االنفتاح
والتسامح.
وأعلن الرئيس الفرنسي نجاح زيارته إلى المغرب ،والتي دامت يومين ،وذلك
خالل اختتامها ،وأكد أنه تم التوافق على إرساء المصالحة السياسية بعد األزمة
التي طاولت العالقات الثنائية بين البلدين ،والتي استمرت مدة عام ،وأشار إلى أن
لقاءه بالملك محمد السادس ،ارتكز أساسا ً على ملفي األمن واالقتصاد ،والذي عقدت
بفضله مجموعة اتفاقات.

وكان وزير خارجية حكومة خالد بحاح رياض
ياسين قال في وقت سابق إن عدن أصبحت مهيأة
الستقبال الرئيس الشرعي بحسب تعبيره ،في
حين وردت أنباء عن وصوله سرا ً البارحة.
وقال ياسين في تصريحات خص بها صحيفة
«عكاظ» السعودية الثالثاء إن ه��ادي سيتوجه
قريبا ً إل��ى نيويورك بعد وصوله إل��ى العاصمة
الموقتة عدن.
ميدانياً ،صدّت قوات الجيش اليمني واللجان
الشعبية محاولة ت��ق �دّم لميليشيات ال��ع��دوان
السعودي على جبهة م��أرب ،ود ّم���رت دبابتين
وآليتين تابعة لهم ،ما أدى الى تقهقرهم على الفور.
في غضون ذلك ،بثت قناة «المسيرة» اليمنية
مشاهد نوعية لتدمير عدد من اآلليات السعودية
وإح����راق م��خ��ازن أسلحة ف��ي موقعي العامود
والرديف ومجمع قوى في جيزان.
وفجر الجيش اليمني واللجان الشعبية برج
ّ
م��راق��ب��ة م��وق��ع صلة ف��ي ن��ج��ران وأع��ط��ب��وا آلية
سعودية فيه.
وقام الجيش اليمني واللجان الشعبية بتدمير
دبابة وعربة «بي أم بي» تابعة لتحالف العدوان
على اليمن ،في منطقة حمة المقهوي بمحافظة
مأرب.
(التتمة ص)14

القوات العراقية تتقدم في الرمادي ...ونجاة م�ساعد المالكي من تفجير في العا�صمة

بغداد ترد على تقرير «هيومن رايت�س» :ينطوي على تحري�ض طائفي
أك���د ال��م��ك��ت��ب اإلع�ل�ام���ي لرئيس
الوزراء حيدر العبادي أمس ،ان تقرير
منظمة «هيومن رايتس ووتش» في
ش��أن معركة تحرير تكريت مملوء
بالمغالطات والشهادات غير الموثقة
وينطوي على تحريض طائفي.
وأوضح المكتب ان المنظمة ركزت
على انسحاب «داعش» وتبرئته من
اعمال التدمير والتخريب ،فيما دعا
المنظمة الى ان تكون تقاريرها أكثر
دقة ومعتمدة على أدلة حقيقية.

وق���ال المكتب ف��ي ب��ي��ان بحسب
«ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» :إن «منظمة
هيومن رايتس ووتش نشرت بتاريخ
 2015/9/20ت��ق��ري��را ً موسعا ً
ع��ن معركة تحرير تكريت مملوءا ً
بالمغالطات والشهادات غير الموثقة
وينطوي على تحريض طائفي غير
مبرر وتحريف للحقائق».
وأوض�����ح ،أن «ال��ت��ق��ري��ر ال��ذي
ج��اء تحت ع��ن��وان (دم���ار م��ا بعد
ال��م��ع��رك��ة) ي��رك��ز ع��ل��ى انسحاب

«داعش» وتبرئته من اعمال التدمير
وال��ت��خ��ري��ب وال��ق��ت��ل وال��س��ل��ب».
وأضاف المكتب أن «رئيس مجلس
ال�����وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي أص��در
أوام��ر مشددة بتأريخ (-04-03
 )2015للقوات العسكرية واالمنية
بالتصدي لحاالت التخريب التي
تمارسها عصابات تريد تشويه
االن��ت��ص��ارات التي حققها الجيش
العراقي والحشد الشعبي ودع��ا
القوات المتواجدة في تكريت الى

إلقاء القبض على كل شخص يقوم
بمثل ه��ذه األع��م��ال والحفاظ على
الممتلكات والمنشآت في محافظة
ص�لاح ال��دي��ن وإع����ادة ال��خ��دم��ات،
وإعادة السكان الى ديارهم وتسليم
مسؤولية المدن للشرطة المحلية».
ول��ف��ت إل���ى أن «رئ��ي��س مجلس
الوزراء أمر بانسحاب الحشد الشعبي
من تكريت حال تحريرها وتم تسليم
األم��ن داخ��ل المدينة ال��ى الشرطة
المحلية ،وكانت هناك عناصر غير
منضبطة تم اعتقال بعضهم».
وبين المكتب ،أن «الحقيقة التي
أغفلها التقرير عن عمد ،هو ان تنظيم
داعش االرهابي كان وال يزال يعمد الى
تفخيخ المنازل قبل انسحابه منها
إليقاع الخسائر البشرية بين صفوف
القوات العراقية الساعية الى تحرير
المدن ،وقد قدمت القوات العراقية
ع��ش��رات الضحايا اث��ن��اء دخولها
منازل مفخخة او خالل قيامها بتفكيك
المتفجرات الموضوعة حول وداخل
الدور السكنية للمواطنين».
وذكر المكتب ،أن «التقرير المذكور
ر ّك��ز ود ّون أي تحفظ على البعد
الطائفي على رغم ان عملية تحرير
ت��ك��ري��ت ت��م��ت ب��ن��ج��اح وبمشاركة
أب��ن��اء م��دي��ن��ة ت��ك��ري��ت وعشائرها
الذين تطوعوا الى جانب اخوانهم
المقاتلين من بقية مكونات الشعب
العراقي».
(التتمة ص)14

�أبو �شريف :مو�سكو تعلن بداية هزيمة
مخطط تفتيت �سورية والعراق

اعتبر بسام أبو شريف المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر
عرفات للزميلة «الميادين» في معرض تعليقه على زيارة رئيس وزراء العدو
(بنيامين) نتنياهو وجدول أعمالها ودوافعها« :للمرة األولى في تاريخ العالقات
الروسية  -العربية (وسابقا ً السوفياتية  -العربية) تتخذ روسيا قرارا ً بتغيير
التفاهم الدولي السابق بعدم تزويد المنطقة بأسلحة نوعية تم ّكن الطرف
العربي من تهديد أمن «إسرائيل» .ويدل هذا على أن الرئيس فالديمير بوتين
وروسيا ماضيان في العمل المثابر إللغاء معادلة م ّكنت الواليات المتحدة من
التح ّكم بالعالم منفردة لعقود طويلة.
وال شك في أن اختيار سورية لتوجيه لكمة قوية للواليات المتحدة كان قرارا ً
مدروسا ً بد ّقة ،بحيث ال تتمكن الواليات المتحدة من الرد الفوري الموازي ،إذ
سجلها
إن صمود الجيش العربي السوري والشعب السوري والبطوالت التي ّ
مقاتلو حزب الله ،أفشلت مخطط التقسيم والتقزيم وقلبت موازين الصراع على
األرض السورية بحيث أصبحت لجبهة المقاومة اليد العليا في الميدان».
(التتمة ص)14

ا�ست�شهاد فل�سطيني و�إ�صابة فتاة
بر�صا�ص العدو في الخليل

استشهد فجر أمس الشاب ضياء عبدالحليم التالحمة ( 22سنة) برصاص
االحتالل في قرية خرسا جنوب دورا جنوب الخليل بالضفة المحتلة.
وقالت عائلة الشهيد لـ»المركز الفلسطيني لإلعالم» إن جنود االحتالل أطلقوا
الرصاص الحي صوب رأس ضياء أثناء تواجده على مفترق قرية خرسا ،ثم
تركوه ينزف لساعات من دون السماح لطواقم اإلسعاف بالوصول إليه ،قبل
أن يسلموه جثة هامدة للطواقم الطبية ،حيث تبين أن يده بترت وأنه مصاب
برصاصات عدة في الرأس.
ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية وشهود عيان ،قولهم إن
القوات «اإلسرائيلية» أطلقت النار على الشاب ضياء عبدالحليم محمود التالحمة
بالقرب من مفرق خرسا بلدة دورا جنوب الخليل ما أدى إلى استشهاده.
وكانت مصادر العدو زعمت أن آلية صهيونية تعرضت إللقاء عبوة ناسفة
قرب قرية خرسا جنوب الخليل.
وفي رواية ثانية ،أفاد شهود عيان ،أن استشهاد التالحمة نجم عن انفجار
عبوة حاول إلقاءها على آلية عسكرية قرب مفترق خرسا جنوب مدينة دورا.
وقال الشهود ،إنّ التالحمة حاول إلقاء عبوة صوب آلية عسكرية لك ّنها انفجرت
بجسمه ،وتسببت في بتر يده ،قبل أن تحضر إلى المكان ق ّوات كبيرة وتعلن
المنطقة عسكرية مغلقة ،مشيرين إلى أ ّنه ناشط في حركة الجهاد اإلسالمي،
وطالب في جامعة القدس ،وشقيق ألسير في سجون االحتالل.
(التتمة ص)14

