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الخبراء الرو�س والإيرانيون ي�صلون مركز بغداد بانتظار الخبراء ال�سوريين

�أوباما يعلن ت�شكيل حركة دولية موحدة للق�ضاء على «داع�ش»
وصف الرئيس الروسي فالديمير بوتين لقاءه األول بالرئيس األميركي باراك
أوباما منذ عامين بأنه حمل عكس التوقعات توافقا في كثير من وجهات النظر،
واتسم بوجود نقاط اختالف أيضاً.
ومن إيجابيات اللقاء الذي جمع بوتين وأوباما في قاعة المشاورات التابعة
لمجلس األمن الدولي في مبنى األمم المتحدة في نيويورك ،حسب توصيف
الرئيس الروسي ،أنه كان صريحا ً وأظهر قدرة الطرفين على العمل معا ً في البحث
عن حلول للقضايا ذات االهتمام المشترك.
وتركزت نقاط االتفاق في مواقف البلدين ،كما ظهر في تصريحات بوتين وأوباما
في نيويورك ،على تفاهمات لبذل المزيد من الجهود لحل اإلشكاالت التي تعكر صفو
عالقات البلدين خاصة في الملف السوري ،وإقامة اآلليات الضرورية للتنسيق.
كما اتفق الرئيسان حسب مصدر في البيت األبيض على إقامة اتصاالت بين
عسكريي البلدين لتفادي حدوث نزاع في شأن عملية محتملة في سورية ،كما
اتفقا على بحث خيارات الحل السياسي لألزمة السورية.
وق��ال المتحدث باسم البيت األبيض جوش أرنست إن الرئيس األميركي
والرئيس الروسي تحدثا في شكل مباشر عن الخالفات ،على هامش الجمعية
العامة لألمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف أرنست «لقد كانت لديهما فرصة للصراحة والحديث في شكل مباشر
دون توتر أو حدة ،لقد أتيحت الفرصة للتحدث مباشرة عما يتفق عليه الطرفان،
مثل ض��رورة االنتقال السياسي للسلطة في سورية ،والتركيز على المعركة
ضد «داعش» ،والتأكيد على أن «داعش» يشكل تهديدا ً للمنطقة والعالم برمته.
وتحدثا بصراحة حول الخالفات في اآلراء» ،مؤكدا ً أن محادثات الرئيسين كانت
بناءة.
ووصف المتحدث األميركي اتفاق روسيا والواليات المتحدة بشأن المحادثات
العسكرية بين البلدين بالهامة من أجل تجنب النزاعات خالل العمليات المحتملة
في سورية.
هذا وتوافق الرئيسان على ضرورة مواجهة خطر تنظيم «داعش» واإلرهاب في
شكل عام إال أنهما أبديا وجهات نظر متعارضة في شأن كيفية تحقيق ذلك ،في
حين تناقضت مواقف الرئيسين في شكل خاص حول مستقبل الرئيس السوري
بشار األسد ،وفي شأن العمل معه لمواجهة «داعش» ،إضافة إلى االختالف حول
مسؤوليته عن الوضع في بالده.

كما اختلف الرئيسان في رؤيتهما ألسباب ظهور «داعش» ،وفيما تحدث أوباما
عنها كما لو أنها ظهرت فجأة من ال شيء ،شدد بوتين على أن التنظيم لم «يسقط
من السماء» ،بل جرت رعايته كأداة ضد األنظمة غير المرغوب بها ،وأنه تمكن من
ملء الفراغ الذي نتج عن الفوضى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،واستفاد
من غزو الواليات المتحدة للعراق عام  2003بانضمام اآلالف من جنود الجيش
العراقي الذي حلته واشنطن.
من جهته ،أكد الرئيس األميركي في افتتاح المؤتمر الدولي لمكافحة اإلرهاب
في نيويورك أمس إن حركة دولية موحدة للقضاء على «داعش» بدأت تتشكل،
مشيرا ً بأن الدعم التركي في الحرب ضد «داع��ش» أتاح توجيه ضربات إلى
التنظيم ،وتمت إزاحته إلى المنطقة الشمالية الشرقية من سورية بعيدا ً من حدود
تركيا ،مشيرا ً في السياق ذاته إلى أن هزيمة تنظيم «داعش» في سورية تحتاج
إلى قيادة جديدة.
وشدد أوباما على ضرورة مواجهة الفقر الذي استغله تنظيم «داعش» ،والذي
سهل تجنيد الفقراء الذين يتعرضون للقمع من جانب دولهم ،حسب تصريحاته.
وفي السياق ،أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن
موسكو ترى لدى واشنطن استعدادا ً للتعاون مع روسيا من أجل حل قضايا ملحة
بينها األزمة السورية.
وق��ال بيسكوف للصحافيين أم��س ،إن «هناك درج��ة معينة من االستعداد
للتعاون في شأن األزمات األكثر حدة من أجل تسويتها ،مثل الشؤون السورية»،
مؤكدا ً «روسيا دائما ً كانت تدعو ،وتحدثنا على مختلف المستويات عن اهتمام
روسيا بتطوير العالقات الثنائية وتطوير الحوار متبادل النفع».
مع ذلك أكد المتحدث باسم الكرملين أن حالة العالقات الروسية األميركية
ليست جيدة ،مشيرا ً إلى وجود إمكانات أوسع بكثير من حجم التعاون الحالي،
وأضاف ان موضوع «عزلة روسيا» غير واقعي ويخالف المنطق السليم ألن عزل
روسيا مضر لتسوية األزمة السورية وغيرها من األزمات الحادة.
من جهة أخرى ،بيسكوف أن موسكو تأمل في توسيع عدد المشاركين في عمل
مركز المعلومات في بغداد لمكافحة تنظيم «داعش» .وقال« :فالديمير بوتين قال
إن هذا المركز للتنسيق في مجال المعلومات ليس مؤسسة مغلقة بل مجموعة
منفتحة للجميع».
(التتمة ص)14

مقتل ما ي�سمى «المفتي ال�شرعي لوالية �شمال بغداد» واعتقال ارهابيين

مواجهات بين جنود العدو والفل�سطينيين و�سط تحذيرات «�أممية» من الت�صعيد

العبادي وبوتين يبحثان خطر المقاتلين ال�شي�شانيين
والت�سليح الرو�سي للعراق

قوات االحتالل ت�شن حملة اعتقاالت في ال�ضفة الغربية

بحث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ،مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين «خطر» المقاتلين
الشيشانيين الذين انضموا الى تنظيم «داعش»
والتسليح الروسي للعراق ،فيما ابدى بوتين دعم
روسيا الكامل للعراق في حربه ضد االرهاب.
وأك��د المكتب اإلعالمي للعبادي في بيان له،
أنّ العبادي التقى ،أم��س االثنين ،على هامش
اجتماع الجمعية العمومية لالمم المتحدة ،الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،موضحا ً أنه «جرى خالل
اللقاء بحث االوضاع التي تشهدها المنطقة وتعزيز
العالقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجاالت
والحرب على عصابات داعش اإلرهابية والتسليح
الروسي للعراق».
وأوضح البيان أنه «جرى أيضا ً التطرق الى خطر
المقاتلين الشيشانيين الذين انضموا الى عصابات
داع��ش وال��ذي يمثل خطرا ً مشتركا ً على العراق
وروسيا ،اضافة الى تعزيز العالقات الثنائية في
المجال االمني واالستخباراتي وتطور العالقات في
مجال االقتصاد وما يخص الطاقة».
(التتمة ص)14

مركز بغداد المعلوماتي لمكافحة «داع�ش»
�سيبد�أ عمله خالل ال�شهرين المقبلين
أفاد مصدر دبلوماسي عسكري في موسكو بأن مركز بغداد لتبادل المعلومات
االستخباراتية بين عسكريي العراق وسورية وإيران وروسيا سيبدأ عمله في
تشرين األول أو تشرين الثاني.
وقال المصدر لوكالة «نوفوستي» الروسية أمس« ،تبادل المعلومات هو
بالطبع تبادل المعطيات االستخباراتية التي تحصل عليها الدول األربع من
مصادرها ،وهذا عنصر ثقة ومسؤولية مهم في مواجهة خطر انتشار نفوذ
«الدولة اإلسالمية» في المنطقة .وسيتم تأسيسه خالل تشرين األول – تشرين
الثاني».
وسيرأس المركز ضباط من روسيا وسورية والعراق وإيران بالتناوب لفترة
ثالثة أشهر.
وذكرت الوكالة أن المصدر ذاته أعلن األسبوع الماضي أن روسيا وسورية
والعراق وإيران اتفقت على إقامة مركز معلوماتي لتنسيق عمليات مكافحة
تنظيم «داعش» اإلرهابي سيضم ممثلين عن األركان العامة للدول األربع.

أص��ي��ب ع��ش��رات الفلسطينيين
أم��س خ�لال تفريق ق��وات االحتالل
مسيرات في الضفة الغربية ،منددة
ب��ال��م��م��ارس��ات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» في
المسجد األق��ص��ى ،حسب مصادر
طبية وشهود عيان.
وشهد المدخل الشمالي لمدينة رام
الله بالضفة الغربية مواجهات بين
قوات االحتالل ومئات الفلسطينيين
في أعقاب مسيرة دعت إليها القوى
الوطنية واإلس�لام��ي��ة الفلسطينية
نصرة للمسجد األقصى.
وف��رق��ت ال��ق��وات «اإلسرائيلية»
مسيرة حاشدة انطلقت من وسط
رام الله ،باتجاه حاجز «بيت أيل»
العسكري شرق المدينة ،مستخدمة
الرصاص الحي والمطاطي وقنابل
الغاز المسيل للدموع.
وق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي اإلس��ع��اف
الفلسطيني إن��ه ق��د ت��م نقل ثالث
إص���اب���ات ب��ال��رص��اص ال��ح��ي إل��ى
المستشفى باإلضافة إل��ى آخرين
أص��ي��ب��وا ب��ال��رص��اص ال��م��ط��اط��ي
(التتمة ص)14

�أكثر من � 90ألف حالة اعتقال
منذ بدء انتفا�ضة الأق�صى في 2000

القاهرة :ترجمة حديث الرئي�س ب�ش�أن
ال�سالم مع «�إ�سرائيل» لي�ست دقيقة
القاهرة  -فارس رياض الجيرودي
أوض��ح السفير ع�لاء ي��وس��ف ،المتحدث الرسمي
ب��اس��م رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ال�م�ص��ري��ة ،أن الترجمة
الصحفية التي تم تداولها لنص حديث الرئيس عبد
الفتاح السيسي مع وكالة «أسوشيتد برس» األميركية
غير دقيقة ،في ما يتعلق بالجزء الخاص بعملية السالم
في الشرق األوسط.
جاء ذلك ردا ً على تساؤالت لإلعالميين المصريين
ح��ول ما تم تداوله صحافيا ً في ش��أن دع��وة الرئيس

المصري لمشاركة دول عربية ج��دي��دة ف��ي اتفاقية
السالم مع «إسرائيل».
وق ��ال ال�س�ف�ي��ر ي��وس��ف ،إن ال��رئ �ي��س ت �ح��دث على
فكرة إح�لال السالم الشامل بالمنطقة وانعكاساته
اإليجابية على كافة الشعوب ،وعالقات الدول العربية
مع «إس��رائ�ي��ل» ،مشددا ً على أن ذل��ك لن يتحقق دون
حل القضية الفلسطينية وإع�لان الدولة الفلسطينية
على حدود الرابع من حزيران عام  1967وعاصمتها
القدس الشرقية.

(التتمة ص)14

تقرير �إخباري
الأحزاب التون�سية تتردّد في تحديد مواعيد م�ؤتمراتها االنتخابية
بعد كل اعالن لموعد مؤتمر انتخابي ألحد أحزاب االئتالف
الحاكم االربعة .سرعان ما يأتي قرار التأجيل من دون تحديد
دقيق للموعد .تذبذب في الذهاب إلى القواعد في صفوف
«النهضة» و«النداء» ،وال حديث عن المؤتمر من جانب كل من
«الوطني الحر» و«افاق» ،دفع بالمراقبين إلى التساؤل عما إذا
كانت أسباب التأجيل مادية أم سياسية.
وتؤكد ليلى الشتاوي ،القيادية في «حزب نداء تونس» ،أنه

في اواخر « 2015سنبدأ في االعداد للمؤتمر الذي يمكن أن يتم
تنظيمه في أواخر كانون الثاني أو بداية شباط .»2016
بينما يقول القيادي ف��ي حركة النهضة منصف بن
سالم ،أن التأجيل هو لبضعة أشهر حيث «كان يفترض
أن يتم تنظيم المؤتمر قبل نهاية السنة إال أنه من المحتمل
تنظيمه في الثالثي االول من سنة  ،2016واالسباب هي
أنه من االحسن أن ينظم المؤتمر والورقات جاهزة وعليها

توافقات».
أما محسن حسن ،نائب رئيس الحزب االتحاد الوطني الحر،
فيرى أن اسباب التأخير هي «أسباب عادية جدا ً نحن منذ
االنتخابات الماضيه ونحن نعد في هيكلة جديدة .نعد في
تنظيم داخلي جديد وهو امر ال عالقة له بالوضع البشري داخل
الحزب».
(التتمة ص)14

قالت هيئة ش��ؤون األس��رى والمحررين ،إنها سجلت
أكثر من  90ألف حالة اعتقال بحق الفلسطينيين منذ بدء
انتفاضة األقصى ،بتاريخ  28أيلول  2000ولغاية اليوم.
وأوضحت الهيئة ،في بيان صحافي ،أن االعتقاالت
شملت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني من دون
استثناء (ذك��ورا ً وإناثاً ،صغارا ً وكباراً ،وشملت مرضى
وجرحى ومعوقين وكبار السن) ،من مختلف محافظات
الضفة الغربية والقدس وغ��زة ،وأن جميع من اعتقلوا،
أي بنسبة ( 100بالمئة) ،تعرضوا لشكل أو أكثر من
أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي واإليذاء المعنوي ،أو

المعاملة القاسية الحاطة بالكرامة.
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بالهيئة ،عبد
الناصر فروانة ،في سياق البيان ،إن من بين مجموع
االعتقاالت نحو  12ألف حالة اعتقال ألطفال تقل أعمارهم
عن الثامنة عشرة ،وال يزال منهم نحو  200طفل يقبعون
في السجون اإلسرائيلية ،ونحو  1200حالة اعتقال
لفتيات وطالبات وأمهات ومرابطات في المسجد األقصى،
بينهن  4مواطنات وضعن مولودهن داخ��ل األَس��ر ،في
ظروف قاسية وصعبة.
(التتمة ص)14

