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الأ�سد ي�ستقبل بن علوي وكيري يبحث والفروف خطوات الحل ال�سيا�سي

ً
الطائرات الرو�سية ت�ستهدف  285موقعا للم�سلحين بثالثة �أيام

في زي��ارة تحمل الكثير من ال��دالالت ،زار وزير
الخارجية العماني يوسف بن علوي العاصمة
السورية أمس حيث التقى الرئيس السوري بشار
األسد ،وبحث معه في تطورات الحرب على اإلرهاب
في سورية والحل السياسي لألزمة.
وعبر الرئيس السوري خالل لقائه بن علوي
عن تقدير الشعب السوري لمواقف سلطنة عمان
ورحب بالجهود التي تبذلها لمساعدة السوريين،
مؤكدا ً أن «القضاء على اإلرهاب سيسهم في نجاح
أي مسار سياسي في سورية».
من جهة أخ��رى ،أكد وزي��ر خارجية عمان بعد
اللقاء حرص بالده على وحدة سورية واستقرارها
وعملها إليجاد حل لألزمة.
جاء ذلك في وقت ذكرت وزارة الخارجية الروسية
أن وزي��ر الخارجية سيرغي الف��روف بحث أمس
هاتفيا ً مع نظيريه األميركي جون كيري واإلماراتي
عبدالله بن زايد آل نهيان التسوية السورية.
وج��اء في بيان ال��وزارة أن الجانبين الروسي
واألميركي «ناقشا الخطوات التي يمكن اتخاذها
لتشجيع الجهود ال��رام��ي��ة إل��ى إق��ام��ة العملية
السياسية ف��ي س��وري��ة بمشاركة جميع ال��دول
األساسية في المنطقة».
وف��ي وق��ت الح��ق ،أف��ادت الخارجية الروسية
بحصول اتصال هاتفي آخ��ر ج��رى بين الف��روف
ونظيره اإلم��ارات��ي عبدالله ب��ن زاي��د آل نهيان،
بمبادرة من الجانب الروسي.
وقال بيان ال��وزارة بهذا الصدد« :تركز النقاش
على الوضع في سورية وحولها في سياق تنفيذ
مهمة تنشيط ج��ه��ود جميع األط����راف م��ن أجل

التصدي الحاسم لإلرهابيين ،وك��ذل��ك إط�لاق
التسوية السياسية ف��ي الجمهورية العربية
السورية في أسرع وقت على أساس بيان جنيف
الصادر في الـ 30من حزيران عام .»2012
وف��ي السياق ،بحث ال��وزي��ر سيرغي الف��روف
في اتصال هاتفي مع نظيره اإليراني محمد جواد
ظريف ال��وض��ع ف��ي س��وري��ة ف��ي سياق مكافحة
اإلرهاب والعمل على تنظيم العملية السياسية لح ّل
األزمة في سورية.
وقالت الخارجية الروسية إن الوزيرين «تبادال
وجهات النظر ح��ول العمل على تنظيم العملية
السياسية لتسوية األزمة في سورية ،بما في ذلك
من خالل حشد الدعم الدولي للجهود الدبلوماسية
بمشاركة الدول الرئيسية في المنطقة».
وأعلنت الخارجية الفرنسية أن «فرنسا تحضر
الجتماع حول سورية الثالثاء في باريس يضم أبرز
األطراف اإلقليمية».
واستبعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية
روم��ان ن��ادال الذي أعلن الخبر في بيان مشاركة
وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي الف���روف في
االجتماع قائالً« :ستكون هناك اجتماعات أخرى
نعمل فيها مع الروس».
ون��ق��ل ع��ن م��ص��ادر ف��ي الخارجية الفرنسية
تأكيدها دعوة وزيري خارجية تركيا والسعودية
وعدم دعوة إيران.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال المتحدث باسم وزارة
الخارجية األلمانية مارتن شيفر «إن ألمانيا ال ترى
دورا ً للرئيس بشار األسد في حكومة انتقالية في
سورية بسلطات كاملة» ،مضيفاً« :على حد علمي

هناك العبون كثيرون وقوى كثيرة في المنطقة ،بما
في ذلك تركيا والسعودية ودول خليجية أخرى ،ال
تتخيل هذا األمر» الفتا ً ردا ً على سؤال إلى أنه «ال
يعرف من سيخلف الرئيس السوري».
الى ذلك ،وصف دميتري بيسكوف ،السكرتير
الصحافي للرئيس الروسي فالديمير بوتين ،األنباء
حول قصف القوات الروسية المزعوم ألهداف مدنية
في سورية ،بأنها واحدة من «الفقاعات اإلعالمية»
المتتالية.
وقال بيسكوف للصحافيين أمس« :نحن نعلم
أن عددا ً كبيرا ً من األنباء تعتبر فقاعات صحافية
كاذبة متعمدة ،إذا جاز التعبير ،في ما يتعلق،
مثالً ،بالنتائج المترتبة على العمليات العسكرية
ال��ج��وي��ة ،التي تنفذها هناك ال��ق��وات المسلحة
الروسية .إننا نالحظها خ�لال األسابيع القليلة
الماضية بوفرة كبيرة .وأعتقد أن األكذوبة األخيرة
تمثل واحدة منها ،على األرجح».
وأع��اد بيسكوف إلى األذه��ان أن وزارة الدفاع
الروسية أكدت مرات عديدة أن االهتمام األساسي
لدى اختيار أهداف للضربات الجوية يولى لضرورة
عدم إلحاق أي ضرر بسكان مدنيين مسالمين،
مشيرا ً إلى أن العسكريين ال��روس يمتنعون في
حاالت عديدة عن قصف تجمعات سكانية يختبئ
بها اإلرهابيون عن قصد كعادتهم.
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن
الطيران الحربي الروسي نفذ ضربات على 285
منشأة تابعة لإلرهابيين على أراض��ي سورية،
وذلك خالل األيام الثالثة األخيرة.
(التتمة ص)14

بعد االتفاق الأردني «الإ�سرائيلي» لن�شرها في الم�سجد الأق�صى

وزير خارجية فل�سطين :كاميرات الت�صوير ٌ
فخ جديد
قال وزي��ر الخارجية الفلسطيني
رياض المالكي إن أمام الفلسطينيين
ف��خ ج��دي��د ب��ع��د االت���ف���اق األردن����ي
«اإلسرائيلي» لنشر كاميرات مراقبة
في المسجد األقصى.
وق���ال ال��م��ال��ك��ي ف��ي تصريحات
إلذاعة «صوت فلسطين» معلقا ً على
ات��ف��اق وض��ع ك��ام��ي��رات مراقبة في
المسجد األقصى إنه «فخ إضافي»،
م���ش���ددا ً ع��ل��ى أن��ه��ا (ال��ك��ام��ي��رات)
ستستخدم العتقال الفلسطينيين
بحجج التحريض.
وأضاف أنه ال يمكن الثقة برئيس
ال�����وزراء «اإلس��رائ��ي��ل��ي» بنيامين
نتنياهو ،ال سيما في ما يتعلق بشأن
«إب��ق��اء الوضع القائم في المسجد
األقصى».
وأعرب المالكي عن اعتقاده بأنه
ال يمكن تصديق نتنياهو وذلك لعدم
إيفائه بتعهدات أعلنها في اجتماعات
سابقة مع العاهل األردن��ي عبدالله
الثاني ووزي��ر الخارجية األميركي

ج��ون ك��ي��ري بالسماح للمسلمين
بالصالة في األقصى من دون تحديد
األعمار.
وأوض����ح أن ك��ي��ري يسعى إل��ى
الترويج لتعهدات نتنياهو تلك كأنها
تعهدات تاريخية.
وط���ال���ب ال��م��ال��ك��ي ب����أن ت��ك��ون
التعهدات ص��ادرة عن مجلس األمن
وملزمة للجميع ،ال سيما نتنياهو.
ودان�������ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الفلسطينية ب���ـ»ش���دة» ،م��ا صدر
عن مكتب نتنياهو من تصريحات
تضمنت ادع���اءات صريحة بوجود
حق لليهود في المسجد األقصى.
وأوض��ح��ت ال���وزارة ف��ي بيان أن
تصريحات نتنياهو تؤكد إص��راره
على فرض التقسيم الزماني للمسجد
األقصى ،وتمريره كأمر واقع من خالل
الترويج لطروحات فارغة ،تتمثل
في تمسكه باستمرار «ال��زي��ارات»
لغير المسلمين إلى باحات المسجد
األق��ص��ى ،بما يعني بشكل واض��ح

اس��ت��م��رار ال��ج��م��اع��ات ال��ي��ه��ودي��ة
المتطرفة في اقتحاماتها اليومية
للمسجد.
وقالت الخارجية في بيانها« :ال
يمكن أن يكون نتنياهو واالحتالل

الضامن ألي اتفاق جديد بخصوص
المسجد األقصى المبارك والحرم
القدسي الشريف ،فنتنياهو يسعى
لتغيير الوضع القائم والسائد في
المسجد األقصى منذ عام .»1967

ا�ست�شهاد فل�سطينيين بالخليل بعد طعنهما جنوداً

نتنياهو يقترح� :شطب �إقامات � 100ألف مقد�سي
اق��ت��رح رئ��ي��س ح��ك��وم��ة ال��ع��دو
بنيامين نتنياهو شطب إق��ام��ات
الفلسطينيين المقدسيين المقيمين
في أحياء مقدسية خلف جدار الفصل
العنصري الذي يفصل مدينة القدس
عن الضفة الغربية.
ون���ق���ل���ت م����ص����ادر إع�ل�ام���ي���ة
«إس��رائ��ي��ل��ي��ة» أن نتنياهو ط��رح
ف��ي اج��ت��م��اع ال��م��ج��ل��س ال����وزاري
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» المصغر للشؤون
األمنية والسياسية ،سحب ما يعرف
بالهويات الزرقاء من السكان وإلغاء
إق��ام��ات ن��ح��و  100أل���ف مقدسي
م��ن  320أل��ف �ا ً يقيمون ف��ي أحياء
فلسطينية ،عزلها الجدار عن مركز
المدينة مثل مخيم شعفاط رأس
خميس ،سمير ام��ي��س ،كفر عقب
وقلنديا.
وأشارت مصادر «إسرائيلية» إلى
أن قرار نتنياهو هو أمر سياسي كبير
وليس مجرد إجراءات أمنية.
ونقلت صحيفة «ه��آرت��س» عن
نواب حضروا االجتماع ،أن نتنياهو
توجه إل��ى ال��ن��واب ال��ذي��ن حضروا
االجتماع األم��ن��ي« :إنكم تعتبرون
أن���ه ت��وج��د ه��ن��اك ع��ص��ا سحرية
يمكن أن تح ّل النزاع الفلسطيني-
»اإلسرائيلي» ،لكنني ال أواف��ق .وإن
سئلت عما إذا كان علينا أن نعيش
وبيدنا السيف إل��ى األب���د ،سأقول
نعم».
إل��ى ذل��ك ،استشهد فلسطينيان
برصاص قوات االحتالل بعد طعنهما
جنودا ً «إسرائيليين» بمدينة الخليل
في الضفة الغربية.

مقتل  26عن�صراً من «التنظيم» ب�صد هجومه �شمال بيجي

بغداد :م�ص ِّممون على دحر «داع�ش» بم�ساعدة دولية
دع���ا ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ف���ؤاد
معصوم ،أمس ،ألمانيا إلى دور أكبر
في تطوير الصناعة العراقية ،فيما
أكد أن العراقيين مصممون على دحر
تنظيم «داعش» بمساعدة المجتمع
الدولي.
وق��ال��ت رئ��اس��ة الجمهورية في
بيان إن «رئيس الجمهورية فؤاد
معصوم استقبل ،وزي���رة ال��دف��اع
األلمانية أورس���وال ف��ون دي��رالي��ن،
على رأس وفد رفيع المستوى ضم
نائب رئيس أرك��ان الجيش الفريق
م��ارك��وس كنايب وع���ددا ً من أرك��ان
وزارة الدفاع».
ودعا معصوم ،وفقا ً للبيان ،ألمانيا
الى «دور أكبر في تطوير الصناعة
العراقية وتأهيل البنى التحتية في
القطاعات كافة ،من خالل االستفادة
من الخبرات والتقنيات العالية».
وأك��د أن «العراقيين مصممون
على دحر اإلره��اب المتمثل بتنظيم
داعش بمساعدة المجتمع الدولي ،ال

سيما دول الجوار من خالل التنسيق
العسكري واالستخباري والعمل على
تجفيف مصادر تمويل اإلرهابيين
إلحباط مخططاتهم».
من جانبها ،ذكرت فون ديرالين،
أن «العراق يقاتل اإلرهاب نيابة عن
العالم ،األمر الذي يتطلب وقفة جدية
مساندة ل��ل��ع��راق ،وتوفير أشكال
الدعم كافة له».
وأض��اف��ت أن «دح���ر داع���ش هو
األس���اس ويجب تضافر جهود كل
األطراف اإلقليمية والدولية لتحقيق
ه��ذا ال��ه��دف» ،مجددة «دع��م بالدها
للعراق في المجاالت كافة».
ميدانياً ،أعلنت منظمة بدر ،إحدى
فصائل الحشد الشعبي ،أمس ،مقتل
 26عنصرا ً م��ن تنظيم «داع���ش»
اإلرهابي بصد هجوم للتنظيم على
جبال مكحول شمال قضاء بيجي،
مشير ًة الى أن الهجوم يع ّد الرابع من
نوعه منذ تحرير المنطقة.
وق��ال آمر اللواء الخامس بقوات

 4قتلى و 30جريح ًا بتفجير انتحاري

ا�ستهدف م�سجد ًا في نجران جنوب ال�سعودية

قتل  4سعوديين وأصيب  30آخرون بجروح جراء تفجير انتحاري استهدف
أحد مساجد بلدة نجران جنوب السعودية ،بحسب ما ورد من معلومات.
وأوضح موقع «سبق» اإلخباري السعودي أن الهجوم االنتحاري وقع في
مسجد المشهد أثناء صالة المغرب ،مشيرا ً إلى أن السلطات تحقق في التفجير.
ولم يذكر مزيدا ً من التفاصيل.
وذك���رت وس��ائ��ل إع�لام سعودية أن منفذ الهجوم االن��ت��ح��اري سعودي
الجنسية.
وأفادت صفحة «القطيف» على «تويتر» عن مقتل علي بن أحمد آل مرضمه
أثناء محاولته التصدي لالنتحاري فور الشك فيه قبيل أن يقدم األخير على
تفجير نفسه.
وقد تكررت مثل هذه األعمال في السعودية في األشهر األخيرة ،وكان آخرها
هجوم مسلح استهدف حسينية في مدينة سيهاب شرق البالد أسفر عن
استشهاد  5أشخاص وإصابة  9آخرين ،وأعلن تنظيم «داعش» في بيان على
اإلنترنت مسؤوليته عن الهجوم.

اليمن� :إغراق بارجة �سعودية
ب�صاروخ موجّ ه
وأط��ل��ق��ت ق���وات االح��ت�لال النار
ش��اب فلسطيني ق��رب الحرم
على
ٍ
اإلب��راه��ي��م��ي ب��ع��د طعنه ضابطا ً
«إسرائيلياً» ،ما أدى الى استشهاد
المن ّفذ.
وقال شهود عيان لوكالة «معاً»
إن الجنود «اإلسرائيليين» طلبوا
من الشاب التوجه نحوهم وأطلقوا
ال��رص��اص عليه مباشرة ،وم��ن ثم
وضع أحد الجنود سكينا ً بين قدمي

الشهيد.
وفي الخليل أيضاً ،أطلقت قوات
االحتالل النار على فلسطيني بعد
تنفيذه عملية طعن شمالي المدينة.
وق������ال ج���ي���ش االح����ت��ل�ال إنّ
الفلسطيني طعن الجندي في رقبته،
وأصابه بجروح خطرة ،وأعلن أيضا ً
إصابة أح��د جنوده بعبو ٍة ناسفة
أثناء مداهمة بلدة العيسوية شمال
شرقي القدس المحتلة.

وتشهد األراض���ي الفلسطينية،
وبلدات عربية في فلسطين المحتلة،
منذ األول من تشرين األول الجاري،
مواجهات بين شبان فلسطينيين
وق���وات االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة»،
ك��ان��ت ق��د ان��دل��ع��ت بسبب إص��رار
صهانية متشددين على مواصلة
اقتحام ساحات المسجد األقصى،
تحت حراسة قوات الجيش والشرطة
«اإلسرائيلية».

بدر العميد حيدر مطوري في حديث
إلى «السومرية نيوز» إن «مقاتلي
ب��در المرابطين ف��ي منطقة جبال
مكحول الواقعة شمال قضاء بيجي
تمكنوا ،اليوم ،من صد هجوم لتنظيم

داعش على سلسلة جبال مكحول».
واأض����اف م��ط��وري أن «ال��ق��وات
المرابطة تمكنت من قتل  26عنصرا ً
من التنظيم وألحقت خسائر مادية
(التتمة ص)14

أفادت مصادر يمنية أمس ،عن مقتل عسكريين سعوديين وتدمير آليتين
عسكريتين خالل قصف الجيش اليمني لموقع الرمضة في جيزان جنوب
السعودية.
كما أكدت المصادر أن الجيش 1واللجان الثورية أطلقا صواريخ غراد على
قيادة موقع الحاجر العسكري في عسير جنوب السعودية.
وأشارت تلك المصادر اليمنية الى أن طيران العدوان السعودي شن عشرات
من الغارات على معسكر كهالن في محافظة صعدة.
الى ذلك ،أكد مصدر عسكري بمحافظة تعز ،أن الجيش واللجان الثورية
أفشلوا محاولة لعناصر القاعدة ومرتزقة ال��ع��دوان للزحف على القصر
الجمهوري واألمن المركزي بتعز ،كما دحروا تلك العناصر من إحدى التباب
بمنطقة الضباب.
وأوض��ح المصدر لوكالة األنباء اليمنية «سبأ» أن مجموعة من عناصر
القاعدة ومرتزقة العدوان السعودي حاولت الزحف اليوم على معسكر األمن
(التتمة ص)14

تقرير �إخباري
بلير «معتذراً» :غزو العراق �س َّبب «داع�ش»
اعتذر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ،عن األخطاء
التي وقعت في حرب العراق ،كاشفا ً أنه توجد «عناصر من الصحة
في أنها تسببت بظهور تنظيم داعش» ،في وقت كشفت االستخبارات
العراقية ،أن التنظيم يجني من بيع النفط من حقول النفط الخام التي
يسيطر عليها في سوريا والعراق ،نحو  50مليون دوالر شهرياً.
وقال بلير ،في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» األميركية «أعتذر
عن حقيقة أن المعلومات االستخبارية التي تلقيناها كانت خاطئة»،
وأضاف «أعتذر أيضا ً عن بعض األخطاء في التخطيط ،وبالتأكيد،
عن خطئنا في فهم ما سيحدث بمجرد اإلطاحة بالنظام» .وتابع «أجد
صعوبة في االعتذار عن اإلطاحة بصدام .أعتقد ،حتى اليوم في العام
 ،2015أن عدم وجوده هناك أفضل».

ظهور التنظيم

وأق ّر بلير بأن هناك «شيئا ً من الحقيقة في القول إن غزو العراق
بقيادة الواليات المتحدة وبريطانيا ،أدى إلى ظهور تنظيم داعش
في سورية والعراق» .وقال «بالطبع ،ال يمكن القول إن أولئك الذين
أطاحوا بصدام في العام  ،2003يتح ّملون مسؤولية الوضع في العام
 ،»2015وتدارك «لكن من المهم أن ندرك في مكان ما ،أوالً ،أن الربيع
العربي الذي بدأ في العام  ،2011له تأثيره في العراق اليوم ،وثانيا ً
أن داعش برز إلى الساحة من سورية ،وليس من العراق».
ويقارب تحقيق تشيلكوت بشأن الحرب على العراق على االنتهاء،
ولكن لم يتم تحديد تاريخ لذلك ،بالرغم من مرور ستة أعوام على قيام
رئيس ال��وزراء آن��ذاك ،غ��وردون ب��راون ،بطلب التحقيق ،متعهّدا ً أنه
سيستغرق عاما ً واحداً .ونفى بلير أنه يحاول رسم صورته لألحداث
قبل مواجهة انتقادات محتملة ،بعد اإلعالن عما خلص إليه التحقيق.

جني أرباح

إلى ذل��ك ،كشف مسؤول عن االستخبارات العراقية ،أن تنظيم
داعش ،يجني من بيع النفط من حقول النفط الخام التي يسيطر عليها
في سورية والعراق ،نحو  50مليون دوالر شهرياً.
(التتمة ص)14

