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ترحب بم�شاركة طهران
ال�سعودية وبريطانيا وفرن�سا ترفع ال�سقف قبل «فيينا» ووا�شنطن
ِّ

ممثلون عن «الجي�ش الحر» زاروا مو�سكو لبناء الثقة
أكد الرئيس السوري بشار األسد أن الكثير من
دول المنطقة والدول الغربية وبينها فرنسا ال تزال
حتى اآلن تدعم اإلرهاب وتوفر الغطاء السياسي
للتنظيمات اإلرهابية في سورية والمنطقة.
وأشار الرئيس األسد خالل استقباله أمس وفدا ً
برلمانيا ً فرنسيا ً برئاسة جان فريدريك بواسون،
إل��ى أهمية دور المؤسسات الفرنسية وفي
مقدمها البرلمان في تصحيح سياسات حكومة
بلدهم الحالية لتعمل من أج��ل أم��ن واستقرار
منطقتنا ،وه��و م��ا يخدم ف��ي النهاية مصالح
الشعب الفرنسي ،داعيا ً إلى ض��رورة التعامل
مع ظاهرة اإلره��اب والفكر المتطرف على أنهما
«ظاهرة عالمية ال يمكن أن تقف حدود في وجه
انتشارهما».
كذلك اعتبر األسد أن السبب الرئيسي لمعاناة
الشعب ال��س��وري يعود إل��ى اإلره���اب وتدمير
العديد من البنى التحتية األساسية ،باإلضافة
إلى الحصار الذي فرض على بالده ،وهو ما أثر
سلبا ً في معيشة المواطنين والخدمات المقدمة
في مختلف القطاعات ،خاصة القطاع الصحي.
جاء ذلك في وقت أكد مصدر في الخارجية
الروسية بأن فيينا ستشهد في اليومين المقبلين
لقائين دوليين مخصصين لتسوية األزم��ة في
سورية ،وقال« :من المخطط (اليوم) الخميس
عقد لقاء وزاري رباعي (روسيا والواليات المتحدة
والسعودية وتركيا) ،فيما سيعقد الجمعة لقاء
موسع يتم اآلن تحديد قائمة المشاركين فيه».
من جهة أخرى ،أكدت الناطقة باسم الخارجية
الروسية ماريا زاخاروفا أن الدعوة وجهّت أيضا ً

إل��ى اي��ران ومصر وال��ع��راق ولبنان ،وأضافت
إن وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي الف��روف
سيجتمع الخميس في فيينا مع نظرائه في كل
من إي��ران ومصر والعراق ولبنان لبحث األزمة
السورية ،مشيرة إلى أن بالدها ب��ادرت بفكرة
دعوة الدول الى فيينا وواشنطن هي التي وزعت
الدعوات إلى اللقاء.
وأعلنت غالبية ال��دول المدعوة ال��ى اللقاء
الموسع في فيينا قبولها المشاركة في المحادثات.
إذ صرح مصدر في الحكومة اللبنانية عن مشاركة
وزير الخارجية جبران باسيل بالمحادثات ،وقال
إن «لبنان واف��ق على دع��وة االت��ح��اد الروسي
للمشاركة في لقاء فيينا» ،مشيرا ً الى أنه من
المتوقع أن يلتقي باسيل مع نظيره الروسي
سيرغي الفروف اليوم الخميس.
وسيضم اللقاء أي��ض��ا فرنسا ال��ت��ي أعلنت
حكومتها المشاركة في محادثات فيينا ،باإلضافة
إل��ى ال��ع��راق وبريطانيا التي سيمثلها وزي��ر
الخارجية فيليب هاموند ،كما أعلنت إيران في
وقت سابق موافقتها المشاركة في اللقاء الموسع
بفيينا ،حيث سيترأس وزي��ر الخارجية محمد
جواد ظريف الوفد اإليراني.
كما أكدت مصر موافقتها على المشاركة في
المحادثات وذلك بعد أن وجهت الواليات المتحدة
الدعوة إليها ،اضافة لرئيسة المفوضية العليا
لالتحاد األوروبي فيديريكا موغريني ،حيث توقع
مصدر دبلوماسي مقرب من منظمي اللقاء حضور
 13وزير خارجية الى اللقاء.
وفي السياق ،أكد وزي��ر الخارجية الروسي

محاوالت رو�سية لتقريب وجهات النظر
بين �إيران وال�سعودية

ناديا شحادة
السعودية هي التي م ّولت الحروب منذ حرب صدام على إيران ومن
ثم في أفغانستان وباكستان والعراق والمخابرات السعودية أدارت
المجموعات التكفيرية في العراق منذ العام  2003وهي مسؤولة عن
كل دم ت ّم سفكه .والسعودية هي التي قتلت اللبنانيين في حرب تموز
 2006هذا ما أكده السيد حسن نصر الله في  7تشرين األول ،مضيفا ً أن
السعودية أول من سيُسأل يوم القيامة عن دمنا في تموز.
هذه المواقف التي أطلقها األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر
الله سيد المقاومة وهذا الهجوم العنيف على آل سعود الذين يقودون
حربا ً شرسة ضد الشعب اليمني استمرت منذ أكثر من مئة يوم عقابا ً
للشعب اليمني على تحريره من الوصاية األميركية السعودية ونجح
التحالف الذي تقوده السعودية في قتل اآلالف من المدنيين وتم ّكن من
تدمير البنى التحتية باستخدامها جميع األسلحة المحرمة دوليا ً تيمنا ً
بصديقتها «إسرائيل» في قتل أطفال غزة.
فالسعودية بحربها على اليمن تستبيح كل المحرمات؛ وهذا ما
أشار اليه السيد حسن نصر الله سيد المقاومة في خطابه الذي ألقاه
يوم عاشوراء في  24من الشهر الحالي .ودان سماحته المجازر التي
ترتكبها السعودية في اليمن؛ وجاءت تصريحات سماحته التي صعّ د
فيها هجومه على السعودية وتعالت هتافات المقاومين ألول مرة
في الضاحية الجنوبية تنادي بالموت آلل سعود ،فتصريحات سيد
المقاومة هذه التي جاءت بالتوازي مع تصريحات شديدة اللهجة من
الساسة اإليرانيين تجاه السعودية ،هل هي دليل على تدهور العالقة
بين طهران والرياض؟
(التتمة ص)14

تقرير �إخباري
ال�سي�سي يجول �إقليمي ًا
لتن�سيق المواقف قبل «فيينا»
ب��دأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خارجية
جديدة كانت محطتها األول��ى دول��ة اإلم��ارات ،حيث أك��د قوة،
ومتانة ،وأهمية عالقات الشراكة االستراتيجية التي تجمع
مصر ب��اإلم��ارات ،وش��دد على أهمية العمل على تعزيزها في
هذه المرحلة المهمة من تاريخ المنطقة .مشيرا ً إلى أن دولة
اإلم��ارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
تؤكد موقفها الثابت في دعم مصر بما يحفظ أمنها واستقرارها
ويعزز الجوانب االقتصادية والتنموية فيها.
التحركات المصرية اإلقليمية تأتي في وقت شديد األهمية،
خصوصا ً بعد أن كشفت وزارة الخارجية صباح أم��س عن
م�ش��ارك��ة ال��وزي��ر س��ام��ح ش�ك��ري غ ��دا ً الجمعة ف��ي االجتماع
الوزاري الثاني حول سورية ،المقرر عقده في فيينا بمشاركة
دولية وإقليمية ،حيث أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث
الرسمي ب��اس��م وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ،أن ش�ك��ري سيتوجه من
العاصمة الهندية نيودلهي إلى فيينا مساء اليوم للمشاركة.
وأوضح أبو زيد أن االجتماع المقبل في فيينا يكتسب أهمية
خاصة ألنه سيتناول مقترحات وأفكار محددة لتفعيل العملية
السياسية في سورية ،األمر الذي ترى مصر أهميته ومحوريته
لكونه يتسق مع موقفها الثابت منذ بداية األزمة ،والذي يؤكد
أنه ال يوجد حل عسكري لألزمة السورية ،وأن الحل السياسي
والحوار بين األط��راف السورية هو األساس لوضع مقررات
اجتماع جنيف « »1موضع التنفيذ.

سيرغي الفروف أن موسكو تبذل جهودا ً نشطة
من أجل إشراك جميع الالعبين الخارجيين في
تسوية األزمة السورية ،مشيرا ً إلى تحقيق حركة
معينة إلى األمام خالل المحادثات.
وقال« :إننا نبذل جهودا ً مكثفة لدفع الالعبين
الخارجيين للمساهمة ف��ي عملية التسوية
بسورية ،بدال ً من عرقلتها .وإنني أعول على أنه
تم تحقيق حركة معينة إلى األمام ،وآمل في أن
يعمل جميع أولئك الذين لديهم نفوذ ،في اتجاه
واحد انطالقا ً من مصالح الشعب السوري».
وأعلن توني بلينكن نائب وزي��ر الخارجية
األم��ي��رك��ي أم���س ت��أي��ي��ده م��ش��ارك��ة إي����ران في
المفاوضات الدولية حول سورية ،وقال بلينكن،
إن رغبة اإليرانيين في المشاركة في النقاش أمر
إيجابي ،مضيفا ً أن��ه من الصعب تخيل إمكان
التوصل إلى ح ّل في سورية دون مشاركة إيران.
م��ن ناحية أخ���رى ،ج��دد وزي���ر الخارجية
السعودي ع��ادل الجبير رف��ض ب�لاده ألي دور
للرئيس ال��س��وري ب��ش��ار األس���د ف��ي مستقبل
سورية ،وقال إن السعودية تعمل مع حلفائها
لزيادة الدعم للمعارضة السورية المعتدلة.
وق��ال الجبير ف��ي مؤتمر صحافي م��ع وزي��ر
خارجية بريطانيا فيليب هاموند أم��س في
الرياض ،إنه بحث مع نظيره البريطاني األوضاع
في سورية وسبل التوصل إلى حل على أساس
جنيف  1 -وتأسيس مجلس انتقالي يدير البالد
ويحافظ على المؤسسات المدنية والعسكرية
ويضع دستورا ً جديدا ً ويحضر إلجراء انتخابات.
(التتمة ص)14

ُعدم �شاب ًا في الخليل باتهامه بمحاولة تنفيذ طعن
االحتالل ي ِ

كي مون يدين ا�ستهداف ال�سعودية م�ست�شفى ب�صعدة

عبا�س يطلب حماية دولية عاجلة لل�شعب الفل�سطيني
قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن «حالة حقوق اإلنسان في
األرض الفلسطينية المحتلة ،وبما فيها القدس الشرقية ،نتيجة استمرار االحتالل
«اإلسرائيلي» وممارساته ،هي األسوأ واألخطر منذ عام .»1948
ودعا في كلمته أمام مجلس حقوق اإلنسان في جنيف إلى تدخل قوي وحاسم
وتحمل المسؤولية ،وقبل فوات األوان ،من قبل منظمة األمم المتحدة ،بهيئاتها
المتخصصة ووكاالتها الدولية كافة ،ودولها األعضاء ،وخصوصا ً مجلس األمن
الذي هو مطالب أكثر من أي وقت مضى ،بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية
للشعب الفلسطيني ،وبشكل فوري وعاجل.
وتساءل عباس« :أما آن األوان للمجتمع الدولي أن ينتقل من التنادي بعدالة
القضية الفلسطينية ،إلى اتخاذ التدابير واإلجراءات العملية التي تحقق هذه
العدالة للشعب الفلسطيني وتقيم السالم واألمن كواقع ملموس؟».
وأوضح أن الهبّة الغاضبة ألبناء شعبنا هي نتيجة حتمية لما حذ ّرنا منه
وعرضناه سابقا ً من انتهاكات وجرائم «إسرائيلية» ،وعدم نجاح المجتمع
الدولي برفع الظلم والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا وبخاصة الشباب منهم،
وأن استمرار الوضع الراهن أمر ال يمكن القبول به ومن شأنه أن يدمر ما تبقى من
خيار السالم على أساس حل الدولتين.
(التتمة ص)14

ناطق ع�سكري يمني ي�ؤكد
ا�ستقدام �إرهابيين من �سورية
قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف
غالب لقمان« :إن القيادة العسكرية واألمنية اليمنية تتجه اآلن إلى تغيير
استراتيجيتها في مواجهة العدوان ،إثر المتغيرات الجديدة الطارئة على الميدان
إثر استقدام العدوان إرهابيين من تنظيمات مختلفة كانت تقاتل في سورية».
وأضاف العميد لقمان في تصريح خاص لوكالة األنباء اليمنية «سبأ»« :إن
عمليات نقل عناصر تابعة لشركة «بالك ووتر» و»جبهة النصرة» و»داعش»
و»القاعدة» وغيرها من التنظيمات اإلرهابية إلى محافظة عدن هي للمشاركة،
فيما عجز عنه عمالؤها ومرتزقتها في مواجهة الجيش واللجان الشعبية».
(التتمة ص)14

تدمير من�صات �صواريخ ...ومقتل قيادي بارز في «داع�ش»

القوات العراقية تحبط هجوم ًا مفخخ ًا �شرق تكريت

أك��د م��ص��در أم��ن��ي ع��راق��ي أن تنظيم
«داع����ش» ش��ن ّه��ج��وم �ا ً غ��رب س��ام��راء
ف��ي محافظة ص�لاح ال��دي��ن م��ا استلزم
االس��ت��ع��ان��ة ب��ال��دع��م ال��ج��وي ،وق��ال��ت
المعلومات إن ه��دف الهجمة إرب��اك
القطعات األم��ن��ي��ة المهاجمة لمعاقل
«داع�����ش» وت��ش��ت��ي��ت ال��ض��غ��ط عليه.
خصوصا ً أن األولوية بدت لمسك األرض
في صالح الدين ،تليها األنبار كما يرى
المراقبون.
وكانت القوات العراقية أحبطت هجوما ً
بأربع مفخخات للتنظيم شرق تكريت.
يذكر أن القوات األمنية العراقية فجرت
جرافتين مفخختين ف��ي منطقة وادي
حوران غرب ناحية البغدادي ،فيما أعلن
قائد الشرطة االتحادية الفريق رائد شاكر
ج��ودت «مقتل عدد من مسلحي داعش
إثر استهداف الشرطة االتحادية تجمعا ً
للتنظيم بالصواريخ شرق الرمادي».
وأكد القيادي في عصائب أهل الحق
ج��واد الطليباوي أن «فصائل المقاومة
اإلسالمية بدأت بالتحضير لمعركة األنبار
وستكون الفلوجة وجهتها األولى».
(التتمة ص)14

مقتل  9بـ«�إ�سقاط» ّ
طوافة لـ«فجر ليبيا»
من  23م�صير بع�ضهم مجهول
أعلن المتحدث باسم القوات الجوية التابعة للحكومة التي تدير العاصمة
الليبية أن تسعة أشخاص على األقل قتلوا في إسقاط طائرة مروحية قرب
طرابلس اليوم ،بينهم قائد بارز في تحالف «فجر ليبيا».
وقال العقيد مصطفى الشركسي« :تع ّرضت طائرة مروحية كانت تقل 23
شخصا ً إلطالق نار بينما كانت في طريقها الى طرابلس قبل ظهر أمس ،ما أدى
الى سقوطها في البحر في منطقة الماية» إلى الغرب من طرابلس ،متابعاً:
«عثرنا حتى اآلن على جثث تسعة أشخاص ،بينها جثة العقيد حسين أبو
دية» ،هو آمر المنطقة الغربية في قوات تحالف «فجر ليبيا» التي تسيطر
«نرجح أن يكون جميع الركاب قد
على طرابلس منذ اكثر من عام ،مضيفاً:
ّ
توفوا».
وك��ان مسؤول أمني في طرابلس التي تديرها حكومة غير معترف بها
دوليا ً بمساندة قوات «فجر ليبيا» ،أعلن في وقت سابق أن عدد ركاب الطائرة
المروحية هو  23شخصاً.
(التتمة ص)14

برزاني يملأ منا�صب التغيير في حكومته بـ «الوكالة»
وج��ه رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان
نيجيرفان ب��رزان��ي ،بملء الحقائب ال��وزاري��ة
والمناصب الحكومية ال��ت��ي تشغلها حركة
التغيير «كوران» ،لتدار جميعها بالوكالة.
ونشرت وكالة «رووداو» الكردية ،المقربة من
رئيس الحكومة الكردية ،أول من أمس الثالثاء
أسماء ال��وزراء الجدد المعينين .وعين برزاني
كریم سنجاري وزی��را ً للبيشمركة ،وبشتیوان

ص���ادق وزی���را ً ل�لأوق��اف وع��ل��ي س��ن��دي وزی���را ً
للتجارة ونوري عثمان رئيسا ً لهيئة االستثمار،
كما وج��ه بتعيين راب��ر صدیق وك��ي�لاً ل��وزارة
المالية ومنصور هركي مديرا ً عاما ً لديوان وزارة
المالية وعزیز ابراهیم مديرا ً عاما ً لديوان وزارة
التجارة وأده���م كریم م��دي��را ً ع��ام�ا ً للمصارف
التجارية ودیار جباري مديرا ً عاما ً لديوان وزارة
األوقاف بالوكالة.

يذكر أن رئيس وزراء إقليم كردستان عزل
في  13تشرين األول الحالي أربعة من وزراء
حكومته التابعين لحركة التغيير «ك��وران»
وسط أزم��ة سياسية متصاعدة تهدّد بزعزعة
استقرار اإلقليم.
ومن المؤمل ،أن يزور وفد كردي برئاسة رئيس
حكومة كردستان بغداد قريبا فيما اعتبرت كتلة
التغير تلك الزيارة «غير شرعية».

