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الجي�ش ي�سيطر على طريق اثريا ـ خنا�صر في حلب ويتقدم في ريف الالذقية

دي مي�ستورا �إلى وا�شنطن لبلورة طاولة الحوار ال�سوري المرتقب
بحث الرئيسان الروسي فالديمير بوتين والتركي
رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية الوضع في
سورية وأكدا استعدادهما للحوار بهذا الشأن.
وأفاد المكتب الصحافي للكرملين بأن «بوتين
وأردوغ��ان تبادال وجهات النظر حول الوضع في
سورية في ضوء اللقاء ال��وزاري لمجموعة الدعم
بفيينا في  30تشرين األول».
وقال المكتب إنه «تمت مناقشة بعض المسائل
الخاصة بالتعاون ال��روس��ي  -التركي بما فيه
التحضير لالجتماع التالي لمجلس التعاون
الثنائي على أعلى مستوى ،والمقرر عقده في كانون
األول المقبل بروسيا .وتم تأكيد استعداد الطرفين
لالستمرار في الحوار السياسي وتطوير التعاون
التجاري االقتصادي لمصلحة الجانبين قدماً».
وأض��اف أنه «تم االتفاق على عقد لقاء ثنائي في
إطار قمة مجموعة العشرين في أنطاليا».
وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
مع نظيره األميركي جون كيري في اتصال هاتفي
أم��س ،الدعم ال��دول��ي ل�لأط��راف السورية بهدف
التوصل لتسوية األزمة.
وجاء في بيان ل��وزارة الخارجية الروسية إن
الف��روف وكيري بحثا في اتصال هاتفي إمكانات
الحصول على دعم دولي لتسوية األزمة السورية
على أساس حوار وطني ،بما في ذلك دعم تشكيل
وفد مشترك من المعارضة السورية إلطالق حوار
سياسي وطني مبكر وتوحيد المواقف في مكافحة
اإلرهاب.
وفي السياق ،أكد وزير الخارجية الروسي خالل
مؤتمر صحافي جمعه بالمبعوث األممي إلى سورية

أن الحوار يجب أن يجمع كل المعارضة السورية،
داعيا ً إلى تحديد المعارضة المعتدلة لتكون شريكا
بح ّل األزمة السورية.
ودع��ا الف��روف إلى مواصلة العمل إليجاد ح ّل
ل�لأزم��ة ال��س��وري��ة ف��ي إط��ار لقاء فيينا ،واعتبر
المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا
في موسكو أمس أن «لقاء فيينا كان عمليا ً إطارا ً
مثالياً» لمتابعة البحث ع��ن سبل لحل األزم��ة
السورية.
وأكد الوزير الروسي االلتزام بوثيقة جنيف وبيان
فيينا ،وقال إن روسيا واألمم المتحدة والواليات
المتحدة رؤساء لعملية التسوية السياسية لألزمة
السورية المنطلقة بفيينا ،مشيرا ً إلى أن طاولة
ح��وار التسوية حول سورية يجب أن تجمع كل
مجموعات المعارضة.
كما أشار إلى ضرورة تحديد المعارضة المعتدلة
في سورية لتكون شريكا ً في حوار حل األزمة ،وقال:
«يجب أن نحدد من هي المعارضة المعتدلة ومن
هم اإلرهابيون قبل عقد لقاء ثان حول سورية».
وعبر عن األمل في أن يتم في األيام القليلة المقبلة
االتفاق على قائمة المجموعات السورية المعارضة
التي تستطيع الجلوس على طاولة المفاوضات من
أجل تسوية األزمة السورية.
وقال الفروف« :القضية التي طرحت كوظيفية
منزلية لأليام القليلة المقبلة ،آمل أن ال تأخذ وقتا ً
طويالً .هي توضيح من تكون المعارضة المعتدلة
التي يجب أن تصبح شريكا ً في المفاوضات التي
يعدها دي ميستورا وفريقه في إط��ار التسوية
السياسية لألزمة السورية».

وأوض��ح أن المشاركين في لقاء فيينا اتفقوا
على تحديد المجموعات التي تعتبر إرهابية على
األراض���ي السورية «يصطادون بطرق إرهابية
السمك في هذا الماء العكر» ،مشيرا ً إلى أن موسكو
ت��دع��م ج��ه��ود دي ميستورا ب��ن��ش��اط ،وع��ب��ر عن
األمل بأن يساند المشاركون اآلخرون في تسوية
األزمة السورية هذه الجهود ،مؤكدا ً أن الالعبين
الخارجيين يجب أن يؤثروا في تشكيل وفد موحد
للمعارضة إلى المفاوضات مع الحكومة.
وأض��اف الوزير الروسي أن «الحوار السوري
السوري الذي يستحق الثقة بتمثيله الشامل يجب
أن يضم على طاولة المفاوضات كل طيف المجتمع
السوري بما في ذلك كل مجموعات المعارضة»،
وقال مؤيدا دي ميستورا إن الالعبين الخارجيين
ال��م��ؤث��ري��ن ع��ل��ى ف��ص��ائ��ل ال��م��ع��ارض��ة ي��ج��ب أن
يستخدموا هذا التأثير لتشكيل وفد معارضة موحد
يفكر بمصير بلده.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د دي ميستورا أن على
السوريين أن ينضموا إلى عملية التسوية بأسرع
ما يمكن ،وقال« :اتفاق فيينا يبين أن لدينا فهما ً
مشتركا ً لضرورة إنهاء هذه األزمة بأسرع ما يمكن
بالوسائل السياسية» .وأعلن أنه ينوي متابعة
التباحث بشأن تسوية األزمة السورية في األيام
القليلة المقبلة في واشنطن.
وأك��د دي ميستورا اس��ت��ع��داد األم��م المتحدة
لعقد لقاء س��وري  -س��وري ف��ي جنيف ،منوها ً
بأن ممثلي دمشق مستعدون للمشاركة في لقاء
مع المعارضة السورية ،ورأى أن حوار التسوية
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ا�ست�شهاد منفذ ده�س جنود العدو في الخليل

دعت الأهالي لمغادرة المدينة ...وانت�شلت  597جثة في تكريت

عبا�س ّ
يجدد مطالبته بالحماية الدولية لل�شعب الفل�سطيني

«القوات العراقية» تقتحم غرب الرمادي

طالب رئيس السلطة الفلسطينية
محمود ع��ب��اس سلطات االح��ت�لال
«اإلس���رائ���ي���ل���ي» ب��ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام
االستاتسكو المتعلق بمكانة المسجد
األقصى وبسلطة األوقاف اإلسالمية
عليه وال���ذي ك��ان مطبقا ً قبل عام
 2000وليس النظام ال��ذي تحاول
فرضه حالياً.
ونقلت وكالة معا ً الفلسطينية عن
عباس قوله أمس في بداية اجتماع
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة
رام الله« :أكدنا أكثر من مرة للجهات
المعنية أن ما تحاول «إسرائيل»
تطبيقه حاليا ً في المسجد األقصى
غير دقيق وغير صحيح .وتحريف
للحقائق ونعمل حاليا ً مع السلطات
األردنية من أجل إعادة األمور إلى ما
كانت عليه تماما ً قبل عام .2000
وأش��ار عباس إلى أن االعتداءات
«اإلسرائيلية» ال تزال مستمرة على
أبناء الشعب الفلسطيني وبخاصة
في المسجد األقصى باإلضافة إلى
اع���ت���داءات المستوطنين ،م��ج��ددا ً
مطالبته بتوفير الحماية الدولية
للشعب الفلسطيني.
ميدانياً ،استشهد شاب فلسطيني
برصاص العدو بعد تنفيذه عملية
ده���س ف��ي م��دي��ن��ة ح��ل��ح��ول شمال
الخليل أم��س أس��ف��رت ع��ن اصابة
جنديين «إسرائيليينط بجروح.

ونقلت مصدر عن المتحدثة باسم
شرطة العدو لوبا السمري قولها ،إن
الفلسطيني منفذ عملية الدهس قتل
في نفس المكان .وأش��ارت السمري
إلى أن أحد الجنود أصيب بجروح
بالغة واآلخر بجروح طفيفة.
وش��ه��دت المناطق الفلسطينية
اق���ت���ح���ام���ات ق���ام���ت ب���ه���ا ق����وات
االحتالل وتعرض ع��دد من الطالب
الفلسطينيين لالختناق جراء إطالق
القنابل المسيلة للدموع.
وف��ي القرية القديمة في القدس
المحتلة اعتقلت شرطة االحتالل
شيخا ً مقدسيا ً ف��ي الخمسين من

ال��ع��م��ر ،بتهمة ال��ت��ح��ري��ض خ�لال
إعطائه ال��دروس في الحرم القدسي
الشريف ،وأعلنت شرطة االحتالل أنه
تم تحويله إلى محكمة الصلح لتمديد
اعتقاله على ذمة التحقيق.
أم���ا ف��ي ج��ن��وب ب��ي��ت ل��ح��م فقد
تعرض عدد من طالب م��دارس بلدة
الخضر لإلصابة ج��راء استهدافهم
من قبل قوات االحتالل بقنابل الغاز
المسيل للدموع ،كما تعرض طالب
منطقة التل بجروح واختناق جراء
إصابتهم بالقنابل المسيلة للدموع
والقنابل الصوتية .كما تعرضت
مدارس عدة لالقتحام من قبل قوات

االحتالل «اإلسرائيلي».
وإك����م����اال ً ل��ع��م��ل��ي��ات االع��ت��ق��ال
اإلداري التي ينفذها االحتالل بحق
الفلسطينيين فقد أص��درت سلطات
الكيان الصهيوني أمرا ً باعتقال إداري
آخر ،لمدة ثالثة أشهر قابلة للتمديد،
بحق األسيرة جورين سعيد قديح،
التي تبلغ  19سنة ،وكانت قديح قد
اعتقلت في  28تشرين األول.
وفي حي جبل المكبر جنوب القدس
أغلق جيش االحتالل «اإلسرائيلي»
رأس الجبل ،معلنها منطقة عسكرية
مغلقة ،ونشر االحتالل قناصته على
أسطح المباني ،بعدما أجبر أصحاب
ال��م��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة على إغالقها،
وف��رض حظر تجوال بذريعة زيارة
مسؤول كبير في حكومة نتنياهو
للمنطقة.
إل��ى ذل��ك ،دع��ت حركة المقاومة
اإلس�لام��ي��ة (ح��م��اس) ف��ي الضفة
الغربية إلى إشعال جمعة مواجهات
جديدة في الضفة والقدس الجمعة
المقبل ،وف���اء للشهداء واألس���رى
وت���أك���ي���دا ً ع��ل��ى خ���ي���ار ال���وح���دة
والمقاومة.
وبحسب «ال��م��رك��ز الفلسطيني
ل�لإع�لام» ش��ددت الحركة في بيان
صحافي أمس ،على ضرورة الضغط
ال��ش��ع��ب��ي ال��م��ك � ّث��ف ع��ل��ى سلطات
االح��ت�لال ،إلج��ب��اره��ا على تسليم
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تك ّتم حول مناورة �أميركية ـ «�إ�سرائيلية» ـ �أردنية م�شتركة
نقلت وسائل إعالم «إسرائيلية»
ع���ن وزي�����ر ال���ح���رب ال��ص��ه��ي��ون��ي
موشيه يعلون ق��ول��ه إن طيارين
«إسرائيليين» ت��درب��وا ف��ي الفترة
األخ��ي��رة م��ع نظرائهم ال��ع��رب في
ال��والي��ات المتحدة ،في إش��ارة إلى
م���ن���اورات أج��ري��ت ب��ال��ت��ع��اون مع

األردن وفق ما أكد مسؤول أميركي.
ولفتت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام إل��ى أن
تصريحات يعلون ج��اءت أول من
أمس بعد إعالن «إسرائيل» أن قواتها
الجوية ساعدت في تحديد موقع
طائرة الركاب الروسية التي تحطمت
في سيناء المصرية السبت الماضي.

وأض��اف��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام العدو
«يبدو أنه بعد انزعاج «إسرائيل»
م��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي اإلي��ران��ي مع
القوى الكبرى ،ومع أملها في تجاوز
«محادثات السالم» مع الفلسطينيين
التي وصلت إلى طريق مسدودة من
خالل مشاركة إقليمية أوسع ،راحت

تل ّمح إلى تمتعها بـ «عالقات سرية
مزدهرة» مع بعض القوى العربية».
وأش��ار يعالون إلى مشاركة «تل
أبيب» في مناورات «العلم األحمر»
الجوية التي استضافتها الواليات
المتحدة في تموز الماضي ،وق��ال:
«ه��ن��اك ط��ي��ارون ع���رب وط��ي��ارون
آخرون من مختلف قطاعات الجيش
األميركي وبلدان أخرى».
وتنقل وسائل اإلعالم «اإلسرائيلية»
عن مسؤول أميركي ،طلب عدم الكشف
عن هويته ،تأكيده مشاركة األردن في
المناورات ،وإرساله طائرات حلقت
مع الطائرات «اإلسرائيلية» وزودت
بالوقود من ناقلة «إسرائيلية» في
المحيط األطلسي.
وك��ان��ت «إس���رائ���ي���ل» ،بحسب
وس���ائ���ل إع��ل��ام ص��ه��ي��ون��ي��ة ،قد
استضافت الشهر الماضي ،تدريبات
«العلم األزرق» العسكرية ،بمشاركة
الواليات المتحدة وبولندا واليونان
وب��ل��دان أخ���رى ل��م ت��ح��دده��ا ،فيما
رفض متحدث باسم جيش االحتالل
التعليق على س��ؤال عما إذا كان
األردن من بين المشاركين في تلك
التدريبات ،فيما رفض مسؤولون
أردنيون التعليق عن صحة مشاركة
قوات بالدهم.

أكدت قيادة العمليات المشتركة
في بغداد أن القوات األمنية العراقية
اقتحمت غرب مدينة الرمادي بعد
دخول قطعات جهاز مكافحة اإلرهاب
إلى معسكر الورار الواقع هناك.
وك��ش��ف��ت ال��ق��ي��ادة أم���س وص��ول
قطعات قيادة عمليات األن��ب��ار الى
ج��س��ر ال��ج��راي��ش��ي ال���واق���ع شمال
الرمادي والسيطرة عليه بالكامل،
مشيرة إلى رفع العلم العراقي على
الجسر .وأوضحت أنه بهذا قطعت
القوات العراقية طرق إم��داد تنظيم
«داعش» باتجاه مركز المدينة ،فيما
ما زالت القطعات العسكرية مستمرة
ب��ال��ت��ق��دم ب��ات��ج��اه م��رك��ز المدينة
لتحريره.
وأرسلت قيادة العمليات المشتركة
نداءات إلى األهالي الموجودين داخل
الرمادي ودعتهم إلى مغادرة المدينة،
وهذا على ما يبدو يشير إلى أن عملية
اقتحام الرمادي أصبحت قريبة.
وجاء في نداء العمليات المشتركة:
«إلى عوائلنا الكريمة في مركز مدينة
الرمادي! العدو لم يترك لنا المجال
س��وى تدميره ف��ي ك��ل مكان يوجد
فيه .ولتجنيبكم األذى وأي خسارة
نرجو ترك بيوتكم والتوجه إلى أقرب
مكان آم��ن ..ستجدون من يحميكم
ويساعدكم».
وك��ان نائب قائد جهاز مكافحة
اإلرهاب العراقي عبد األمير الخزرجي

أع��ل��ن األح���د ال��م��اض��ي ،استئناف
عمليات تحرير ال��رم��ادي ،بعد أن
توقفت لمدة يومين نتيجة الظروف
الجوية ،فيما أشار الخزرجي إلى أن
القوات األمنية تتقدم باتجاه المدينة
من جميع المحاور.
واستغل تنظيم «داع��ش» إعالن
السلطات العراقية ،الجمعة وقف

عملياتها العسكرية ف��ي محافظة
األن��ب��ار ،ليشن هجوما ً على شرق
مدينة الرمادي مركز المحافظة ،فيما
حذر أمنيون من تحول استراتيجية
«داعش» من دفاعية إلى هجومية.
وقالت قيادة عمليات األنبار إن
ال��ق��وات األمنية عبرت جسر البو
ف��راج شمال ال��رم��ادي ،مشيرة إلى

البي�شمركة تتهم  BKKبعرقلة جهود ا�ستعادة المدينة

الخالفات الكردية ت�ؤخر تحرير «�سنجار»
تسببت ال��خ�لاف��ات ال��ك��ردي��ة في
تأخير عملية سنجار العسكرية في
ال��ع��راق ،وأرج���أت ال��ق��وات الكردية
خططا ً الس��ت��ع��ادة السيطرة على
بلدة سنجار في شمال العراق ،التي
تخضع حاليا ً لسيطرة «داعش».
وج��اء التأجيل إثر تعذر االتفاق
بين الفصيلين الرئيسيين وهما حزب
العمال الكردستاني والقوات التابعة
للحزب الديمقراطي الكردستاني،
وات��ه��م ق��ائ��د البيشمركة التابعة
لألخير ،حزبَ العمال بعرقلة جهود
استعادة المدينة.
وي��ش��رف ع��ل��ى ه��ج��وم سنجار
مسعود ال��ب��ارزان��ي زع��ي��م الحزب
الديمقراطي الكردستاني ورئيس
إقليم كردستان ،الذي أجرى أمس،
محادثات مع وزيرة خارجية السويد
مارغوت وول ستروم في أربيل.
وان��ت��ق��د ق��اس��م ش��وش��ة القيادي
ف��ي البيشمركة التأخر ف��ي تحرير
ال��م��دي��ن��ة ،م��ن��ت��ق��دا ً م��وق��ف ح��زب
العمال الكردستاني ،مشيرا ً إلى أن
ساعة الصفر أجلت أكثر من مرة.
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أنها تتقدم باتجاه مركز المدينة.
وأش����ار ق��ائ��د عمليات المحافظة
إسماعيل المحالوي إلى أن «القوات
األمنية تمكنت من عبور جسر البو
فراج شمال مدينة الرمادي» ،مبينا ً
أن «تلك القوات تتقدم باتجاه مركز
المدينة».
(التتمة ص)14

