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روغوزين� :أرباح نفط «داع�ش» كانت ال�سبب لإ�سقاط طائرتنا في الالذقية

«�أ�س  »400تدخل ح ّيز المناوبة الع�سكرية في �سورية

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن العالقات السورية  -الروسية
دخلت مرحلة استراتيجية غير مسبوقة من التحالف الذي يملك أبعادا كثيرة ال
تقتصر على الجانب العسكري والسياسي فقط بل تشمل النواحي االقتصادية
والثقافية.
وأوضح المعلم خالل لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ديميتري
روغوزين في موسكو أمس أن االقتصاد جزء أساسي من الصمود السوري،
معربا عن االستعداد لعقد دورة جديدة لهذه اللجنة في أقرب وقت ممكن ،وقال
«من الطبيعي أن يشمل جدول أعمال اللجنة جميع آفاق عالقاتنا بما في ذلك
المجاالت االقتصادية والثقافية ،بخاصة أننا قررنا إعطاء األولوية في مرحلة
إعادة اإلعمار لشركات الدول التي وقفت إلى جانب سورية وال سيما الشركات
الروسية».
من جهته جدد روغوزين التأكيد على وقوف روسيا إلى جانب سورية
ودعمها في جميع المسائل ومشاركتها باألعمال وليس باألقوال في مكافحة
اإلرهاب ومساندة الجيش السوري في حربه ضد اإلرهابيين ،وقال «إن األيام
األخيرة كشفت من الذي يكافح اإلرهاب فعالً ومَن الذي يدعم داعش وغيره من
التنظيمات اإلرهابية».
وأضاف روغوزين ،أن إيرادات تصدير النفط من المناطق التي يسيطر عليها
تنظيم «داعش» تصب في جيوب المسؤولين عن إسقاط الطائرة «سو–،»24
و تابع قائالً «تعلمون ردة فعل قيادتنا وشعبنا على العمل اإلرهابي ضد
قواتنا التي تقوم بعملية عسكرية في سورية ضد اإلرهاب ،إنها طعنة جبانة
في الظهر بالمعنى الحرفي والمجازي ،الطائرة كانت تشارك في عملية على
األراض��ي السورية ،وتشنّ ضربات ض ّد مجموعات اإلرهابيين على أسس
قانونية».
وأكد المسؤول الروسي أن بالده ال تصدق الصدف ،وقال «نرى أن لدى تركيا
مصلحة مباشرة في الحفاظ على الوضع الحالي… سيطرة تنظيم «داعش»
على أقاليم ومناطق واسعة في سورية ،وخاصة حقول النفط» ،واصفا ً ردود
فعل بعض الدول على التصرف التركي ،بعد إسقاط أنقرة للطائرة الروسية
في سوريا ،بـ«التصرفات الجبانة».

بوتين

وفي السياق ،قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين إن تقاعس بعض الدول

وتقديمها معاونة مباشرة لإلرهابيين أدى إلى ظهور تنظيم «داعش» اإلرهابي
الذي وصفه بأنه «ظاهرة مروعة».
وأع��رب الرئيس بوتين عن أمله في تشكيل تحالف دول��ي واس��ع ضد
اإلرهاب ،وفي تقديم هذا التحالف الدعم للعملية الروسية العسكرية بسورية،
و قال «نعتقد أنه يجب تصنيف أي محاوالت لتبييض صفحة اإلرهابيين
وتشجيعهم ،كمشاركة في اإلرهاب وجرائمه».
وأضاف «التستر عن اإلرهابيين وعن اتجارهم غير الشرعي بالنفط والبشر
والمخدرات والتحف الفنية مستمر ،وهناك من يواصل الحصول عن عائدات
بمئات الماليين ،بل ومليارات الدوالرات من ذلك».
وقال «إنني آمل في أن يتم في نهاية المطاف تشكيل تحالف واسع فعال،
يتصدى لإلرهاب بصورة منسقة ،كقوة موحدة فعالة ،ويدعم العسكريين
الروس الذين ينفذون عمليات عسكرية ناجحة ضد التنظيمات اإلرهابية في
سورية».
وبشأن مفاوضات فيينا حول التسوية في سورية ،قال بوتين إن الجانب
الروسي سيواصل محاوالته للتوصل إلى اتفاق مع الدول األخرى المشاركة
في مفاوضات فيينا بشأن إطالق عمل مشترك لمحاربة التنظيمات اإلرهابية.
كما اعتبر أن «الطعنات الغادرة في الظهر» من جانب من اعتبرتهم روسيا
قبل ذلك شركاء لها في مكافحة اإلرهاب« ،غير قابلة للتفسير على اإلطالق»،
مؤكدا ً أن السلطات التركية لم تقدم حتى اآلن أي اعتذار لموسكو بعد إسقاط
القاذفة الروسية «سو »24 -فوق أراضي سورية.
وأردف قائالً «إننا لم نسمع حتى اآلن أي اعتذار مفهوم من القيادة العسكرية
والسياسية العليا في تركيا أو أي اقتراح بالتعويض عن الضرر أو تعهدات
بمعاقبة المذنبين عن ارتكاب هذه الجريمة».
وتابع أنه يتكون لدى الجانب الروسي انطباع بأن القيادة التركية تعمل
عمدا ً على الدفع بالعالقات الروسية التركية إلى طريق مسدود .وأضاف« :إننا
نأسف لذلك».

أردوغان

من ناحيته ،أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه حاول االتصال
هاتفيا ً بالرئيس الروسي فالديمير بوتين بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية،
(التتمة ص)14

مقتل م�ستوطن وجرح  50في انقالب �شاحنة في رام اهلل

والقد�س المحتلة
ا�ست�شهاد فل�سطينيين بال�ضفة
ِ

استشهد شابان فلسطينيان ،األول خالل تنفيذه عملية
طعن في الضفة الغربية ،والثاني برصاص قوات االحتالل
في مواجهات بالقدس المحتلة.
ترجل من سيارة
وقالت مصادر عبرية ،إن فلسطينيا ً ّ
أجرة عند حاج ِز زعترة جنوب مدينة نابلس ،وحاول طعن
أحد الجنود بسكين ،فردّوا عليه بإطالق النار.
أما الشهيد الثاني فاس ُتشهد برصاص قوات االحتالل
خالل مواجهات في بلدة قطنه غربي القدس.
وفي السياق ،أعلن إعالم العدو مقتل مستوطن صهيوني
متأث ًرا بجراح حرجة ،وإصابة  ،50ثالثة منهم على األقل،
وصفت جراح ثالثة منهم على األقل بالخطيرة ،وذلك في
انقالب الحافلة شمال غربي رام الله.
الحافلة «اإلسرائيلية» ،التي كانت تسير على الطريق
الواصل بين مستعمرتي « كوخاف شوحار» و«مجدليم»
قرب رام الله ،ألقي عليها قنبلة يدوية الصنع ،حسب ما
أورد إعالم العدو.
وكان مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل شهد اندالع
مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل
عقب انقالب جيب لالحتالل في المكان.
وفي سياق متصل ،أكدت وزارة الصحة الفلسطينية

رسميًا استشهاد شاب تعرض لرصاص االحتالل ،بزعم
تنفيذه عملية طعن ألحد الجنود الصهاينة عند حاجز
زعترة جنوبنابلس ،حسب ما أفادت «القناة الصهيونية
السابعة».
من جهة أخرى ،أطلقت زوارق االحتالل ،في وقت سابق،
ع��ددًا من القذائف ص��وب مناطق تواجد ق��وارب الصيد
الفلسطينية في بحر بيت الهيا شمال قطاع غزة.
وصباح أم��س ،ارتفعت حصيلة شهداء «انتفاضة
القدس» التي باتت على أعتاب شهرها الثالث إلى 100
شهيد؛ في أعقاب ارتقاء الشاب يحيى يسري طه (21
عاماً)؛ إثر إصابته برصاصة في الرأس ،خالل مواجهات
مع االحتالل في قرية قطنة شمالي غربي القدس.
ووف ًقا لوزارة الصحة الفلسطينية؛ فإن من بين الشهداء
 22طفلاً  ،و 4سيدات ،مشيرة إال أن سلطات االحتالل ما تزال
تحتجز جثامين  36شهيدًا منذ تشرين األول الماضي.
وحسب مصدر ،فإن الشهيد طه هو من عناصر حركة
«الجهاد اإلس�لام��ي» ،مشي ًرا إل��ى أن مواجهات عنيفة
اندلعت في حي الثوري ،وفي بلدة سلوان ،باإلضافة إلى
مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.
(التتمة ص)14

�شعارات «الموت لآل �سعود» في ال�شرقية
احتجاج ًا على �أحكام الإعدام
ش��ه��دت المنطقة ال��ش��رق��ي��ة في
السعودية احتجاجات على أحكام
اإلعدام بحق عدد من المعتقلين ،فيما
نقلت منظمة العفو الدولية عن خبراء
في األمم المتحدة أن تعسف المملكة
في احتجازهم يعد انتهاكا ً صارخا ً
للقانون الدولي.
ه��ذا وش��ه��دت المنطقة الشرقية
اح��ت��ج��اج��ات ع��ل��ى أح��ك��ام اإلع���دام
بحق عدد من المعتقلين على خلفية
مشاركتهم ف��ي ال��ح��راك الشعبي
المطالببالديمقراطية.
ووص��ف المتظاهرون في مدينة
العوامية أح��ك��ام اإلع���دام بالباطلة
والهدف منها االنتقام من المعارضين
للسلطة ،محذرين الملك سلمان بن عبد

العزيز من مغبة اإلقدام على تنفيذ هذه
األحكام ..وأكد المحتجون أن حملة
االعتقاالت األخيرة ستزيد الشعب
تمسكا ً بمطالبه المحقة والمشروعة.
وح ّملت أمهات الشبان المحكومين
ب��اإلع��دام الملك سلمان وول��ي عهده
المسؤولية الكاملة عن إراق��ة دماء
أبنائهن .فأمهات كل من علي محمد
ال��ن��م��ر ،وم��ح��م��د ف��ي��ص��ل ال��ش��ي��وخ،
وداوود حسين المرهون ،وعبد الله
حسن الزاهر ،وعلي سعيد آل ربح،
المحكومين باإلعدام ،وصفن أحكام
اإلع����دام ب��ح��ق أب��ن��ائ��ه��ن بالظالمة
والشنيعة ،وأك��دن تعرض أبنائهن
لمختلف أن��واع التعذيب الجسدي
والنفسي.

ونفت األم��ه��ات ارت��ك��اب أبنائهن
ألية من الجرائم التي نسبت إليهم..
وأكدن أن األحكام التي صدرت بحق
أبنائهن بنيت على اعترافات انتزعت
تحت وطأة التعذيب وفي محاكمات
افتقدت إلى الحق في الدفاع.
وجاءت هذه المواقف بالتزامن مع
إعالن وزارة العدل السعودية عزمها
مقاضاة مستخدم لموقع توتير وصف
حكم اإلعدام ألحد المحاكم السعودية
على شاعر فلسطيني بتهمة ال��ردة
بالداعشي رافضة الكشف عن اسمه
أو العقوبة المحتملة.
وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء
على أحكام اإلع��دام في السعودية..
(التتمة ص)14

البحرين :مطالبات ب�إ�سقاط �أحكام �إعدام
انتُزعت اعترافاتها بالتعذيب
دعا ائتالف شباب ثورة  14فبراير إلى تجمعات مركزية أمام منازل الرموز
المعتقلين ،وذلك ضمن حزمة الفعاليات التي ّ
دشنها االئتالف والتي جاءت
تحت عنوان «قرار الشعب – .»2
وأفاد موقع «ائتالف شباب ثورة  14فبراير» أن هذه الفعالية انطلقت أمس
تحت عنوان «أنتم أحرار» ،وفي مختلف المناطق البحرانية على شكل وقفات
واعتصامات ،تأكيدا ً لحق جميع األسرى بالحرية ،وتمسكا بقيام نظام سياسي
جديد ،وفقا ً لموقع االئتالف.
من جهة أخرى ،طالبت  9منظمات حقوقية السلطات البحرينية بإسقاط
أحكام اإلعدام المستندة إلى اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب ،واإلفراج
السياسي
عن جميع المعتقلين الذين ت ّم اعتقالهم بسبب آرائهم أو بسبب الوضع
ّ
في البالد ،ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب سواء باألمر أو التنفيذ.
وبحسب موقع «منامة بوست» شددت المنظمات الحقوقية على دور الهيئات
الحقوقية الدولية بالضغط على حكومة البحرين إليقاف االنتهاكات وااللتزام
بشرعة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،وتنفيذ المطالب أعاله ،والبدء في تنفيذ
توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق اإلنسان.
وعبرت المنظمات الحقوقيّة في بيانها الصادر امس األربعاء ،عن قلقها البالغ
جراء تأييد الحكم بإعدام الشابين «محمد رمضان ،وحسين علي موسى» بعد
أن أفادا بتع ّرضهما للتعذيب الوحشي النتزاع اعترافهما بارتكابهما جريمة قتل
شرطي بمنطقة الدير.
وذك��رت أن محكمة التمييز أص��درت بتاريخ  16تشرين الثاني 2015
قرارها بتأييد حكم اإلع��دام بحق «رمضان وموسى» ،باالستناد إلى أدلة تم
انتزاعها تحت وطأة التعذيب ،فيما تع ّرضت المؤسسة القضائية النتقادات
المنظمات الحقوقية الدولية ،ولم يتم إجراء أي إصالحات جذرية فيها تفضي
باستقالليتها ،وإلنهاء سياسة اإلفالت من العقاب ،فضلاً عن بقية االنتهاكات
التي طالت شروط عقد المحاكمات العادلة.
(التتمة ص)14

محا�ص ٌر في الرمادي ...والعبيدي يتابع في �أربيل
«داع�ش»
َ

المالكي� :سيا�سات �أردوغان
تدفع نحو حرب عالمية
وص���ف ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س العراقي
ن��وري المالكي الخميس ،سياسات
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
بـ«العدوانية» على خلفية إسقاط
الطائرة الروسية ،مؤكدا ً أن��ه يضع
العالم على شفير حرب عالمية ثالثة.
وقال المالكي وهو رئيس ال��وزراء
السابق وزعيم ائتالف دولة القانون،
إن «أردوغان يدّعي أن طائرة روسية
اخترقت أج��واء تركيا لثوانٍ قليلة،
متناسيا ً أن طائراته تنتهك أج��واء
ال��ع��راق وس��وري��ة يومياً ،ودباباته
تعبث بحدود هذين البلدين كيفما
تشاء ،وسط صمت محلي وإقليمي
ودولي غريب».
وأضافالمالكيأن«هذهاالزدواجية
والسياسات العدوانية التي يتبناها
أردوغان تهدد العالم بحرب جديدة.
أردوغ��ان ال يكتفي بتسهيل تحركات
عصابات داعش اإلرهابية ،بل يذهب
في سلوكه المضطرب إلى أبعد من
ذلك ،ويقوم بتهديد الجهود الدولية
ِّ
المسخرة للقضاء على ه��ذا الوباء
اإلرهابي المتفشي في المنطقة».
واع��ت��ب��ر المالكي أن «اردوغ����ان
شخصية خطيرة تهدد األمن العالمي
والسالم الدولي» ،داعيا ً «الحكومة
العراقية ودول اإلقليم ومجلس األمن
الدولي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات
لوقف هذا التهديد».
وتعليق المالكي الذي جاء ردا ً على
أسئلة الصحافيين الموجهة اليه عبر
نافذة التواصل مع وسائل اإلع�لام
بشأن تقييمه للتطورات على الحدود
السورية التركية ،يعد أول تعليق
عراقي حيال حادثة إسقاط الطائرة
الروسية م��ن قبل الطيران التركي

ي��وم الثالثاء الماضي على الحدود
السورية.
وفي سياق آخر ،وصل وزير الدفاع
العراقي خالد العبيدي األربعاء ،الى
مركز العمليات المشتركة في أربيل
لمناقشة جهود تحرير نينوى من
تنظيم «داعش» االرهابي.
وقالت وزارة الدفاع وفقا ً للسومرية
نيوز :إن «وزير الدفاع خالد العبيدي
زار مركز العمليات المشتركة في
محافظة أربيل» ،مبينا ً أن العبيدي
«اج��ت��م��ع ف���ور وص��ول��ه بالضباط
العاملين في المركز».
ونقل البيان عن العبيدي قوله :إنه
«يجب تسخير اإلمكانيات كافة لمركز
العمليات المشتركة ،وذل��ك بسبب
المهام الكبيرة التي تبذل من قبل
العاملين هنا والجهود االستثنائية
التي تقدم من اجل تحرير نينوى».
وأض����اف ال��ع��ب��ي��دي ،أن «م��رك��ز
العمليات المشتركة يجب أن يضم

�سيطرة الجي�ش اليمني واللجان ال�شعبية على مواقع في لحج

«�أن�صار اهلل» من م�سقط :قدمنا �أفكار ًا لوقف العدوان
التقى المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
وفدَي أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام في مسقط.
الناطق باسم أنصار الله محمد عبدالسالم أوضح أن الوفد
اليمني قدم للمبعوث األممي أفكارا ً جادة تسهم في وقف العدوان
على اليمن وتهيئ الظروف ألي حوار سياسي مقبل.
ميدانياً ،واصل الجيش اليمني واللجان الشعبية صد العدوان
السعودي على اليمن ،فقد سيطرت قواتهم على عدد من المواقع
في الشريجة في لحج ،ودم��رت دبابة وقتلت العشرات من
المرتزقة.
وكان مصد ٌر عسكريٌ يمني أعلن ان قوات الجيش واللجان
الشعبية تقدموا في بعض المناطق في الشريجة بلحج جنوب
البالد وسيطروا على جبل حمالة ومناطق أخرى بعد مواجهات
عنيفة مع القوات الموالية لهادي.
واستهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعً ا لقوات
العدوان في تبة الخزان ،مدمرين مدرعتين .كما استهدفت القوة
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أعضاء من شرطة محافظة نينوى
ووزارة الداخلية ومجلس المحافظة
وذلك لتوحيد الجهود من اجل تحرير
نينوى م��ن دن��س عصابات داع��ش
اإلرهابية».
إلى ذلك ،أكد مسؤولون عراقيون
أمس أن القوات العراقية قطعت آخر
خط إمداد لتنظيم «داعش» إلى مدينة
الرمادي غرب العراق ،بعد سيطرة
ال��ق��وات على جسر فلسطين قرب
المدينة.
وصرح قائد عمليات األنبار اللواء
الركن اسماعيل المحالوي أن جسر
فلسطين بات اآلن تحت سيطرة القوات
العراقية بالكامل منذ أول أمس ،ورفع
العلم العراقي فوقه.
وقال المحالوي إن تنظيم «داعش»
تكبد خسائر مادية وبشرية كبيرة
أجبرته على ال��ه��روب إل��ى مناطق
البوعلي جاسم والطرابشة شمال
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