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الجي�ش ي�سيطر على النوبة اال�ستراتيجي في ريف الالذقية ويتقدَّ م على محور ال�سرمانية

مو�سكو تدر�س دور التحالف الإ�سالمي وت�ؤكد خالفات كبيرة ب�ش�أن �سورية مع وا�شنطن
أكدت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل أن الهدف من الجهود الدبلوماسية
المبذولة إلنهاء الصراع في سورية هو التوصل إلى حل طويل األجل ال يشمل
الرئيس السوري بشار األسد.
وقالت ميركل أمس أمام مجلس النواب «البوندستاغ» إن «األمر يتعلق
بإنهاء الحرب في سورية من دون األسد ...ال يمكن لألسد أبدا ً أن يكون جزءا ً
من حل طويل األجل» بحسب تعبيرها.
من جهته ،ادعى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس أن معظم
الضربات الجوية الروسية في سورية تستهدف قوى المعارضة وليس تنظيم
«داع��ش» ،وقال« :من غير المقبول مواصلة ذلك ،فال تزال معظم الضربات
الجوية الروسية تستهدف قوى المعارضة السورية وليس داعش».
وأضاف الوزير البريطاني في كلمة أمام البرلمان «ومن غير المقبول أيضا ً
أن يضعف تحرك روسيا قوى المعارضة ومن ثم يعطي األفضلية لقوى داعش
ذاتها ،التي تزعم أنها تقاتلها».
وقال هاموند إن هدف الواليات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطالق
النار في أنحاء سورية خالل محادثات يوم الجمعة المقبل في نيويورك
سيكون تحديا كبيرا ،مضيفاً« :صراحة سيكون هذا تحديا ً كبيراً ...لكنني
أحييه على طموحه».
جاء ذلك في وقت قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أمس إنه ال تزال هناك خالفات كبيرة بين روسيا والواليات المتحدة بشأن
سبل ح ّل األزمة السورية.
وأضافت أن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف يعتزم المشاركة
في االجتماع الدولي الذي سيعقد في نيويورك يوم الجمعة ويتناول األزمة
السورية ،معربة عن أمل موسكو في أن االجتماع سيتوصل إلى اتفاق حول
طرح مشروع ق��رار في مجلس األم��ن الدولي لتأكيد المبادئ ال��واردة كافة
في بياني فيينا الصادرين في  30تشرين األول و 14تشرين الثاني العام
الحالي.
وقالت زاخاروفا إن الموعد المحدد والمرغوب فيه إلطالق المفاوضات بين
الحكومة السورية والمعارضة هو  1كانون الثاني ،مشيرة في الوقت ذاته إلى
أن هذه القضية «معقدة للغاية» وال تجرى تسويتها بالوتيرة المرغوبة.
وفي سياق متصل ،قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إن موسكو
تلقت باهتمام إعالن السعودية قيام التحالف اإلسالمي العسكري ،وتدرس

حوار مو�سكو ـ وا�شنطن:
م�ؤتمر نيويورك وفق مخرجات فيينا

ناديا شحادة
بينما يجري العالج الديبلوماسي للجرح اليمني باعتباره آخر
جرح فتح تجري مباحثات أميركية روسية تحضيرا ً لالنتقال إلى
المرحلة الثانية مباشرة في العالج ،وهي الجرح السوري؛ فعلى
وقع الخروق السعودية لوقف إطالق النار في اليمن ينزل وزير
الخارجية األميركي جون كيري ضيفا ً على موسكو ليلتقي نظيره
الروسي سيرغي الفروف والرئيس فالديمير بوتين ،حيث تصدر
الملف السوري أجندة المباحثات التي عقدت بين الطرفين في
 15كانون األول واستمر اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسي
ونظيره األميركي ثالث ساعات ..
يؤكد المتابعون أن الدالئل اآلتية من أروق��ة الحوار الروسي
األميركي تشير إلى التسوية التي يتم التحضير للبدء بإنجازها
في سورية ،حيث بات واضحا ً أن واشنطن وموسكو تحرزان تقدما ً
ملحوظا ً في الوصول إلى نقاط التقاء واتفاق حول مستقبل الوضع
في سورية ،وهذا ما أشار إليه جون كيري ،حيث قال واشنطن
وموسكو تقاربا موقفاهما إزاء المسائل الصعبة حول سورية.
وتم االتفاق على مؤتمر نيويورك وفق مخرجات فيينا ،وهذا
ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في  15كانون
األول ،حيث قال إنه تم االتفاق على عقد لقاء جديد لمجموعة دعم
سورية على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك في  18من
الشهر الجاري ،مضيفا ً اتفقنا مع واشنطن على تقديم مشروع قرار
بشأن سورية إلى مجلس األمن بناء على بنود اتفاق فيينا  2الذي
عُ قد في  14تشرين الثاني واتفق الدبلوماسيون الذين يمثلون
الدول الداعمة ألطراف النزاع المختلفة في سورية على جدول زمني
للتحول السياسي في سورية يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في
البالد ،فتصريحات الفروف التي أعلنها حول االتفاق مع واشنطن
(التتمة ص)14

حاليا ً الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا التحالف في محاربة اإلرهاب.
وقال الف��روف خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البحريني خالد
بن أحمد آل خليفة في موسكو «إننا ندرس مكان هذه المبادرة في جهود
مكافحة اإلرهاب» ،معتبرا ً أن «مبادرة الرياض الخاصة بتوحيد جهود الدول
اإلسالمية في محاربة اإلرهاب قد تش ّكل نقطة انطالق لعقد مؤتمر أممي مك ّرس
لدور الديانات العالمية في التصدي لهذا الشر».
وتابع الوزير الروسي قائالً« :إننا مستعدون لبحث هذا الموضوع مع
شركائنا في مجلس التعاون الخليجي وم��ع جميع األص��دق��اء المهتمين
باالنتصار على هذا الشر».
وشدد الوزير على أهمية البعد اإليديولجي في عمل التحالف الجديد ،وذلك
من أجل الحيلولة دون تضليل الشباب عن طريق التالعب بمبادئ اإلسالم،
وقال« :إنني اعتبر ذلك أمرا ً مهما ً للغاية نظرا ً لدور السعودية ودور الملك
سلمان شخصيا ً بصفته خادم الحرمين الشريفين».
بدوره قال وزير الخارجية البحريني إن التحالف الجديد سيركز «على
المواجهة الشاملة لإلرهابيين الذين يستهدفون العالم برمته كما أنهم
يستهدفون المسلمين بإساءتهم إلى اإلسالم».
ووصف آل خليفة إعالن قيام التحالف بأنه «خطوة مهمة في سياق محاربة
اإلرهاب ،مؤكدا ً أن «السعودية تقوم دائما ً بدورها لحماية المنطقة» .وذ ّكر بأن
البحرين التزمت مع حلفائها لتثبيت األمن واالستقرار في الخليج وخليج عدن
ومحاربة «داعش» في العراق وفي سورية ،مؤكدا ً أن المنامة ملتزمة بتقديم
أي جهد بما في ذلك جهد عسكري لمحاربة اإلرهاب ودعم شرعية اليمن.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري أم��س على سلسلة ت�لال جبل النوبة
االستراتيجي في ريف الالذقية الشمالي ،بعد معارك عنيفة مع المسلحين
استمرت أياما ً عدة.
وقال مصدر عسكري سوري إن «وحدات الجيش نفذت خالل السيطرة على
جبل النوبة عمليات وخططا ً عسكرية تتناسب مع الطبيعة الجبلية الوعرة
والكثيفة باألشجار ،وقامت بتمشيط الجبل وإزالة العبوات الناسفة».
ويشرف الجبل على طريق الالذقية حلب كما أنه ّ
خط الدفاع األول عن بلدة
سلمى معقل المسلحين من الجهة الجنوبية الغربية .وبهذه السيطرة يكون
الجيش قد أشرف بالنيران على العديد من طرق إمداد المجموعات المسلحة
الشمالي.
في عمق جبهة ريف الالذقية
ّ

ويعتبر جبل النوبة نقطة استراتيجية مهمة كونه يفصل بين جبل األكراد
وجبل التركمان ما يمكن الجيش بعد السيطرة عليه ،من السيطرة النارية على
طرق إمداد المسلحين الممتدة بين هذين الجبلين.
وفيما يسعى الجيش لتثبيت سيطرته ونقاطه في تلك القمة المرتفعة فهو
تمكن من إطباق الحصار على مدينة سلمى من الجهة الشمالية فضالً عن قطع

�أنباء عن تبادل � 570أ�سيراً ...والعدوان يخرق وقف النار

�أن�صار اهلل م�شترط ًا:
ّ
تقدم مفاو�ضات �سوي�سرا بااللتزام بالهدنة

انتقدت �سلطات بالدها خالل ت�سلم جائزة �أوروبية له

زوجة المد ِّون ال�سعودي رائف بدوي:
جريمة زوجي �أنه يفكر بطريقة مختلفة

فيما تتواصل ال��غ��ارات بالرغم
من الهدنة التي أعلن عنها والتي
كان من المفترض أن تستمر سبعة
أيام ،استمر الحوار اليمني في بييل
السويسرية واالت��ف��اق على تبادل
سجناء بوساطة قبائل جنوب البالد.
وب��ح��س��ب ب��ع��ض ال��م��ص��ادر فقد
انطلقت جلسات اليوم الثاني من
الحوار اليمني المتواصل على وقع
استمرار خ��رق الهدنة ،مشيرة إلى
ح��ص��ول اج��ت��م��اع ب��ال��ت��وازي يضم
س��ف��راء مجموعة ال��دع��م ال��دول��ي��ة
الثماني عشرة.
(التتمة ص)14

انتقدت زوجة المدون السعودي
المسجون ،رائ��ف ب��دوي ،السلطات
السعودية خالل مراسم تسلم جائزة
سخاروف لحرية الفكر التي فاز بها
زوجها وتسلمتها نيابة عنه.
وق��ال��ت إن��ص��اف حيدر ف��ي كلمة
ألقتها أم��ام البرلمان األوروب���ي إن
جريمة زوجها الوحيدة هي أنه يفكر
بطريقة مختلفة في بلد ال يسمح فيه
إال بنوع واحد من التفكير.
ومازالت زوجة المدون السعودي
تواصل حملة من أج��ل زوجها منذ
القبض عليه في عام  2012بتهمة
(التتمة ص)14

خبراء م�صريون ينتقدون جمع دول متناق�ضة ا�ستراتيجي ًا

ً
ع�سكريا لحماية ّ
�سد المو�صل
�إيطاليا �ستر�سل 450

القاهرة :م�شاركتنا في التحالف �ستقت�صر
على الجوانب المعلوماتية والأمنية

البحرين� :صحة المعتقلين بخطر
في �سجن ج ّو
أصدر بعض الرموز المعتقلين من داخل سجن ج ّو المركزي ،بيا ًنا  ،أ ّكدوا فيه أنّ
صحة عد ٍد من قيادات المعارضة والرموز في خطر.
ّ
وبحسب «منامة بوست» فإن البيان قال إ ّنه وف ًقا للمشاهدات المباشرة فإنّ
اإلسالمي عبدالوهاب حسين ،وأمين عام
الحالة الصحيّة للقياديّ بتيار الوفاء
ّ
ّ
«حق» حسن مشيمع ،والمعتقل مح ّمد جواد برويز،
حركة الحريّات والديمقراطيّة
ومعتقل الرأي الدكتور عبدالجليل السنكيس ،في تدهو ٍر مستم ّر ،م ّما يهدّد حياتهم
بالخطر ،موضحين أنّ «هؤالء الرموز يُعتبرون سجناء رأي من قبل األمم المتحدة
والمنظمات الدوليّة.
والحقوقي لعمل ما يلزم إلطالق سراحهم
والسياسي
الدولي
ودعا البيان المجتمع
ّ
ّ
ّ
وسراح بقيّة السجناء م ّمن يعانون من مشاكل تهدّد حياتهم في أسرع وقت.
يُذكر أنّ البيان و ّقع عليهم ك ّل من «الشيخ عبدالجليل المقداد ،الشيخ مح ّمد
حبيب المقداد ،الشيخ عبدالهادي المخوضر ،الشيخ علي سلمان ،الشيخ سعيد
النوريّ  ،الشيخ ميرزا المحروس ،عبدالهادي الخواجة ،صالح الخواجه ،مح ّمد علي
إسماعيل».

العديد من طرق اإلمداد في القرى المجاورة لها.
وحدات الجيش السوري تقدمت أيضا ً من المحور الشرقي للريف الشمالي
لالذقية وتمكنت من السيطرة على شير الصحاب والنقطة  793المطلتين على
قرية السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي.
(التتمة ص)14

القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
وص��ل وزي��ر ال��دف��اع ول��ي ول��ي العهد السعودي
األمير محمد بن سلمان الثالثاء إلى القاهرة ،في زيارة
ضمن ما يعرف بمجلس التنسيق السعودي المصري
المشترك ،حيث التقى األمير السعودي بالرئيس عبد
الفتاح السيسي ،ورئيس ال��وزراء شريف إسماعيل،
حيث تم اإلعالن عن قرار سعودي باإلسهام في توفير
احتياجات مصر النفطية مدة  5سنوات ،إضافة إلى
رفع االستثمارت السعودية في البالد إلى  30مليار
ريال ( 10مليارات دوالر) ودعم حركة النقل في قناة
السويس بالسفن السعودية.
وذكر بيان لمؤسسة الرئاسة المصرية أن اللقاء
تناول« :التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب ،والذي أعلن

بن سلمان إقامته بشكل منفرد ،مساء االثنين الماضي
في الرياض ،وأكد أنه يضم  34دولة من بينها مصر،
وقطر ،وتركيا».
وفيما اكتفت وزارة الخارجية المصرية بإصدار
تعليق مقتضب ع��ل��ى إع�ل�ان ال��س��ع��ودي��ة تشكيل
التحالف ،حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة
الخارجية المصرية ،المستشار أحمد أبو زيد ،الثالثاء،
أن مصر« :تدعم كل الجهود لمكافحة اإلرهاب خاصة
إذا ك��ان ه��ذا الجهد إسالميا ً أو عربياً ،فهي تدعمه،
وتكون جزءا ً منه» ،فقد ذكرت مصادر مصرية رفيعة
المستوى أن مصر لن تشارك بأي قوات عسكرية في
التحالف اإلسالمي ،لمكافحة اإلرهاب ،الذي أعلن عنه
في السعودية.
(التتمة ص)14

أعلن رئيس ال����وزراء اإليطالي،
ماتيو رينزي ،أن إيطاليا سترسل
بسرعة  450عسكريا ً للدفاع عن سد
الموصل (شمال ال��ع��راق) ،المدينة
التي يسيطر عليها تنظيم داعش ،من
أجل حماية هذه المنشأة التي فازت
شركة إيطالية بعقد لتدعيمها.
وأكد رينزي في برنامج تلفزيوني
مساء أول م��ن أم��س أن «اس��ت��دراج
ال��ع��روض (لتدعيم ال��س��د) ف��ازت
ب��ه شركة إيطالية ،وسنرسل إلى
الموقع  450من عناصرنا إلى جانب
األميركيين للمساعدة على حمايته».
وي��س��ي��ط��ر ت��ن��ظ��ي��م داع����ش على
ال��م��وص��ل ،ث��ان��ي م��دن ال��ع��راق منذ
حزيران  .2014وقال رينزي إن السد
«يقع في قلب منطقة خطيرة على
الحدود مع تنظيم داعش ،وقد أصيب
بأضرار جسيمة ومهدد باالنهيار».
وكانت قوات البشمركة استعادت
السد االستراتيجي بمساندة الطيران
األميركي من التنظيم المتطرف في آب
.2014
وس��د ال��م��وص��ل ه��و أك��ب��ر س��دود
العراق ،ويؤمن الطاقة والمياه ألكثر
من مليون شخص في شمال البالد.
وفازت الشركة اإليطالية «تريفي»
بعقد تبلغ قيمته أكثر من ملياري
دوالر لتدعيم السد الواقع على نهر
دجلة على بعد نحو  50كيلومترا ً
ع��ن م��دي��ن��ة ال��م��وص��ل .ووض��ح��ت
وسائل اإلع�لام اإليطالية ،األربعاء،
أن مهمة العسكريين اإليطاليين
الـ 450الذين سينضمون إلى 750
عنصرا ً موجودون أساسا ً في العراق،
ستقضي بتفادي سقوط السد مجددا ً
تحت سيطرة المتطرفين والسماح
ب��إن��ج��از األش��غ��ال ال��ت��ي ال ب��د منها
في ه��ذه البنية التحتية األساسية
للعراق.
(التتمة ص)14

قطر ت�ؤكد خطف مواطنيها في العراق
وتتابع المو�ضوع مع بغداد
أكدت وزارة الخارجية القطرية اختطاف عدد من مواطنيها دخلوا جنوب
العراق في رحلة صيد ،مضيفة أنها تقوم بمتابعة الموضوع مع الحكومة
العراقية.
وأشارت أمس إلى أن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية أجرى
اتصاال ً هاتفيا ً مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري جرت خالله متابعة موضوع
اختطاف المواطنين القطريين.
وأكدت الوزارة في بيان أن مواطنيها دخلوا األراضي العراقية بتصريح رسمي
من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة.
وأض��اف البيان أنه تم تكليف مساعد وزي��ر الخارجية القطري للشؤون
السياسية محمد بن عبدالله الرميحي والسفير القطري لدى بغداد زايد بن
سعيد الخيارين بمتابعة جميع اإلجراءات الالزمة مع الحكومة العراقية.
وكشف محافظ المثنى فالح عبد الحسن الزيادي ،تفاصيل عملية اختطاف
الصيادين القطريين في بادية السماوة.
وقال الزيادي في حديث إلى «السومرية نيوز» ،إن «قوة مسلحة كبيرة
تستقل نحو  70عجلة رباعية الدفع دخلت فجر األربعاء الى بادية السماوة،
وبالتحديد في منطقة الحنية قرب ناحية بصية» ،موضحا ً أن «المسلحين نفذوا
عملية اختطاف طالت  26صيادا ً قطريا ً كانوا يخيمون في المنطقة المذكورة».
ولفت الى أن «وزارة الداخلية فتحت تحقيقات موسعة في مالبسات العملية
للكشف عن الجهة الخاطفة».

