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الإرهاب ينهار في ريف الالذقية والجي�ش يقترب من الباب في ريف حلب

�سوري َ
كيريٌّ :
ّ
مرت َقب يت�ض ّمن تعديالت د�ستورية وانتخابات رئا�سية
حل

على خلفية إف���راج ط��ه��ران ع��ن الجنود
األميركيين الذين أوقفتهم القوات البحرية
التابعة للحرس الثوري اإليراني جاء مديح
جون كيري .وزي��ر الخارجية األميركي شكر
إيران على تجاوبها السريع في إطالق سراح
الجنود و حسن معاملتهم ،وأك��د أن إي��ران
ساهمت بلمساتها على الحل المرتقب ألزمة
سورية عبر مسار مرحلي.
ال��وزي��ر األم��ي��رك��ي أك��د أن ال��ح��ل ال��س��وري
سيتضمن تعديالت دستورية وانتخابات
رئاسية ،مشيرا ً ال��ى أن معالجة األزم��ة تتم
عبر المحافظة على وح��دة سورية وطابعها
العلماني ،وت��اب��ع أن المفاوضات المقررة
ستمضي ق��دم�ا ً ف��ي  25م��ن الشهر الحالي،
منوها ً أن معالجة مسألة الالجئين والمهجرين
تستوجب معالجة سياسية ل�لأزم��ة التي
ستتأتى عبر مسار تفاوضي مرحلي.
جاء ذلك في وقت انطلق أمس في جنيف
لقاء ثالثي روس��ي أميركي أممي لبحث سير
االستعدادات الستئناف المفاوضات السورية
 السورية والتطورات األخيرة في األزمة التيتعصف بالبالد.
ويمثل األطراف في هذا اللقاء كل من غينادي
غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي ،وآن
باترسن مساعدة وزي��ر الخارجية األميركي
لشؤون الشرق األوسط ،وستيفان دي ميستورا
المبعوث األممي إلى سورية.
وأكد غاتيلوف استمرار وجود إشكاالت حول
الئحة المنظمات اإلرهابية في سورية ويجب

مواصلة العمل المشترك لحلها ،وقال« :ننوي
عقد لقاء في جنيف اليوم الخميس مع ممثلي
المعارضة السورية الذين لم يحضروا اجتماع
الرياض».
وقبيل ان��ط�لاق اللقاء التقى نائب وزي��ر
الخارجية الروسي مع صالح مسلم رئيس
حزب االتحاد الديمقراطي ،ومن ثم مع هيثم
مناع أمين عام تيار «قمح» ،عضو لجنة متابعة
مؤتمر القاهرة ،ومن ثم مع سمير عيطة عضو
المنبر الديمقراطي السوري.
كما يبحث الدبلوماسيون المسائل المتعلقة
بتطبيق االتفاقات التي توصلت إليها مجموعة
دعم سورية خالل اللقاءين في فيينا يومي 30
تشرين األول و 14تشرين الثاني ،والتي تبناها
مجلس األمن كقرار دولي يوم  18كانون األول.
وم��ن ال�لاف��ت أن��ه على ال��رغ��م م��ن اق��ت��راب
موعد  25كانون الثاني المحدد الستئناف
الحوار السوري-السوري ،لم تتمكن القوى
الدولية حتى اآلن من وضع قائمتين موحدتين
للتنظيمات اإلرهابية في سورية وفصائل
المعارضة الديمقراطية لتي يجب إشراكها في
الحوار مع دمشق.
وباإلضافة إلى كل هذه المواضيع ،قال الوفد
األميركي إلى اللقاء في بيان صدر قبل انطالق
المحادثات ،إنه سيتناول أيضا ً موضوع ضمان
وصول المساعدات اإلنسانية إلى المحتاجين
في مختلف المناطق السورية.
وبعد انتهاء اللقاء الثالثي ،م��ن المقرر
أن يجتمع في جنيف سفراء ال��دول الخمس

دائمة العضوية في مجلس األم��ن لمتابعة
االستعدادات الستئناف المفاوضات السورية-
السورية يوم  25كانون الثاني .كما سيتناول
االجتماع ض��رورة ضمان الوصول اإلنساني
الفوري وغير المقيد إلى المدن السورية كافة
وجميع المحتاجين.
من جهته ،ج�دّد وزي��ر الخارجية السوري
وليد المعلّم االستعداد لحضور اجتماعات
جنيف ،مؤكدا ً ض��رورة ّ
االط�لاع على أسماء
وفد المعارضة« ،ألن وفد الحكومة السورية
لن يذهب إلى الحوار مع أشباح» .على حد
تعبيره.
وأوض��ح المعلم خ�لال اللقاء مع نظيرته
الهندية سوشما س���واراج ف��ي نيودلهي أنّ
للشعب ال��س��وري وح���ده ال��ح��ق ف��ي تقرير
مستقبله ،م���ؤك���دا ً أن ب��ل�اده «ل���ن تسمح
لإلرهابيين الذين فشلوا في تحقيق أهدافهم
بالقوة بأن يح ّققوا ما يريدون بالمحادثات
السياسية».
الى ذل��ك ،قال مصدر في وزارة الخارجية
الروسية إن تصريحات الرئيس التركي رجب
طيب أردوغ��ان حول سعي موسكو لتحضير
الساحة لـ»دويلة» سورية حول الالذقية ليست
إال محاولة لتبييض صفحة أنقرة نفسها.
ونقل عن المصدر قوله« :إن تصريحات
الرئيس التركي ح��ول خطط روسيا إلنشاء
دويلة في الالذقية هراء مطلق .ومن الواضح
أنه محاولة الستغالل األزمة في العالقات مع
روسيا من أجل صرف األنظار عما تعمله تركيا

نفسها بصفتها دولة تتدخل أكثر من أي جهة
أخرى في الشؤون السورية».
وأع���اد المصدر إل��ى األذه���ان أن القيادة
الروسية تؤكد منذ ان��دالع األزم��ة السورية
أن سورية يجب أن تبقى دول��ة ذات سيادة
ديمقراطية وعلمانية وموحدة.
ميدانياً ،واصل الجيش السوري عملياته
الهجومية في ريف الالذقية الشمالي ،مستفيدا ً
من النصر الكبير الذي حققته وحداته أول من
أم��س من خ�لال السيطرة على بلدة سلمى،
خزان المسلحين في الريف.
وح��دات الجيش السوري تمكنت أمس من
السيطرة على المارونيات ومرج خوخة وبيت
ميرو شمال سلمى وعلى قريتي الكوم والمريج
في الغرب منها ،وسط استهداف مدفعي مكثف
لتحركات المسلحين في خان الجوز ودويركه.
وفي ريف حماه الجنوبي سيطر الجيش
على منطقة حربنفسه بعد ي��وم من دخول
وح��دات��ه قرية جرجيسة ،ف��ي حين تمكنت
وح��دات الجيش ال��س��وري العاملة في ريف
حلب الشرقي من السيطرة على قرية عين
البيضا والمزارع المحيطة بها وبات على بعد
 7إلى  8كلم من مدينة الباب في ريف حلب
على الحدود التركية.
وف��ي السياق ،تمكنت وح��دة من الجيش
السوري من التقدم في مدينة الشيخ مسكين
بريف درعا الشمالي وفرضت سيطرتها على
 35كتلة سكنية جنوب تل الهش ومعسكر
اللواء .82

الأحزاب الكردية تف�شل من جديد في ّ
حل �أزمة رئا�سة الإقليم
ق��دم ح��زب «االت��ح��اد الوطني»،
بزعامة جالل طالباني ،اقتراحات
جديدة إلنهاء األزمة السياسية التي
تعصف بإقليم كردستان العراق،
تتركز حول مراجعة توزيع مناصب
ال��رؤس��اء وف��ق نتائج االنتخابات،
ووض�����ع ح���ل���ول ع��اج��ل��ة ل�لأزم��ة
االقتصادية.
وكانت حركة «التغيير» رفضت
اق��ت��راح��ا ً س��اب��ق �ا ً ت��ق��دم ب��ه ح��زب
طالباني إلعادة انتخاب هيئة رئاسة
البرلمان الذي تعطلت جلساته منذ
 12تشرين األول (أكتوبر) الماضي،
عندما أعلن الحزب «الديموقراطي»،
بزعامة مسعود برزاني ،إبعاد رئيس
البرلمان يوسف محمد (من حركة
التغيير) وإقالة أربعة من وزرائها
بتهمة ال��ض��ل��وع ف��ي أع��م��ال عنف
طاولت مكاتب للحزب في محافظة
السليمانية وإدارة كرميان.
وع��ق��د ق���ادة ف��ي ح��زب طالباني
في أربيل أول من أمس اجتماعا ً مع
نظرائهم في حزب برزاني بعد يوم من
لقاء مماثل مع حركة «التغيير» في
السليمانية التي أعلن القيادي فيها
«تسلم حزمة مقترحات من الوطني
لدراستها والرد عليها الحقاً» .وأعلن

ق��ادة في «االت��ح��اد» أن «المشروع
يضم مقترحات إلج��راء إصالحات
سياسية ومالية» ،من دون كشف
التفاصيل ،في حين ذك��رت وسائل
إع�لام ك��ردي��ة مقربة م��ن الحزبين
أن «المقترحات ال��ج��دي��دة تشمل
إع���ادة تعيين مناصب الرئاسات

الثالث ،الحكومة والبرلمان ورئاسة
اإلق��ل��ي��م ،وف��ق تسلسل نتائج كل
حزب في االنتخابات الماضية ،وأن
ي��ك��ون منصب الرئيس م��ن حصة
الكتلة الحائزة على أكثر األصوات،
والحكومة من حصة الكتلة التي
تليها ،ورئ��اس��ة ال��ب��رل��م��ان تمنح

للتي حصلت على المرتبة الثالثة،
ف��ض�لاً ع��ن وض���ع ح��ل��ول عاجلة
لألزمة المالية المتفاقمة ،والتأخير
الحاصل في دفع رواتب الموظفين
الذي تجاوز األربعة أشهر».
وأكد رئيس الحكومة نائب زعيم
«الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني

أن «األزم����ة االق��ت��ص��ادي��ة ستطول
طالما بقيت أسعار النفط متدنية،
وه��ذا يعاني منه العديد من دول
العالم».
ورف����ض اإلف���ص���اح ع���ن نتائج
اإلج��ت��م��اع ...وأعلن الناطق باسم
«الديموقراطي» نائب رئيس البرلمان
جعفر أمينكي قبل انعقاد االجتماع
أن «استقالة رئيس البرلمان قرار
يخصه شخصياً ،ونحن نأمل في
أن يقدم على هذه الخطوة كشرط
للتوصل إل��ى حل ج��ذري» ،وتؤكد
«ال��ت��غ��ي��ي��ر» أن��ه��ا «ت��رف��ض وض��ع
شروط مسبقة ،ويجب إعادة الهيبة
إلى شرعية البرلمان قبل الخوض
في المقترحات أو الحلول».
وذكر سكرتير المكتب السياسي
لـ «الديموقراطي» فاضل ميراني أن
«القوى الرئيسة الخمس لن تعقد
اجتماعا ً في القريب ،إال بعد إزالة
العقبات واألسباب» ،واستبعد آريز
عبدالله ،القيادي في حزب طالباني
«ال��ت��وص��ل إل���ى ح��ل��ول م���ن دون
ع��ودة البرلمان لالنعقاد باعتباره
المؤسسة التي تعطي الشرعية
للحلول المقترحة وتعديل القوانين
المتعلقة برئاسة اإلقليم وغيرها».

مجازر متنقلة ومن نوع جديد ترتكبها ال�سعودية بعدوانها

تقرير �إخباري
برلمان تون�س يبارك الحكومة
ّ
وت�شظي «نداء تون�س» ي�ستمر
تعيش تونس أجواء سياسية استثنائية ،ففيما تتأهّب إلحياء
مرور  5سنوات على ثورة الياسمين في ظل مقاطعة المعارضة،
يستمر التش ّظي في أكبر كتلها «ن��داء تونس» بما أت��اح لحركة
النهضة اعتالء سدة الغالبية ،بينما صادق البرلمان على التعديل
الوزاري.
ومنح البرلمان في ساعة متأخرة من مساء االثنين الماضي
الثقة لـ  13وزيرا ً بناء على اقتراح رئيس الحكومة الحبيب الصيد
في إطار تعديل جوهري طرأ على التشكيل.
وص ّوت  186نائبا ً على منح الثقة لكل وزير بشكل منفرد ،إذ
ت ّمت تزكية وزير العدل الجديد عمر منصور بموافقة  147نائباً،
ووزير الداخلية الهادي المجدوب بموافقة  139نائباً ،كما حصل
وزير الخارجية الجديد خميس الجيناوي على موافقة  134نائباً،
فيما نال وزير الشؤون الدينية محمد خليل تزكية  142نائباً ،ث ّم
تزكية يوسف الشاهد وزي��را ً للشؤون المحلية بـ 147 صوتاً،
بينما حظي محمود ب��ن رم�ض��ان وزي��ر ال �ش��ؤون االجتماعية
على موافقة  123نائباً ،وكمال العيادي وزير الوظيفة العمومية
والحوكمة ومكافحة الفساد على  ،142وسنية مبارك وزيرة
الثقافة والمحافظة على التراث على  ،142وحصل منجي مرزوق
وزير الطاقة على موافقة  138نائباً ،ونال محسن حسن وزير
التجارة تزكية  ،144وأنيس غديرة وزير النقل  143صوتاً.
وحصل كمال الجندوبي وزي��ر مكلف بالعالقة مع الهيئات
الدستورية والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان على موافقة 132
نائباً ،وتزكية خالد شوكات وزي��ر مكلف بالعالقة مع مجلس
نواب الشعب وناطقا ً رسميا ً باسم الحكومة بـ 136 صوتاً.
(التتمة ص)14

اليوني�سف 10 :ماليين طفل �ضحايا الحرب في اليمن

القاهرة تدافع عن الغارات الرو�سية في �سورية
رفض وزير الخارجية المصري سامح شكري االنتقادات
الموجهة للغارات الجوية الروسية في سورية.
وقال شكري أمس في برلين« :نثق بقدرة روسيا على
التفريق بين المنظمات اإلرهابية واألهداف األخرى».
ويرى شكري ،الذي يقوم بزيارة أللمانيا ،أن القيام بهذا
التفريق ليس حكرا على التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب،
الذي تنتمي إليه الواليات المتحدة وألمانيا وكذلك مصر.
وع��ن االتفاقات األخيرة لتوريد أسلحة روسية إلى

مصر ،قال شكري« :ال تزال لدينا شراكة استراتيجية مع
الواليات المتحدة» ،منوها ً بضرورة تنويع العالقات ،مع
أن المساعدات العسكرية األميركية ال بديل منها بالنسبة
لمصر.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن بعض ال��دول تنتقد الغارات
الروسية في سورية وتدعي أنها ليست موجهة ضد
«داعش» فقط ،وبين هذه الدول المانيا ،وكذلك السعودية
التي تدعم مصر ماليا ً منذ عام .2013

مدير �سابق لـ«:»CIA
«داع�ش» قد ّ
ينفذ «بيلتزكريغ» في ليبيا

قال نائب مدير المخابرات المركزية األميركية السابق
مايكل موريل إن تنظيم «داع��ش» يستطيع تنفيذ حرب
خاطفة «بيلتزكريغ» في ليبيا على غ��رار ما ج��رى في
العراق عام .2014
وأض��اف موريل خالل جلسة استماع للجنة القوات
المسلحة في مجلس النواب األميركي ،أن داعش يسيطر
في ليبيا على أراض أكثر وأكثر وأن المزيد من المقاتلين
األجانب يأتون إلى ليبيا للقتال إلى جانبه« ،لن أستغرب
إن استيقظت يوما ً في الصباح وشاهدت «بيلتزكريغ» في
ليبيا مشابه لما حدث في العراق».
وقال موريل إن ليبيا تواجه أزمة عميقة بعد اإلطاحة
وقتل زعيمها معمر القذافي في  2011خ�لال الصراع

المسلح هناك ،وظهر فيها حكومة م��زدوج��ة :من جهة
حكومة انتخبت في انتخابات برلمانية عامة ومقرها
طبرق ،ومن جهة أخرى إسالمية تتمثل في المؤتمر الوطني
العام في طرابلس.
وأضاف« :في غضون ذلك هناك عدد من المناطق في
ليبيا ال تسيطر عليها السلطات المركزية إطالقاً ،وتنشط
فيها جماعات مسلحة ومن ضمنها «داعش».
يذكر أن مقاتلي «داعش» نجحوا بالسيطرة خالل أشهر
قليلة في عام  2014على عدد من المناطق في العراق،
وشنوا هجوما ً نحو بغداد ،التي تمكنت من الوقوف ضده
فقط بمساعدة الواليات المتحدة وحلفائها ،وبقي عدد من
المناطق العراقية حتى اليوم تحت سيطرة التنظيم.

ال�سويد تدعو �إلى التحقيق في عنف الكيان ال�صهيوني

يعاني عشرة ماليين طفل يمني أنواعا ً مختلفة من
الحرمان والمرض والعنف ،في ظ ّل غياب أيّ مؤشرات
تلوح في األفق لقرب نهاية العدوان السعودي على اليمن،
خصوصا ً أنَّ األمم المتحدة أعلنت ،أول من أمس ،إرجاء
جولة المحادثات الثالثة بين األطراف اليمنيين إلى حين
التوافق على مكان لعقدها.
وبحسب موقع «السفير» فانه في هذه األثناء ،انضمت
بريطانيا إلى الواليات المتحدة ،بعد إعالن وزير خارجيتها
فيليب هاموند أنَّ ق ّوات بالده تساعد «التحالف» السعودي
في تحديد األهداف التي يقصفها ،مضيفا ً أنَّ «لنا وجودا ً
عسكريا ً في السعودية ،ونحن نعمل مع السعوديين
لضمان أنَّ األهداف التي يتم قصفها».
ومع دخول عام  ،2016هناك حوالى عشرة ماليين

طفل يمني ي��ك��اب��دون األل��م وال��م��ع��ان��اة ،وف��ق منظمة
الـ«يونيسف» التي ق��ال مم ّثلها في اليمن ،جوليان
ه��ارن��س ،إنَّ «القصف المتواصل وق��ت��ال ال��ش��وارع
المستمر ،يجعل األطفال وأسرهم عرض ًة لمخاطر العنف
والمرض والحرمان».
وأوضح ،في بيان ،أ َّنه «يصعب قياس التأثير المباشر
للنزاع على األطفال ،إذ تشير إحصاءات صادرة عن األمم
المتحدة إلى أنَّ  747طفالً لقوا حتفهم ،في حين أصيب
ألف و 108آخرون منذ آذار العام الماضي ،وأنَّ  724طفالً
أجبروا على االنخراط بشكل أو بآخر في أعمال مسلّحة،
وه��ذا ليس سوى جزء من المأساة ،وهو بح ّد ذات��ه أمر
صادم بما فيه الكفاية».
(التتمة ص)14

دع��ت وزي���رة الخارجية مارجو
ول��س��ت��ورم ،إل��ى إج���راء تحقيق مع
الكيان الصهيوني بسبب عمليات
قتل فلسطينيين خارج إطار القانون
في أعمال عنف في الفترة األخيرة.
ونقلت وكالة أنباء «تي تي» عن
ولستورم قولها في مناقشة برلمانية
«م��ن المهم أن يكون هناك تحقيق
متعمق ف��ي ه��ذه الوفيات م��ن أجل
التوضيح والمساءلة».
وعلقت وزارة خارجية الكيان
ال��ص��ه��ي��ون��ي ع��ل��ى ت��ص��ري��ح رأس
الدبلوماسية ال��س��وي��دي��ة بقولها
ف��ي ب��ي��ان« :إن وزي���رة الخارجية
ال��س��وي��دي��ة أن��ع��ش��ت بتعليقاتها
المتهورة والسخيفة اإلرهاب ،وبذلك
فهي تشجع على العنف».
من جانبه ،وج��ه وزي��ر خارجية
ال��س��اب��ق ل��ه��ذا ال��ك��ي��ان «أف��ي��غ��دور
ليبرمان» ،انتقادات الذع��ة ،لوزيرة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��وي��دي��ة «م��ارغ��وت
وولستروم» ،على خلفية اتهامات
وج��ه��ت��ه��ا األخ���ي���رة ل��ك��ي��ان��ه ،بقتل
فلسطينين «من دون محاكمة» في
م��وج��ة االن��ت��ف��اض��ة ال��ت��ي تشهدها

األراضي الفلسطينية .وقال ليبرمان
في تصريحات نقلتها إذاع��ة العدو
العامة (رسمية)« ،إن العمل الوحيد
ال���ذي ل��م تفعله وزي����رة خارجية
السويد ،هو االنضام للفلسطينيين
والقيام بعملية طعن» ،وفق تعبيره.
كما دان رئ��ي��س المعارضة في
الكيان الصهيوني ،اسحاق هرتوسغ،
ت��ص��ري��ح��ات ال���وزي���رة ال��س��وي��دي��ة،
معتبرا ً أن تصريحات من ذلك القبيل،
تشكل «دع��م �ا ً ل�لإره��اب» ،على حد

قوله.
وك��ان��ت ال��ع�لاق��ات بين السويد
والكيان الصهيوني تدهورت عقب
اعتراف السويد بالدولة الفلسطينية
بعد فترة وج��ي��زة م��ن ف��وز الحزب
االشتراكي الديمقراطي الذي تنتمي
له ولولستورم في انتخابات عامة
عام  .2014وعمقت الوزيرة الخالف
ال��ع��ام الماضي عندما اعتبرت أن
معاناة الفلسطينيين من العوامل
التي تقود للتطرف اإلسالمي.

