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مو�سكو :الربط بين الم�ساعدات الإن�سانية و�إطالق مفاو�ضات جنيف خط�أ

لأول مرة طائرات �سورية تحمي الطائرات الرو�سية خالل طلعات م�شتركة
أكدت مصادر إعالمية تحقيق تقدم بسيط في
ملف التحضير للمفاوضات السورية المزمع عقدها
في  25من الشهر الجاري ،حيث أجرت مساعدة
وزير الخارجية األميركي آن بيترسون لقاء ثانيا ً
أمس مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي
غاتيلوف قبل مغادرتها جنيف.
وأك���د غاتيلوف بعد ال��ل��ق��اء أن��ه سيكون من
الخطأ الربط بين إيصال المساعدات اإلنسانية
ال��ى المناطق السورية وإط�لاق المفاوضات في
جنيف ،مشيرا ً الى أن ق��رار مجلس األم��ن الدولي
رق��م  2254ينص بوضوح على وج��وب تشكيل
وفد وازن وواسع للمعارضة السورية قبل انطالق
المفاوضات.
جاء ذلك في وقت أعلن رئيس هيئة التنسيق
السورية المعارضة حسن عبد العظيم أن منظمته
لم تتلق بعد دعوة للمشاركة في مؤتمر للمعارضة
السورية «جنيف  »3 -المقررة في  25من هذا
الشهر.
وق��ال عبد العظيم إن تشكيل الوفود الممثلة
للمعارضة السورية لم يتم تحديدها في الرياض.
وأشار إلى أن الوضع يتغير نحو مزيد من الجدية
في ما يتعلق بتحقيق نتائج مؤتمر فيينا.
الى ذلك ،أكد الموقع اإللكتروني الرسمي الروسي
للمعلومات القانونية أنه جرى االتفاق بين موسكو
ودمشق على نشر الطائرات الحربية الروسية في
سورية لمدة غير محددة ،وذلك حسب نص اتفاق
أرخ في  26آب الماضي.
وبحسب االتفاق فإن دمشق تعهدت بتسوية
الشكاوى -إن وجدت -من قبل طرف ثالث في حال
إلحاق الضرر بمصالحه أثناء عملية سالح الجوي
الروسي في سورية ،كما وينص االتفاق أيضا ً على

كيفية التصرف في التعامالت بين البلدين في
حاالت مشابهة خالل العملية العسكرية.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن
مقاتالت سورية مكن طراز «ميغ »-29أمنت غطاء
جويا ً لقاذفات «سو »-25روسية خالل ضربها
مواقع تابعة لتنظيم «داعش» في سورية.
الوزارة قالت إن العملية المشتركة تعتبر األولى
من نوعها ،قائلة إن «ط��واق��م ط��ائ��رات سو-25
التابعة للسالح الفضائي الجوي الروسي وطائرات
ميغ -29التابعة لسالح الجو السوري نفذت مهمة
عسكرية مشتركة في السماء فوق سورية».
وأضافت الوزارة أن المقاتالت السورية انطلقت
من مطار قاعدتها والتقت في المنطقة المحددة
القاذفات الروسية التي انطلقت من مطار حميميم،
موضحة أنه «بعد ذل��ك ،رافقت وغطت القاذفات
الروسية خالل كل مدة التحليق حتى منطقة شن
الضربات وكذلك عند العودة».
وكانت مجموعة من الطيارين السوريين قد
زارت أول من أمس مطار حميميم في ريف الالذقية
حيث أجرت مع الطيارين الروس تمرينا ً أوليا ً على
التنسيق ونظم التبادل الالسلكي خالل التنفيذ
المشترك للمهام العسكرية.
في غضون ذلك ،أعلنت الناطقة باسم الخارجية
الروسية ،ماريا زاخ��اروف��ا ،أن القيادة التركية،
باتهامها روسيا ومن دون أدل��ة ،بعمليات القتل
الجماعي لألطفال والنساء في سورية ،تنحدر إلى
األساليب القذرة.
وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحافي أمس
«ن��ح��ن ال نستطيع غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن مواصلة
المسؤولين األت��راك الرفيعي المستوى ،اإلدالء
بتصريحات تهدف لتشويه سمعة روسيا في

حنكة وذكاء الدبلوما�سية الإيرانية

ناديا شحادة
المتابع سلوك مراكز صنع ال��ق��رارات اإليرانية ال يالحظ حالة
من التوتر أو االستنفار ،بل يالحظ األعصاب الهادئة التي تميّز
الدبلوماسية اإليرانية ،فهم ال ينطلقون من ردود الفعل التي تثيرها
تصرفات البعض ،بل يضعون األه��داف الكبرى ف��وق االعتبارات
األخرى ،فقضايا العالقات الخارجية والمشروع النووي والعالقات
مع الغرب ،خصوصا ً أميركا ودعم حركات التحرر والمقاومة جميعها
من ثوابت سياسة طهران ،وال يمكنها التنازل عن ثوابتها وما يثبت
ذلك تصرفات وتصريحات الساسة اإليرانيين حيال جميع األزمات
التي عصفت بالمنطقة ،وب��ال��ذات تلك التي كانت هدفها المباشر
استهداف إيران وعرقلة االتفاق النووي اإليراني ،وآخرها دخول 10
بحارة أميركيين إلى المياه اإلقليمية اإليرانية في صباح  13كانون
الثاني كانوا على متن قطعتين بحريتين أميركيتين في مياه الخليج،
وت ّم احتجازهم من قبل القوات اإليرانية ،ما اثأر توترا ً عشية التنفيذ
المتوقع لالتفاق النووي التاريخي بين إيران والقوى العالمية ،ولكن
الدبلوماسية الهادئة والواثقة أوصلت االتفاق النووي إلى خواتمه
ونزعت فتيل االشتعال ،وذلك بعد أن أطلقت سراح البحارة العشرة،
حيث جاء في بيان الحرس الثوري اإليراني «بعد التدقيق تبين أن
دخولهم للمياه اإلقليمية للبالد لم يكن عن قصد وبعد تقديمهم االعتذار
تم إطالق سراحهم في المياه الدولية».
الواليات المتحدة حاولت استفزاز إي��ران في العديد من المرات
وشنت حربا ً سرية بالوكالة على األخيرة من خالل استخدام الهجمات
االلكترونية وفيروسات الكومبيوتر والوحدات العسكرية السرية
والجواسيس وعمالء افتعال الشغب والمخربين ،وكانت عمليات
اختطاف واغتيال العلماء وال��ق��ادة العسكريين اإليرانيين والتي
بدأت منذ سنوات جزءا ً من تلك الحرب السرية .كذلك الحرب التي
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�أوباما ر�ضخ للأ�سد وبوتين...
مصطفى العراقي
أعلنت األمم المتحدة إصرارها على عقد جولة المحادثات السورية
المقررة في موعدها المحدد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي
بجنيف ..وأشار الناطق باسم المنظمة الدولية إلى أن المبعوث الدولي
ستيفان دي مستورا ،أنهى جولة في المنطقة ،وعاد إلى جنيف الستكمال
التحضيرات لجولة المفاوضات المقبلة.
مدينة جنيف تشهد حراكا ً سياسيا ً مكثفا ً في هذه األيام بين روسيا
والواليات المتحدة على مستوى مساعدي وزراء الخارجية لوضع اللمسات
التحضيرية األخيرة لمؤتمر «جنيف  »3الخاص باألزمة السورية..
نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف الذي سيم ّثل بالده في
مشاورات جنيف الثالثية التي ستعقد بين المبعوث الدولي ستيفان دي
ميستورا وممثلي القوى الكبرى بشأن الحل السياسي في سورية قال إن
اإلشكاالت ما زالت قائمة بشأن الئحة المنظمات اإلرهابية في سورية وإنه
تجب مواصلة العمل المشترك لحلّها ..غاتيلوف أشار إلى أنه سيُعقد لقاء
في جنيف يوم الخميس مع ممثلي المعارضة السورية الذين لم يحضروا
اجتماع الرياض ..كما نفى المسؤول الروسي أن تكون بالده بصدد البحث
مع أحد في إدراج «حزب الله» و«حماس» على الئحة اإلرهاب.
أولى العقبات التي تواجه المجتمعين ضمان انعقاد المؤتمر في موعده
مع بقاء نقاط هامة في الملف السوري من دون حل ،ويتطلّب األمر إيجاد
صيغة مشتركة بين العاصمتين قبيل عقد المؤتمر ،وإذا ما فشل المساعدان
في التوصل إلى تفاهم ،فإن اجتماعا ًسيُعقد على مستوى الوزيرين سيرغي
الفروف وجون كيري في وقت ما من هذا الشهر في ظل سعي أميركي روسي
لضمان الوصول لحل سياسي قبل نهاية شهر أيار المقبل...
العقدة األبرز التي تواجه المجتمعين هي الوفد التفاوضي للمعارضة
إلى جنيف والذي يعكس مصالح السعودية وتركيا وقطر ،ويستبعد قوى
سياسية أخ��رى ،وهو ما رفضته موسكو بشكل كبير ودعت الخارجية
الروسية في أكثر من مرة إلى ضرورة توسيع الوفد التفاوضي للمعارضة...
كما تشير جميع المعطيات إلى أنه سيت ّم التوصل إلى تفاهم يضمن دخول
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ع��ي��ون المجتمع ال��دول��ي .وال��ح��دي��ث ي���دور عن
االتهامات الموجهة للطيران ال��روس��ي بضربه
للمدنيين في سورية .وما يثير االستغراب هو أن
قيادة ووزارة الخارجية في هذه الدولة (تركيا)
انحطت لدرجة استخدام األساليب القذرة مثل
اتهام بالدنا بالقتل الجماعي في سورية لألطفال
والنساء والشيوخ».
وأعلنت المتحدثة الروسية أن تركيا عبر دعمها
للمجموعات اإلرهابية والمتطرفة في سورية تعمل
على تحقيق مصالحها الخاصة ،وقالت« :تركيا
تقوم بحرب مخفية في المنطقة ،وتالحق مصالحها
الخاصة الضيقة ،يكفي أن نذكر تواطؤها في
انتهاك قرار مجلس األمن الدولي عبر تهريب النفط
الى أراضيها ،وبالتحديد نفط «داعش» .ناهيك عن
قيام السلطات التركية بتقديم دعم منتظم ،بما في
ذلك باألسلحة ،لمختلف المجموعات المتطرفة في
سورية ،ومن بينها اإلرهابية».
كما أكدت زاخاروفا سعي أنقرة لمحاولة تغيير
التركيبة اإلثنية في الدولة تحت ذريعة محاربة
تنظيم «داع��ش» ،وقالت« :نحن ندين هذا الخط
المدمر وال��ذي ي��ؤدي إلى مزيد من التصعيد في
المنطقة ،وندعو إلى العمل البناء في إطار الجهود
الدولية» لضمان إط�لاق عملية شاملة للتسوية
السياسية في سورية وتنفيذ خطوات حقيقية
للتصدي لتنظيم «داعش».
وف��ي س��ي��اق متصل ،أش���ارت زاخ���اروف���ا ،أن
تصريحات وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة الفرنسي ل��وران
فابيوس األخيرة ،وزعمه بأن الطيران الروسي
يقوم بقصف أهداف مدنية في سورية ،تبدو غريبة
وغير محترمة وغير مثبتة.
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تحرير «ال�سورة» بالرمادي بالكامل ...وو�صول قوة �أميركية خا�صة

العبادي ّ
يحذر «�أ�صوات الن�شاز» التي مهدت لدخول «داع�ش»

تقرير �إخباري
م�صر تمنع الرموز الإرهابية

ح��� ّذر رئ��ي��س الحكومة العراقي
حيدر العبادي من عودة ما وصفها
«ب��األص��وات ال��ن��ش��از» التي مهدت
لدخول تنظيم «داعش» إلى العراق.
وأك���د أن «اإلص��ل�اح ض����روري في
البالد» ،مشيرا ً إلى أنه «يواجه من
ال��ف��اس��دي��ن ال��ذي��ن يستولون على
األم��وال واإلع�لام وجماعات خارجة
على القانون».
واستغرب العبادي في كلمة خالل
لقائه ال��ك��وادر المهنية والطالبية
والشبابية ف��ي ال��ب��ص��رة ،بحسب
ب��ي��ان اط��ل��ع��ت عليه «ال��س��وم��ري��ة
نيوز» حرق مساجد في المقدادية
(محافظة ديالى) ،متهما ً باألمر «من
ال يريدون للعراق أن يستقر» ،على
ح ّد تعبيره.
وق����ال ال���ع���ب���ادي« :ال ن��ري��د أن
يتحول شعبنا إل��ى محرقة نتيجة
ال��ص��راع��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة» ..وأض��اف
أن «هناك تحديات تواجه العراق
ومنها الحرب البربرية لعصابات
داعش اإلرهابية» ،على ح ّد تعبيره،
(التتمة ص)14

وافق مجلس ال��وزراء المصري ،على مشروع قرار رئيس
الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ،الذي ينص
على إضافة مادة جديدة إلى القانون تقضي بالحبس والغرامة
لكل من صنع أو نشر أو نقل رسومات وإشارات ترمز لكيانات
بطلب إلى
إرهابية ،في حين تقدم  25نائبًا بالبرلمان المصري،
ٍ
رئيس مجلس النواب علي عبد العال ،الستدعاء رئيس الجهاز
المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة ،للتحقيق في
تصريحاته بشأن الفساد بمؤسسات ال��دول��ة ،كما وق��ع 50
عض ًوا طلبا ً إلحالة جنينة إلى النيابة.
وتنص مادة مستحدثة في أحكام قانون العقوبات على أنه
«يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن  10آالف جنيه وال تزيد
على  30ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من نشر
أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخ��ل البالد أو
خارجها أو حاز بقصد االتجار أو التوزيع أو اإليجار أو اللصق
أو العرض ،مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو
عالمات أو رسوما ً يدوية أو فوتوغرافية أو إش��ارات رمزية
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فتح تدعو حما�س �إلى الموافقة على مبادرة الف�صائل
الجي�ش اليمني ي�ستهدف تج ُّمعات هادي
لحل م�شكلة معبر رفح
�ضحايا العدوان �أطفال ...ومقتل جندي �سعودي

دعت حركة «فتح» ،الفلسطينية،
أمس ،حركة «حماس» ،إلى الموافقة
ع��ل��ى م���ب���ادرة ط��رح��ت��ه��ا ف��ص��ائ��ل
فلسطينية ،لحل مشكلة معبر رفح
ال��ب��ري ال��واص��ل ب��ي��ن ق��ط��اع غ��زة،
ومصر.
وق��ال فايز أب��و عيطة ،المتحدث
الرسمي باسم حركة «فتح» ،التي
يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية،
محمود عباس »:ندعو حركة حماس

إلى الموافقة على مبادرة الفصائل
فوراً ،ودون تردد لحل مشكلة المعبر،
والتخفيف عن سكان قطاع غ��زة».
وأضاف أبو عيطة ،إن حركته وافقت
على مبادرة الفصائل من دون تردد،
للتخفيف من «المعاناة غير المحتملة
الناجمة عن استمرار إغالق المعبر».
ولفت إلى أن الفصائل ،ال تزال تبذل
ج��ه��ودا ً حثيثة ومتواصلة من أجل
إقناع حركة حماس بالموافقة على

مبادرة الفصائل ،لحل مشكلة معبر
رفح.
وكانت حركة حماس ،قالت في
ب��ي��ان س��اب��ق ل��ه��ا ،إن��ه��ا ل��م ترفض
المبادرة ،وال تزال بانتظار ردود من
الفصائل ،ح��ول بعض المقترحات
واالس��ت��ف��س��ارات .وذك���رت حماس
أن��ه��ا ت��ع��م��ل م���ع ال��ف��ص��ائ��ل ك��اف��ة
والقوى ومكونات المجتمع المدني
الفلسطيني ،على حل أزمة معبر رفح،
وال مانع لديها من أن تتولى لجنة
من الفصائل اإلش��راف على المعبر.
وك��ان��ت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين (ثاني أكبر فصيل في منظمة
التحرير) قد أعلنت في  15كانون
األول الماضي ،عن طرح مبادرة مع
غالبية الفصائل وال��ق��وى الوطنية
واإلسالمية لحل أزمة معبر رفح.
ويربط معبر رفح البري ،قطاع غزة
بمصر ،وتغلقه السلطات المصرية
بشكل شبه كامل ،منذ تموز .2013
وشهد عام  2015الماضي ،إغالقا ً
شبه كامل لمعبر رفح ،بحسب وزارة
الداخلية ف��ي غ���زة ،ال��ت��ي ق��ال��ت إن
السلطات المصرية فتحته  21يوما ً
فقط (على فترات متفرقة) للحاالت
اإلن��س��ان��ي��ة .وت��ق��ول وس��ائ��ل إع�لام
مصرية ،مقربة من الحكومة ،إن فتح
المعبر من قبل السلطات المصرية،
مرهون بتولي السلطة الفلسطينية
المسؤولية الكاملة ع��ن المعبر،
وانتهاء سيطرة حركة حماس عليه.

دكت القوة الصاروخية للجيش الیمني واللجان الشعبية
تجمعات المرتزقة بمعسكر المنطقة الثالثة ومعسكر الماس
بمأرب.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية «سبأ»
أن الجيش استهدف تجمعات المرتزقة بصليات من
صواريخ الكاتيوشا في معسكر قيادة المنطقة الثالثة
والقصرالجمهوري بمدينة مأرب ومعسكر الماس بمنطقة
الجدعان ،ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف
المرتزقة واشتعال النيران في المواقع المستهدفة.
كما أك��د مصدر عسكري مصرع وج��رح العشرات من
مرتزقة العدوان السعودي على أيدي قوات الجيش واللجان
الشعبية في العمري بمديرية ذباب محافظة تعز.

وأوض���ح المصدر أن وح���دات م��ن الجيش واللجان
الشعبية استهدفت بعملية نوعية تجمعا ً لمرتزقة العدوان
السعودي أسفر عن مقتل  10من المرتزقة وجرح  20اخرين
وتدمير  3عربات عسكرية.
وأشاد المصدر بهذه العملية النوعية والعمليات كافة
التي ينفذها عناصر الجيش واللجان الشعبية في الجبهات
كافة .مؤكدا ً استمرار هذه العمليات حتى تطهير الیمن من
الغزاة والمرتزقة.
وفي السياق ،أعلنت السلطات السعودية في بيان أمس،
مقتل أحد عسكرييها ويدعى الرقيب جبران حسن صيرم،
في منطقة جازان على الشريط الحدودي مع اليمن ،من دون
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