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بدء خروج «داع�ش» من جنوب دم�شق خالل � 72ساعة ...والجي�ش ي�ستعيد منطقة جنوب درعا

الفروف :رو�سيا وقطر تع ِّوالن على المفاو�ضات بين الحكومة ال�سورية والمعار�ضة
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن موسكو
والدوحة أكدتا تمسكهما باتفاقات فيينا بشأن سورية والتي
تقضي بتهيئة ظروف تمكن شعبها من تقرير مصيره بنفسه.
وف��ي تعقيبه على نتائج محادثات الرئيس الروسي
فالديمير بوتين مع أمير قطر تميم آل ثاني في موسكو أمس،
قال الفروف إن كال البلدين يعوالن على أن تبدأ المفاوضات
بين الحكومة السورية والمعارضة في أقرب وقت قبل انتهاء
الشهر الحالي بناء على االتفاقات السابقة وقرار مجلس األمن
الدولي.
وأشار الفروف إلى أن التسوية السورية كانت في صدارة
لقاء الزعيمين الروسي والقطري أثناء بحثهما القضايا
الدولية ،لكنهما تطرقا أيضا ًَ إلى األوضاع في اليمن وليبيا
وغيرها من دول الشرق األوسط.
وتابع الوزير الروسي أن الطرفين أكدا اهتمام موسكو
والدوحة على ض��رورة رفع فعالية مواجهة اإلره��اب في
إطار الجهود الدولية المبذولة على هذا الصعيد .وأوضح
الفروف أن الجانبين نسقا خطوات ملموسة من شأنها أن
تسهم في تحقيق هذا الهدف ،قائالً« :ستستمر روسيا وقطر
في سعيهما إلى ضمان أكبر قدر ممكن من فعالية مكافحة
اإلرهاب».
وذكر وزير الخارجية الروسي أن األزمات التي تشهدها
المنطقة العربية ال��ي��وم يجب أال تحجب أهمية القضية
الفلسطينية وضرورة استئناف الحوار المباشر بين فلسطين
و«إسرائيل» على أساس قاعدة قانونية تؤدي إلى إقامة دولة
فلسطينية.
وك��ان��ت األزم���ة السورية ق��د حضرت ف��ي لقاء الرئيس
الروسي فالديمير بوتين مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني،
الذي أكد محورية الدور الروسي في العالم .وأفاد مصدر أن
بوتين وتميم أكدا ضرورة التعاون في قضايا منطقة الشرق
األوسط.

وق��د أم��ل بوتين السعي إل��ى «تسوية لمعظم القضايا
اإلشكالية» باالشتراك مع قطر.
كما أعرب بوتين عن أمله في أن تصبح الجهود التي بذلها
الطرفان خالل السنوات الماضية لبناء العالقات الثنائية،
قاعدة جيدة لمزيد من الخطوات ،بما في ذلك خالل زيارة أمير
قطر إلى موسكو .وأض��اف« :نحن نعول على دفعة جديدة
للعالقات الثنائية».
بدوره أشاد الشيخ تميم بالتنسيق بين قيادة البلدين
على المستوى العالي خالل السنوات الماضية ،معربا ً عن
أمله في أن يشكل هذا التنسيق قاعدة قوية متينة لالنطالق
إل��ى مرحلة متقدمة أكثر من السابق في العالقات بين
البلدين.
وأردف ق��ائ�لاً« :سنناقش الوضع في الشرق األوس��ط
والتطورات الجديدة والمشاكل التي تعاني منها المنطقة».
وأضاف« :أن دور روسيا محوري ومهم في االستقرار بالعالم
ونتمنى التعاون بيننا وبين األصدقاء في روسيا ونحاول أن
نجد حلوال ً لالستقرار لبعض الدول في المنطقة».
وك��ان الشيخ تميم ق��ال خ�لال اجتماعه برئيس مجلس
الدوما (البرلمان الروسي) سيرغي ناريشكين ،إن العالقات
بين قطر وروسيا قوية ومتينة وتاريخية ،مؤكدا على اهتمام
الدوحة بمواصلة تعزيز تلك العالقات.
وأضاف« :لروسيا دور مهم وقوي في العالم وخاصة في
الشرق األوسط ،لثقل روسيا وألهميتها في العالم» ،مضيفا ً
أن الدوحة تعول على األصدقاء الروس لكي يلعبوا دورا ً
مهما ً في وضع حد للكارثة التي يعيشها الشعب السوري
وفي التسوية السياسية للنزاع.
من جهة أخرى وفي السياق ذات��ه ،قال وزير الخارجية
الفرنسي لوران فابيوس إنه ال يستطيع تأكيد عقد محادثات
بشأن سورية في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
(التتمة ص)14

ال�ضربات الجوية الرو�سية تمنع الإرهابيين من الهروب �إلى العراق

بكل هدوء وبال مزايدة..
�إيران �إلى نادي الكبار
محمد محفوض
لم يختلف العدو والصديق على أن إيران هي الطرف المنتصر من
تنفيذ االتفاق النووي وأن إيران اليوم هي دولة نووية دون عقوبات
لتؤسس مرحلة جديدة في تاريخها قائمة على االعتراف بالدور
اإليراني ووجوب التعاون معه في أصغر صغائر المنطقة.
حققت الجمهورية اإلسالمية النصر عندما تم التوصل التفاق فيينا
في الرابع عشر من تموز العام الماضي ووصلت إلى نصرها الكامل
بدخول االتفاق حيز التنفيذ يوم السبت الماضي ،والفرق واضح بين
النصر والنصر الكامل.
كمال انتصار إي��ران تجلّى في الوقت الفاصل بين التوقيع على
االتفاق ودخوله ح ّيز التنفيذ ..هذا الوقت الذي امتدت فيه األيدي
السعودية لتخريب هذا االنجاز على إيران.
االستياء السعودي اإلسرائيلي انعكس بوحدة الموقف السياسي
عند التوقيع وعند التنفيذ؛ وهو ما أكدته صحيفة التايمز البريطانية
في مقال نشر اليوم بعنوان «السعودية و»إسرائيل» تتخذان موقفا ً
موحدا ً في إدانتهما لالتفاق النووي الموقع مع إيران».
المواقف السعودية لم تتوقف عند حدود التنديد ،بل مع التوقيع
ب��دأت المحاوالت السعودية التخريبية ،فعشية االتفاق صعدت
السعودية من لظى نيرانها لتحرق به أهل اليمن بحجة تحرير عدن
من الحوثيين.
كما شكلت كارثة الحج في منى في أيلول الماضي المدخل األول
للتخريب على إي��ران واستجرارها إلى ردة فعل تجاه السعودية..
أكثر من خمسمئة ضحية من الحجاج اإليرانيين بين شهيد ومفقود
(التتمة ص)14

بغداد� :شاحنات الأ�سلحة ّ
تحدد م�صير المو�صل
والأميركيون اخ ُتطفوا من «�شقة م�شبوهة»
ال ت��زال أث��ار وص��ول  43شاحنة
محملة باألسلحة إلى مدينة الموصل
ت��ث��ي��ر ل��غ��ط �ا ً ك��ب��ي��را ً ب��ي��ن األح����زاب
السياسية ،إذ نددت الكثير من الكتل
بإرسال هذه األسلحة ،مطالبة رئيس
الوزراء بتقديم إيضاحات بشأنها ،إال
أن قيادة عمليات نينوى كشفت ،في
الوقت ذات��ه ،عن جاهزيتها لشروع
بعملية تحرير المدينة التي استولى
عليها التنظيم ف��ي ح��زي��ران ع��ام
.2014
وقد طالب النائب عن كتلة األحرار
في محافظة البصرة م��ازن المازني
ب��ف��ت��ح ت��ح��ق��ي��ق ب��ش��أن دخ����ول 34
شاحنة محملة باألسلحة والمعدات
العسكرية متوجهة الى معسكر غرب
مدينة الموصل.
وقال المازني إن «تلك الشاحنات
كانت متوجهة ال��ى معسكر زيلكان
التابع الى اثيل النجفي في الموصل»،
مشيرا ً الى انه «تم حجز الشاحنات في

أحد المعسكرات وتبين وجود تخاويل
لها من جهات حكومية في بغداد وتم
إطالق سراحها ،ودخلت جميعها الى
المعسكر المذكور».
وط��ال��ب ال��م��ازن��ي رئ��ي��س مجلس
الوزراء حدير العبادي بالتحقيق من
الموضوع وإحالته على القضاء بتهمة
الخيانة العظمى».
وكان محافظ نينوى الخائن والفار
اثيل النجيفي قد شكل بعد اجتياح
تنظيم داعش اإلرهابي مدينة الموصل
ق���وات أط��ل��ق عليه تسمية الحشد
الوطني من دون الرجوع الى الحكومة
االتحادية في بغداد.
ب���دوره���ا ،ط��ال��ب��ت ال��ن��ائ��ب��ة عن
التحالف الوطني عالية نصيف القائد
العام للقوات المسلحة حيدر العبادي
بمكاشفة الشعب حول الشاحنات الـ
 34المحملة باألسلحة والتي توجهت
م��ن ال��ف��او م���رورا ً ببغداد ال��ى إقليم
كردستان ومعسكر بعشيقة.

احتجاج في �صنعاء تنديداً با�ستخدام العدوان للقنابل العنقودية

الك�شف عن طبيعة الدعم الأميركي للعدوان على اليمن
ك��ش��ف��ت م��ج��ل��ة «Foreign
 »Policاألميركية ،في تقرير عن
اليمن ،معلومات عن طبيعة الدعم
العسكري األميركي للنظام السعودي
في العدوان القائم على اليمن.
وذك����رت المجلة أن ب���دء إق�لاع
الطائرات األميركية لدعم الحملة
العسكرية ع��ل��ى ال��ي��م��ن ،ك���ان في
الخامس من شهر نيسان أي بعد أقل
من أسبوعين على بدء العدوان على
اليمن.
وق��ال��ت المجلة إن  471طلعة
جوية لناقالت ال��وق��ود األميركية،
ق��ام��ت خ�لال��ه��ا ب��ت��زوي��د ط��ائ��رات
«ال��ت��ح��ال��ف ال��س��ع��ودي» بالوقود
 2443مرة.
وأوض��ح��ت المجلة أن مجموع
ساعات الطيران للرحالت الجوية
األميركية ،لمساعدة طائرات التحالف
ضد اليمن ،بلغ ما يقرب من 3926
ساعة ،وأفرغت خاللها ما يزيد عن
 17مليون باوند من الوقود.
وأش��ارت إلى أن أغلب الطائرات
المستخدمة ض��د اليمن أميركية
الصنع ،وتستخدم ذخائر أميركية
الصنع ف��ي المقام األول ،وق��د تم
تعزيزها بسالح وعتاد بقيمة 1.29$
مليار دوالر.
ولفتت إلى صفقة سالح أميركية
تمت مع السعودية ،بقيمة 1.29
مليار دوالر ،وشملت  22ألف قنبلة،
و 1000قنبلة محسنة موجهة

وخاطبت نصيف العبادي« :إذا
كنتَ على دراية بقافلة األسلحة هذه
ول��م تتخذ أي إج���راء بشأنها فهذا
التصرف سيفسره الشارع العراقي
بأنه تنفيذ أعمى للقرارات األميركية،
أي أننا ليست لدينا سيادة» ،متسائلة:
«ل��م��اذا لم تذهب ه��ذه األسلحة الى
م��خ��ازن وزارة ال��دف��اع ل��ت��وزع على
الجيش العراقي؟».
إل��ى ذل���ك ،أك���دت ق��ي��ادة عمليات
نينوى جاهزية القطعات العسكرية
للبدء بعمليات تحرير الموصل.
وق��ال قائد عمليات نينوى اللواء
ال��رك��ن ن��ج��م ال��دي��ن ال��ج��ب��وري إن
«القطعات العسكرية المكلفة بتحرير
م��دي��ن��ة ال��م��وص��ل أص��ب��ح��ت ج��اه��زة
للعمليات العسكرية بعد أن أكملت
تدريباتها وت��م تجهيزها بأحدث
األجهزة والمعدات العسكرية».
وأضاف الجبوري أن «القائد العام
للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر

بتجهيز القطعات العسكرية في قيادة
عمليات نينوى بكل األسلحة الخفيفة
والمتوسطة والثقيلة» ،الفتا ً الى أن
«القيادة دربت أف��واج قتالية تدريبا ً
خاصة على حرب الشوارع لطبيعة
الموصل المأهولة بالسكان».
وك��ان قائد عمليات نينوى اللواء
الركن نجم الدين الجبوري أعلن عن
جاهزية قواته للبدء بعملية تحرير
الموصل بعد استكمال تدريباتها
كافة ،فيما أشار الى أن القوات التي
ستشترك في عملية التحرير ستضم
ق��وة مشتركة م��ن الجيش والحشد

والبيشمركة .يذكر أن مركز قيادة
عمليات تحرير نينوى يقع في قضاء
مخمور ( 60كم جنوب الموصل).
على صعيد آخ��ر ،كشف متحدث
باسم الشرطة في بغداد بعض تفاصيل
اختفاء ثالثة مقاولين أميركيين فقدوا
في العاصمة العراقية.
وق��ال المتحدث في بيان أمس إن
«األشخاص الثالثة يحملون الجنسية
األميركية وقد اختطفوا في حي الدومة
م��ن شقة مشبوهة» ،وه��و مصطلح
يستخدم لإلشارة إلى بيت دعارة.
(التتمة ص)14

خالفات داخل االتحاد الأوروبي
ب�ش�أن الم�ستوطنات ال�صهيونية
واج��ه االت��ح��اد األوروب���ي أم��س ،صعوبات في تبني
مشروع ق��رار بشأن عملية السالم في الشرق األوس��ط
واالحتالل الصهيوني.
وق��ال المكلف بالشؤون األوروب��ي��ة هارليم ديزير إن
عددا ً من الدول األوروبية أبدى رغبته في إدخال تغييرات
على مشروع القرار .ووفقا ً لدبلوماسيين غربيين ،فإن
اليونان طلبت «تخفيف» صياغة نص المشروع األول،
كما اعترضت أيضا ً قبرص والمجر وبلغاريا على صيغة
المشروع.
وفي محاولة لتقريب وجهات النظر وإيجاد حل وسط

من المقرر أن يعقد سفراء  28دولة اجتماعا ً جديدا ً في وقت
الحق.
وتشير المعلومات إلى أن الخالفات كانت حول الفقرة
التي نشرت من قبل المفوضية األوروبية في  11تشرين
الثاني  ،2015وه��ي «مذكرة تفسيرية» والتي تسمح
ل��دول االتحاد األوروب��ي بوسم البضائع التي تنتج في
المستعمرات الصهيونية لتمييزها عن البضائع األخرى
وهو ما تم النص عليه في تشريعات االتحاد األوروبي منذ
عام .2012
(التتمة ص)14

تر ّدي حال الجندي الأردني الدقام�سة
بعد � 19سنة من ال�سجن
بالليزر ،وأكثر من  5000طقم من
المعدات التي يمكنها تحويل القنابل
القديمة إلى قنابل موجهة عن بعد
بواسطة الـ جي بي إس.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،ن��ظ��م أب��ن��اء
م��دي��ري��ة صنعاء القديمة بأمانة
العاصمة األح��د ،وقفة احتجاجية
أم��ام مقر األم��م المتحدة بصنعاء
ت��ن��دي��دا ً واس��ت��ن��ك��ارا ً ب��اس��ت��خ��دام
تحالف العدوان السعودي القنابل
العنقودية واألسلحة المحرمة دوليا ً

ضد اليمنيين.
وبحسب «سبأ ن��ت» فقد طالب
أب��ن��اء صنعاء القديمة ف��ي الوقفة
االحتجاجية األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة والدول الدائمة العضوية في
مجلس األمن إلى تحمل مسؤولياتهم
القانونية واألخالقية واإلنسانية
ت��ج��اه م��ا ت��رت��ك��ب��ه دول ال��ع��دوان
السعودي من جرائم بشعة يندى لها
جبين اإلنسانية في حق المدنيين
باليمن .

ورفع المحتجون الفتات وشعارات
تعبر عن استنكارهم الشديد إزاء
الصمت المخزي للمجتمع الدولي
والدول العربية واإلسالمية ال سيما
أنه دخلت الحرب الظالمة والحصار
الجائر على الشعب اليمني شهرها
العاشر الذي أدى إلى مقتل وجرح
أكثر من  30أل��ف من أبناء الشعب
اليمني من النساء واألطفال وكبار
السن.
(التتمة ص)14

عمان  -محمد شريف الجيوسي
أكد نور الدين الدقامسة ،نجل الجندي األردن��ي البطل
السجين أحمد الدقامسة ،أن وال��ده بات في حالة صحية
سيئة جدا ً نتيجة استمراره في اإلضراب عن الطعام والدواء
في وقت يعاني أمراضا ً أخرى أقلها السكري.
وأوض��ح نور الدين الدقامسة أنه لدى زي��ارة وال��ده ،في
السجن ،األح��د الماضي ،تم إحضاره على كرسي متحرك
نتيجة عدم قدرته على السير على أقدامه ،ويقول ذووه إنه
ُنقل إلى المستشفى لتلقي العالج وإعطائه المغذي عن طريق
الوريد ،لكن جسمه رفض االستجابة للعالج .
وأض��اف ن��ور الدقامسة أن وال��ده ح��اول الوقوف على

قدميه أكثر من م��رة لكنه في ك� ّل م��رة ك��ان يسقط نتيجة
ضعف قوته.
وكان الدقامسة قد بدأ إضرابا ً عن الطعام ،يوم الخميس
الماضي ،احتجاجا ً على س��وء معاملته داخ��ل محبسه
واستمرار سجنة منذ  19سنة ،إال أن إدارة أمن سجن أم اللولو
تنفي سوء معاملة الجندي الدقامسة ،كما تنفي دخوله في
إضراب عن الطعام وتقول إنه (ممتنع عن تناول وجبته).
وكانت قد تكررت دع��وات شعبية أردنية إلطالق سراح
الجندي األردن��ي البطل ،الدقامسة ،منها بعد قيام إم��راة
«إسرائيلية» بقتل شرطي سياحة أردن��ي بدفعه للسقوط
والموت ،وبعد قيام جندي صهيوني بقتل قاض أردني عند
معبر جسر الملك حسين ،وما زال القاتل طليقا ً .

همزة و�صل
العالم الأع�شى يتواط�أ
مع مجازر �أردوغان!؟
نظام مارديني
يعتصر األل��م قلب الرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغ��ان
اآلن وهو يشاهد كيف تنحسر
ش�ي�ئ�ا ً فشيئا ً م��واق��ع سيطرة
«دواعشه» ،بالقرب من الحدود
م��ع س��وري��ة ،وآج �ل�اً وعاجالً
س�ي�ل�ت�ف��ت ال �ع��ال��م إل���ى صدى
ال �م �ج��ازر ال�ت��ي يرتكبها بحق
األك ��راد بحجة دعمهم لحزب
العمال الكردستاني.
ال �ح��وادث المتسارعة التي
ي��ش��ه��ده��ا ال � ��داخ � ��ل ال �ت��رك��ي
وال �م��واج �ه��ات ب�ي��ن ال �ك��رد من
ج� �ه ��ة وال� �ش���رط���ة وال �ج �ي��ش
التركيين من جهة أخرى ،تعيد
إل��ى ال��واج�ه��ة ذك��ري��ات مؤلمة
لسنوات الحرب الدموية التي
ظ ّن الكثيرون أنها ذهبت دون
ع ��ودة؛ تلك ال �ح��رب ال�ت��ي راح
ض �ح �ي �ت �ه��ا أك� �ث ��ر م ��ن خمسة
وأرب�ع�ي��ن أل��ف م��ن الجانبين،
وأحرقت أكثر من أربعة آالف
ق��ري��ة ك��ردي��ة وش� ��ردت مئات
اآلالف ع��ن دي ��اره ��م ،وذه��ب
اآلالف ض�ح�ي��ة ق�ت��ل مجهول
ال �ه��وي��ة ،ك�م��ا أك ��دت السنوات
ال �ث�ل�اث �ي��ن م ��ن ال � �ص� ��راع إل��ى
خسائر اق�ت�ص��ادي��ة ألك�ث��ر من
 500مليار دوالر.
ال��ذك��ري��ات ال��م��رة للحرب
تبرز من جديد في ظل تصعيد
الموقف التركي تجاه الحزب
وفي ظل تنامي التطرف الديني
المتمثل بـ «داعش» المدعوم من
أن �ق��رة ،وم��ن ث��م ب��دء انحسار
ه��ذا التطرف ،ال��ذي يستهدف
المنطقة برمتها وف��ي المقدمة
منها الكرد.
ولكن ه��ذا التصعيد التركي
اإلجرامي ضد األكراد لن يمنع
من النظر إلى الصمت المريب
لرئيس إقليم كردستان مسعود
ال�ب��رزان��ي ،كما لصمت الغرب
تجاه هذه المجازر ،وهو صمت
يتجاوز الموقف السياسي إلى
األخ�لاق��ي ،ويثير الكثير من
ع�لام��ات االس�ت�ف�ه��ام والريبة
حول المستفيد من ذلك!؟
صحيح أن ال�ب��رزان��ي الذي
اكتفى بالقلق والدعوة إلى وقف
المناوشات ،لم ينزلق بعد إلى
االصطفاف بجانب أي طرف
من أط��راف المواجهة ،غير أن
التوجه بعينه يدينه بقوة
ه��ذا
ّ
ق�ب��ل غ �ي��ره ،ب�س�ب��ب تحالفاته
المشبوهة التي شددت الخناق
ع �ل��ى رق��ب��ت��ه ،وه� ��و س �ي��درك
قريبا ً أن شهر العسل الطويل
وال�م�ث�م��ر ب�ي��ن أن �ق��رة و«دول���ة
الخالفة» سينتهي على فصل
مأساوي مع سقوط مشروع
أردوغان الداعشي.
ال يختلف وض��ع البرزاني
ف��ي ه��ذه ال�م��واج�ه��ة الدموية،
بين ال�ـ  bkkوالجيش التركي
عن ال��دول اإلقليمية كا ّفة ،تلك
ال � ��دول أ ّي � ��دت ال �م �ج��ازر بحق
أكراد تركيا سوا ٌء أميركا ،قطر
أم السعودية ،ب��ل ب��ات رئيس
اإلقليم كـ«بالع الموسى» ،فال
يستطيع ن�ص��رة أب �ن��اء جلدته
والوقوف إلى جانبهم مباشرة
ف��ي إط��ار االستراتيجية التي
ي�س�ع��ى م��ن خ�لال�ه��ا لتكريس
نفسه كبطل قومي وأب روحي
ل�ل�أك���راد ،ك��ذل��ك ال يستطيع
أن ي�ف� ّك تحالفه ع��ن الحكومة
ال �ت��رك �ي��ة ال��ت��ي ي��رت �ب��ط معها
ب �ع�لاق��ات ن�ف�ط�ي��ة وسياسية
ت�خ��دم��ه ف��ي ت�ك��ري��س طموحه
االس�ت�ق�لال��ي ال ��ذي ي�ع��ان��ي هو
أي �ض �ا ً م��ن اه� �ت ��زازات بنيوية
داخلية.
نقول ألردوغ ��ان :ال تج ّرب
ع �ل��ى اإلط �ل��اق ،ح �ظ��ك العاثر
في السباق ،فطعم الهزيمة ُم ّر
ال � َم��ذاق وال� ��دروس المستقاة
من تجربة «ال�ن��وم على سرير
واح���د» م��ع ج�م��اع��ات إرهابية
أثمانها باهظة جدا ً وتشير إلى
أن حلمك السلطاني في قصر
الخالفة المنيف ورهانك على
حبال األوهام لن يطوال.

