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دم�شق ت�ؤكد موا�صلة �أنقرة دعم الإرهاب ...والجي�ش ال�سوري ي�ؤ ِّمن طريق الالذقية حلب الدولي

مو�سكو :جنيف 3يمثل لحظة انعطاف ...وانطالق المحادثات اليوم �أو االثنين
أعلنت األمم المتحدة أن المبعوث الدولي إلى سورية بدأ محادثات جنيف
بشأن سورية بلقاءات منفردة استهلها مع رئيس الوفد السوري بشار
الجعفري على أن تليها محادثات مع قوى أخرى وقت الحق.
وأعلنت المتحدثة باسم المبعوث األممي إلى سورية ،خولة مطر ،أن
ستيفان دي ميستورا سيبدأ مفاوضات جنيف بلقاء مع وفد الحكومة السورية
برئاسة بشار الجعفري ،المندوب الدائم لسورية لدى األمم المتحدة.
وك��ان قد أفيد في جنيف عن وفد المعارضة السورية في الرياض أن
األخير لن يكون حاضرا ً في أي لقاء ضمن المحادثات السورية ـ السورية.
مصدر غربي مقرب من وفد الرياض قال على الوفد الحضور إلى جنيف ألن
المشاركة في المحادثات أهم من المكوث في الفنادق.
وكان وفد الحكومة السورية الذي وصل إلى جنيف سيلتقي المبعوث
األممي ستافان دي ميستورا .وترددت معلومات عن أنّ وفد معارضة الرياض
قد يتوجه إلى جنيف لكنه لن يدخل قاعة االجتماعات قبل تحقيق مطالبه،
إلى ذلك أعلن البيت األبيض أنّ ما يتوقعه من محادثات جنيف أن تجري
مفاوضات عبر طرف ثالث بين وفد المعارضة ووفد الحكومة السورية.
وأكد مصدر دبلوماسي أن الوفد الروسي في جنيف يجري اتصاالت مع
مرجحا ً انطالق المحادثات اليوم السبت أو االثنين.
األطراف كافةّ ،
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف لنظيره
األميركي ج��ون كيري خ�لال مكالمة هاتفية على ض��رورة أن يمثل وفد
المعارضة في مفاوضات جنيف كافة أطيافها.
وجاء في بيان ل��وزارة الخارجية الروسية صدر تعليقا ً على المكالمة
الهاتفية بين الفروف وكيري جرت أمس ،أن الوزير الروسي وصف محاوالت
بعض معارضي القيادة السورية طرح شروط مسبقة قبل بدء المفاوضات
بأنها غير مقبولة ،وأنها تنتهك القرار الدولي رقم .2254
وتبادل الوزيران اآلراء حول المسائل المتعلقة بالتسوية السورية،
وجددا دعهما لجهود المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا من أجل إطالق
مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف للتوصل إلى
تسوية سياسية للنزاع .كما أشار الوزير الروسي مجددا ً إلى ضرورة تشكيل
جبهة دولية موحدة لمحاربة «داعش».
الخارجية الروسية أكدت تطابق المواقف بين موسكو ودمشق حول
ضرورة التوصل الى اتفاق مع المعارضة في مفاوضات جنيف.

إلى ذلك ،أعرب مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة فيتالي تشوركين
عن أمل موسكو في حدوث تقدم خالل االتفاق على القوائم اإلرهابية ضمن
لقاء فيينا الجديد.
كما لفت تشوركين أمس الى أن مجموعة المعارضة التي تم تشكيلها
في موسكو والقاهرة تصر على مشاركة األكراد السوريين في المحادثات
السورية ،مؤكدا ً أن روسيا تؤيد ذلك.
وذكر أن دول عدة مشاركة في محادثات جنيف ضد إشراك األكراد في
المحادثات حول سورية ،واصفا ً ذلك بـ«االبتزاز» ،مؤكدا ً أن موسكو لن
توافق على ذلك.
من جهته ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان أمس إنه سيكون
من الصعب أن تحضر ما يسمى «المعارضة السورية المعتدلة» محادثات
السالم التي تعقد في جنيف من دون وقف إلطالق النار إليقاف القصف
الروسي لمقاتليها.
وبحسب رويترز أضاف للصحافيين في اسطنبول «يمثل قصف روسيا
المستمر لمناطق المعارضة على وجه الخصوص مشكلة كبيرة للمعارضة».
وأضاف« :ستكون مشاركتهم من دون وقف إطالق النار خيانة لمن يقاتلون»
على حد قوله.
وفي السياق ،جددت الخارجية الروسية رفضها مشاركة «جيش اإلسالم»
و«أحرار الشام» في محادثات جنيف.
ودعت وزارة الخارجية الروسية كل األطراف السورية إلى المشاركة في
مفاوضات جنيف من دون شروط مسبقة من أجل البحث عن السبل الفعالة
إليجاد تسوية سياسية في سورية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخ��اروف��ا إن وفد
الحكومة السورية قد وصل إلى جنيف ويقوم بإجراء اتصاالت وثيقة مع
األمم المتحدة والخبراء الموجودين هناك ،مضيفة أن خبراء روسا ً يعملون
في جنيف.
وأش��ارت زاخاروفا إلى أن جماعات المعارضة السورية التي تش ّكلت
نتيجة اجتماعات موسكو والقاهرة ،هي األخرى مستعدة للتعاون البناء
من دون أي شروط مسبقة ،معربة عن أملها في أن معارضة قائمة الرياض
ستعلن عن استعدادها للمفاوضات.
(التتمة ص)14

مقتل ع�شرات الإرهابيين بق�صف للطيران العراقي بالرمادي

وا�شنطن لبغداد� 3 :أقاليم مقابل الق�ضاء على «داع�ش»!
التجربة التي خاضتها المنطقة
ال��ش��م��ال��ي��ة م���ن ال���ع���راق (إق��ل��ي��م
ك��ردس��ت��ان) ل��م تكن استثنا ًء في
طبيعة وأداء وسلوك أغلب األنظمة
التي حكمت المنطقة العربية منذ
سايكس بيكو والتقسيم الذي فرض
على المنطقة استعمارياً.
ومع كل الشعارات التي رفعها
األك����راد خ�لال ع��ق��ود م��ن كفاحهم
ض���د ال��ح��ك��وم��ات ال��م��رك��زي��ة في
العراق ...إال أن الطبيعة العشائرية
التسلطية واالستعبادية لم تختف
من أداء وسلوك معظم القياديين
األكراد ،بل أكثر من ذلك تعززت في
مرحلة ما بعد  1991واشتدت بعد
 ...2003مدعومة بالمال والسالح
وال��دع��م األجنبي الغربي والدفع
من بعض األنظمة اإلقليمية باتجاه
إض��ع��اف ال��ع��راق وتنفيذ مشروع
تقسيم المنطقة ،ال��ذي تستهدف
فيه «إسرائيل» والسعودية المربع
الذهبي في المنطقة «إيران ،تركيا،
العراق وسورية».
وك��ان��ت وك��ال��ة أن��ب��اء «تسنيم»
اإليرانية قالت إنها حصلت على
معلومات سرية تفيد بأن واشنطن
تشترط تقسيم العراق للعمل جديا ً
على القضاء على تنظيم «داعش».
وذك����رت ال��وك��ال��ة ،ف��ي تقرير،

أن م��ص��ادر دب��ل��وم��اس��ي��ة رفيعة
ال��م��س��ت��وى ،س��رب��ت ج��ان��ب��ا ً من
ال���م���داوالت ال��دق��ي��ق��ة ال���دائ���رة في
واش��ن��ط��ن ف��ي ه��ذه األي���ام ،والتي
تنصب على العناية بالفترة التي
ستعقب ط��رد تنظيم داع���ش من

ال���ع���راق ،وق��ال��ت إن «مسؤولين
أميركيين من المخابرات المركزية
 CIAوالخارجية ولجنة األم��ن
في الكونغرس التقوا سياسيين
عراقيين من مختلف األطياف ،في
أوق���ات وأم��اك��ن ع���دة ،منها لندن

وأرب��ي��ل وب��غ��داد وع�� ّم��ان ،وج��رى
إب�لاغ��ه��م أن ال��ق��ن��اع��ة األم��ي��رك��ي��ة
استقرت على أن هناك عجزا ً غير
قابل للمعالجة في استمرار الحكم
وفق الوضع الحالي».
(التتمة ص)14

البحرين :خطوات
مدني»
لـ «ع�صيان
ّ
�شعبي مرتقب
فيما تستع ّد جماهير الثورة
البحرينية للمشاركة الفاعلة
ف��ي فعاليّة «عصيان النمر»،
دعت القوى الثوريّة المعارضة
إل��ى ت��ر ّق��ب إع�لان خ��ط��وات هذا
االستحقاق.
وأف��اد موقع «ائ��ت�لاف شباب
ث��ورة  14شباط» في البحرين
أن ال��ق��وى ال��ث��ور ّي��ة ،دع��ت في
البحراني
بيان أب��ن��اء الشعب
ّ
الثائر كافة إل��ى ترقب اإلع�لان
ال��ذي ستصدره بشأن تفاصيل
خطوات هذه الفعاليّة في الذكرى
ال��س��ن��و ّي��ة ال��خ��ام��س��ة الن��ط�لاق
الثورة البحرانيّة.
وك��ان��ت منظمة «أميركيون
من أج��ل الديمقراطية وحقوق
اإلنسان في البحرين» قالت إن
نحو  31شخصا ً اعتقلوا في
البحرين في خالل الفترة من 18
إلى  24كانون الثاني الحالي.
وبحسب «م���رآة البحرين»،
فقد أضافت المنظمة التي تتخذ
من العاصمة األميركية واشنطن
مقرا ً لها في تقريرها األسبوعي
أن بين هؤالء  4أطفال.
وذكرت بأن المحاكم الجنائية
واالستئنافية في البحرين أيدت
(التتمة ص)14

ي�أتي �ضمن �سل�سلة من التفجيرات التي ت�ستهدف ح�سينيات

ال�سعودية� :شهداء وجرحى بهجوم �إرهابي
على م�سجد في الإح�ساء

ارتفعت حصيلة االعتداء اإلرهابي على مسجد في
منطقة اإلحساء شرق السعودية إلى  5شهداء ،إضافة
إلى وق��وع العديد من الجرحى ،وذل��ك بتفجير إرهابي
ودموي.
فجر
وأفيد أن االعتداء ن ّفذه ثالثة إرهابيين .فبعد أن ّ
االنتحاري األ ّول نفسه في المسجدُ ،سمِع صوت إطالق
رصاص ،وسارع إرهابي آخر لتفجير نفسه أيضاً ،لكن

م�سيرة حا�شدة في �صنعاء تندّ د بالدعم الأميركي للعدوان

ال�صليب الأحمر الدولي :القيق يواجه خطر الموت

أ�سر جنو ٍد �سعوديين في جيزان
اليمنُ � :

هنية :لن نتخلى عن نهج المقاومة

خرجت حشود كبيرة من اليمنيين في تظاهرة
بالعاصمة صنعاء ،تحت مسمى أميركا تقتل الشعب
اليمني ،وذل��ك تنديدا ً بالدعم األميركي للعدوان
السعودي على اليمن.
ورف��ع المتظاهرون ش��ع��اراتٍ رددوا هتافات
مناهضة للواليات المتحدة والكيان الصهيوني ،كما
حملوا واشنطن مسؤولية الجرائم المرتكبة في اليمن
جراء غارات التحالف السعودي.
وأك��د المتظاهرون صمودهم في وجه العدوان
السعودي ،رغم صمت المجتمع الدولي على المجازر
المرتكبة في حق المدنيين األبرياء ،وأنهم مستمرون
في دعمهم للجيش اليمني واللجان الشعبية في
الدفاع عن اليمن من المعتدين والمرتزقة.
وأعلن مصدر يمني استشهاد  18مواطنا ً بينهم
أطفال ونساء وجرح آخرين بالعدوان السعودي
على محافظات عدة في اليمن.
وأكد المصدر استشهاد 14مواطنا ً وجرح  5آخرين
بغاراتٍ في مديرية حيدان بمحافظة صعدة ،مشيرا ً
أشخاص بينهم امرأتان وطفل
الى استشهاد أربعة
ٍ
بغارات أخرى على وادي عطان بالعاصمة صنعاء.
وق��ال سكان محليون للميادين إن التحليق
المتواصل لطائرات التحالف السعودي حال دون
تمكن المسعفين من انتشال بقية الضحايا من تحت
أنقاض القصف في وادي عطان ،بالتزامن مع شنّ
التحالف أكثر من  12غارة على جبل عطان جنوب
العاصمة صنعاء.
واستهدفت غ��ارات مماثلة للتحالف السعودي
دار الرئاسة اليمنية في منطقة النهدين وميدان
السبعين ،ومعسكري األمن المركزي والتشريفات

أك��د اسماعيل هنية نائب رئيس
السياسي لحركة حماس أنّ
المكتب
ّ
«الحركة لن تتخلّى عن نهج المقاومة
حتى تحرير فلسطين».
وأض����اف هنية ف��ي ح��دي��ث إل��ى
«الميادين» خالل تقديم واجب العزاء
بشهداء القسام السبعة الذين قضوا
خالل عملية ترميم أحد األنفاق في
قطاع غزة «إن هؤالء الشهداء عاشوا
في االنفاق لكنّ عيونهم تتجه نحو
القدس والمسجد األقصى».
القسام
وكانت كتائب عزالدين
ّ
ن��ع��ت س��ب��ع��ة م��ن ع��ن��اص��ره��ا عبر
مكبرات الصوت في المساجد أول من
أمس الخميس ،مشيرة إلى أنه يجرى
انتشال جثامينهم من النفق الذي
انهار عليهم في «معركة اإلعداد» قبل
يومين في شمال شرقي غزة.
والعناصر الذين استشهدوا هم:
ثابت الريفي وغزوان الشوبكي وعز
الدين قاسم ووسيم حسونة ومحمود
بصل ونضال عودة وجعفر حمادة،
وجميعهم م��ن «م��ج��اه��دي كتيبة
التفاح والدرج».
«القسام» إن «المجاهدين
وقالت
ّ
ارتقوا أثناء قيامهم بترميم نفق قديم،
نفذت م��ن خالله عمليات ع��دة في
معركة «العصف المأكول» ،فيما نجا
 4آخرين منهم».

وسط المدينة ،ومعسكر اللواء  63في فرضة نهم
شمال شرقي المدينة ،ومبنى كلية المجتمع بمنطقة
ص ِرف شمال العاصمة اليمنية صنعاء.
َ
وفي الجوف ش ّنت طائرات التحالف السعودي
سلسلة غ��ارات على منطقة العقبة ووادي حلوان
بمديرية الغيل جنوب المحافظة شرق البالد ،في
الوقت الذي جددت فيه طائرات التحالف السعودي

شن غاراتها على مناطق متفرقة بمديرية صرواح
غرب مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.
أما في تعز فقد أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل
وجرح العديد من قوات الرئيس هادي جراء استهداف
مواقعهم من قبل طائرات التحالف السعودي في
مفرق العمري بمديرية ذباب الساحلية على البحر
(التتمة ص)14

م��ن جهة أخ���رى ،ح��ذرت اللجنة
ال��دول��ي��ة للصليب األح��م��ر م��ن أن
الصحافي الفلسطيني محمد القيق
ال��م��ض��رب ع��ن ال��ط��ع��ام منذ أربعة
وستين ي��وم �ا ً ف��ي سجنه بالكيان
الصهيوني في حالة صحية «حرجة»
و«يواجه خطر الموت».
وقالت اللجنة في بيان إن القيق

المصليّن تم ّكنوا من اعتقاله وتسليمه الى الشرطة .ومع
اعتقال المعتدي الثاني ،فتح مسلّح ثالث النار على
المصلين في المسجد قبل أن يتم ّكن من الفرار.
وأوضح متحدث أمني باسم الوزارة في بيان صدر أمس
أن الهجوم نفذه شخصان ،أحدهما اعتقل بعد تبادل إطالق
النار معه.
(التتمة ص)14

م��ض��رب ع��ن ال��ط��ع��ام منذ أك��ث��ر من
س��ت��ي��ن ي���وم���ا ً وأص���ب���ح ف���ي ح��ال��ة
ح��رج��ة» ،مناشدة سلطات الكيان
الصهيوني «إيجاد حل لمنع إزهاق
حياة بشرية».
وكانت المحكمة العليا الصهيونية
قد قررت إبقاء قرار االعتقال اإلداري
الصادر بحق القيق.

وب��دأ القيق ف��ي تشرين الثاني
الماضي إضرابا ً عن الطعام للتنديد
«بالتعذيب والمعاملة السيئة»،
بحسب مؤسسة «الضمير» لحقوق
اإلنسان.
ويوجد حاليا ً نحو  6800معتقل
فلسطيني في السجون الصهيونية،
بينهم  680قيد االعتقال اإلداري.

