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دم�شق ت�س ّهل دخول الم�ساعدات الطبية وت�سمح ب�إخراج الحاالت الحرجة من بلدة م�ضايا

دي مي�ستورا يلتقي وفد الحكومة ال�سورية اليوم ...وغاتيلوف ي� ّؤكد � ّأال مكان لجي�ش الإ�سالم في جنيف

َ
المجتمعين في جنيف على
حض األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
إنهاء معاناة الشعب السوري .واعتبر كي مون في كلمة ألقاها في كلية الدفاع
الوطني لسلطنة عمان أن مهمة دي ميستورا لن تكون سهلة ،ولكن يجب أن
تبدأ ،مشددا ً على ضرورة إنهاء المعارك والحصار وانتهاكات حقوق اإلنسان.
وأشار إلى أن مسار إنهاء النزاع قد يكون طويالً وصعباً ،إال أن الدبلوماسي َة
الحاسم َة يمكن أن تساعد على احتواء األزمات في المنطقة.
إلى ذل��ك ،التقى الموف ُد الدولي الى سورية ستيفان دي ميستورا وفد
معارض ِة الرياض مساء أمس على أن يلتقي وفد الحكومة السورية اليوم
الثالثاء من جه ٍة أخرى ،وذلك بعد تأجيل اللقاء الذين كان مقرراً .وقال مصدر
في جنيف «إن تأجيل اللقاء ناتج عن عدم انعقاد لقاء كان مقررا ً مساء األحد
بين المبعوث األممي ووفد الرياض».
وكانت المتحدثة باسم المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
إلى سورية خولة مطر أعلنت تأجيل المحادثات التي كانت مقررة بين دي
ميستورا ووفد الجمهورية العربية السورية في جنيف إلى موعد الحق.
وأوضحت مطر في بيان صحافي أن االجتماعات تتم إعادة جدولتها ألن دي
ميستورا يريد اللقاء أوال مع وفد معارضة الرياض قبل أن يجتمع مجددا ً مع
وفد الجمهورية العربية السورية ،مشيرة إلى أن اللقاء بين دي ميستورا ووفد
الرياض ما زال قائما ً مساء اليوم في مقر األمم المتحدة.
وكان دي ميستورا التقى الجمعة الماضي وفد الجمهورية العربية السورية
في مقر األمم المتحدة في جنيف ،فيما التقى أمس وفد معارضة الرياض بشكل
غير رسمي في أحد فنادق جنيف إلقناعه بالمشاركة بالحوار من دون شروط
مسبقة وعدم إفشال الحوار.
في غضون ذلك قال عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة
قدري جميل «إن وفد الجبهة لم يكتمل وصوله ألسباب لوجستية» .ورأى «أن
عدم دعوة االتحاد الديمقراطي يمثل خرقا ً لقرارات مجلس األمن».
من جهته ،نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أعلن أن لقاء
ثالثيا ً في جنيف سيعقد لممثلي روسيا والواليات المتحدة واألمم المتحدة
اليوم الثالثاء.
وج��دد غاتيلوف تأكيد موسكو «أال مكان لجيش اإلس�لام على طاولة
المفاوضات في جنيف» .وقال غاتيلوف« :إنه سيبحث سير المفاوضات في
جنيف مع دي ميستورا ومع الوفد األميركي».

وأك��د الدبلوماسي الروسي أن موسكو تعول على أن تساعد اللقاءات
المنعقدة في جنيف في إطالق حركة إلى األمام نحو التسوية السياسية في
سورية.
وكشف غاتيلوف أنه سيحضر المفاوضات بصفة مراقب وسيعقد لقاءات
عدة مع األطراف المشاركة.
وأوضح أنه من المقرر أن يعقد الوفد الروسي لقاءات ثنائية مع المبعوث
األممي ستيفان دي ميستورا ومساعدة وزي��ر الخارجية األميركي لشرق
األوسط آن بيترسون ورئيس حزب االتحاد الديمقراطي الكردي .باإلضافة
إلى إجراء مشاورات بين الوفد الروسي ورئيس وفد الحكومة السورية بشار
الجعفري.
وأضاف غاتيلوف أنه ال خطط له في الوقت الراهن لعقد لقاءات مع ممثلي
الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية.
من جهة أخرى ،بدأت الحكومة السورية بإدخال عيادات الهالل األحمر
وسمحت بإخراج الحاالت الحرجة من بلدة مضايا .وقال مصدر إن األمم
المتحدة تستعد إلخراج أعداد من المرضى لتلقي العالج.
وكانت وكالتان تابعتان لألمم المتحدة أعلنتا في وقت سابق أن مستشفى
متنقل وفريقا ً طبيا ً في طريقهما إلى بلدة مضايا السورية المحاصرة.
وصرح طارق غاسارفيتش من منظمة الصحة العالمية بأن السلطات
السورية أعطت اإلذن بدخول المستشفى المتنقل والهالل األحمر العربي
السوري إلى البلدة ،كما وافقت على حملة تطعيمات ،فيما قال المتحدث باسم
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ينس الرك إن المنظمة الدولية
تأمل في إرس��ال قوافل إلى مضايا وبلدتي الفوعة وكفريا التي تحاصرها
المعارضة المسلحة في إدلب األسبوع المقبل ،لكن لم يتم تحديد موعد إلرسال
المساعدات لمدينة الزبداني.
ميدانياً ،استشهد جندي للجيش السوري وإصابة  5في قصف للمدفعية
التركية أمس على جبل عطيرة بريف الالذقية الشمالي .إلى ذلك قال المسؤول
العسكري الروسي اللواء إيغور كوناشينكوف إن بالده تملك «أدلة مؤكدة
تثبت قيام تركيا بقصف مناطق سورية باستخدام المدفعية الثقيلة»،
موضحا ً أن «الجانب الروسي حصل على مقطع فيديو يظهر نشر منظومات
متنقلة للمدفعية الثقيلة عند أحد الحواجز الحدودية».
(التتمة ص)14

«رايت�س ووت�ش» ت� ّؤكد جرائم حرب ارتكبتها ميلي�شيات عراقية

بين حرائق الإرهاب...
وجليد جنيف!

مع�صوم يدعو �إلى حل الم�شكالت وبرزاني ي�صف محادثاته والعبادي بالإيجابية

فاديا مطر
ل��م ي�غ��ب ال �ح��رج األم �م��ي ع��ن جميع م �ح��ادث��ات السالم
السورية التي عنونتها «جنيف ـ فيينا ـ موسكو» سابقاً،
لعدم القدرة األممية على تجاوز عتبة الطواعية لألجندات
مساع سلمية دبلوماسية
الغربية الرامية إلى إفشال أي
ٍ
في حل األزمة السورية عن طريق الحل السياسي ،الذي
طالما تشدقت به أطراف غربية وعربية طويالً.
فبين ما يطرحه وفد الجمهورية العربية السورية من
حلول واستعداد للعمل بالحل السياسي ،يبرز الطرف
األسود الذي مازال ُي ّ
حضر لنسف المؤتمر كما فعل أتباعه
في حي السيدة زينب في يوم  31كانون الثاني المنصرم،
من هجوم إرهابي استهدف الحي المكتظ جنوب دمشق
وسقوط أكثر من  45شهيدا ً وعشرات الجرحى ،والذي
تبنّاه ما يسمى تنظيم «داعش» اإلرهابي بتفجيرات ثالثة
عشية ان�ع�ق��اد م�ح��ادث��ات «ج�ن�ي��ف» السياسية بين الوفد
الحكومي الرسمي وما ُيس ّمى «معارضة الرياض» ،التي
بدت أصابعها ببصمات سعودية واضحة للعيان في كل
مكان من تفجيرات «السيدة زي�ن��ب» ،فهي كما ص ّرحت
م �س��ؤول��ة ال�س�ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي االت��ح��اد األوروب� ��ي
«ف �ي��دري �ك��ا م��وغ �ي��ري �ن��ي» ت �ه��دف إل ��ى إف��ش��ال محادثات
(التتمة ص)14

التقارب ال�سعودي ـ التركي..
من المناف�سة �إلى ال�شراكة!

دعا رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم ،حكومتي
بغداد وأربيل إلى التوصل لتفاهمات مشتركة من أجل حل
القضايا العالقة بين الجانبين ،وفيما طالب رئيس حكومة
إقليم كردستان نيجيرفان برزاني الحكومة االتحادية
بتحمل مسؤوليتها إزاء أزمة النازحين التي «ترهق كاهل»
اإلقليم ،وصف المحادثات التي أجراها اليوم مع رئيس
الوزراء حيدر العبادي بـ«اإليجابية».
وق��ال معصوم في بيان صدر على هامش استقباله
وف��د حكومة إقليم كردستان برئاسة ب��رزان��ي ،وتلقت
«السومرية نيوز» نسخة منه« :إنه يجب تعزيز التواصل
وتنشيط الزيارات بين بغداد وأربيل من أجل التغلب على
المشكالت وحل القضايا العالقة».
وأضاف معصوم :أن «الوصول إلى حلول وتفاهمات
مشتركة لمجمل المشاكل الموجودة سيصب في مصلحة
الجانبين» ،مؤكدا ً في الوقت ذاته «مساندته لكل الجهود
التي تبذل لحل االختالفات بين الطرفين».
من جانبه ،وصف نجيرفان برزاني نتائج محادثات
وف��د اإلقليم مع العبادي بـ«اإليجابية» ،م��ش��ددا ً على
«أهمية مواصلة هذه االجتماعات لتضييق الخالفات
وتوسيع رقعة التعاون والتنسيق حول جميع القضايا
بين الجانبين».
ودع��ا برزاني إل��ى «األخ��ذ بعين االعتبار أن اإلقليم
يحتضن أع���دادا ً هائلة من النازحين والمهجرين وهو
ما يشكل عبئا ً اقتصاديا ً وماليا ً على اإلقليم ،فضالً عن

الضغوط الخدمية واإلنسانية التي يتحملها اإلقليم»،
منوها ً إلى أن «على الحكومة الفيدرالية تحمل مسؤولياتها
في هذه األزمة التي ترهق كاهل اإلقليم على المستويين
االقتصادي والمالي».
وكان المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي أعلن ،أول من أمس ،عن توصل األخير إلى اتفاق
مع الوفد الكردي ال��ذي وصل اليوم إلى بغداد يقضي
بتبني برنامج إص�لاح اقتصادي لتقليل االعتماد على
النفط ،مشيرا ً إلى قرب وضع خطة لتعظيم الموارد من
خالل االلتزام بالتعرفة الجمركية وضريبة الدخل.
ميدانياً ،أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق،
مقتل  79إرهابيا ً وتدمير  48عبوة ناسفة وأربع عجالت
مفخخة و 13وكرا ً تابعة لجماعة «داعش» اإلرهابية في
مناطق متفرقة من البالد خالل الـ 24ساعة الماضية.
وبحسب «السومرية ن��ي��وز» ،قالت خلية اإلع�لام
الحربي في بيان ،إن «القطعات أثناء تقدمها في منطقة
السجارية قامت بمعالجة مجموعة من األهداف للعناصر
اإلرهابية ،حيث تم قتل  30إرهابيا ً مع تدمير  4رشاشات
أحادية و 10أوكار تتجمع فيها العصابات اإلرهابية وتم
رفع  7عبوات ناسفة» ،موضحة أن «طيران الجيش نفذ
 8طلعات قتالية أسفرت عن قتل  14إرهابيا ً ضمنهم
قناصان وتدمير  3أوكار لإلرهابيين وتجمعين وشفل
مفخخ».
(التتمة ص)14

الريا�ض تعترف باال�ستعانة بم�ست�شارين غربيين في العدوان

اليمن :ا�ست�شهاد �أكثر من � 7آالف �شخ�ص

أفادت وزارة الداخلية التونسية أمس أن شجارا ً بين
شخصين كانا يترددان على مراكز التدريب المهني في
والية المنستير أدى إلى الكشف عن خلية إرهابية تسمى
«أهل الحق».
وأوضحت الداخلية في بيان أنه إثر نشوب شجار بين
متربصين بأحد مراكز التدريب المهني في والية المنستير،
وبعد التحريات األمنية الالزمة على إثر توقيف الشابين
تبين أن سبب الشجار كان على خلفية مطالبة أحدهما
زميله في الغرفة بخفض صوت أناشيد في هاتفه الجوال،
مشيرة إلى أن األناشيد التي كان يستمع إليها الشاب
تحمل طابعا ً إرهابياً.

ناديا شحادة
توحدوا من أجل ربع
َمن اختلفوا في مناهج قتل السوريين َّ
الساعة األخير ..الوهابية السعودية تلتقي باإلخوانية التركية
في الرياض في  31كانون الثاني من أجل لململة األوراق ورص
الصفوف بحثا ً عن مكاسب يمكن تحقيقها في ما تبقى لهم على
األرض السورية ،فبرغم اختالف وجهات النظر بين السعودية
وتركيا في ما يتعلق ببعض القضايا اإلقليمية والرغبة في
السيطرة على المنطقة ف��إن ال��ري��اض وأن �ق��رة حافظتا على
عالقات ثنائية جيدة؛ وهذا ما أشارت إليه صحيفة المونيتور
األميركية في تقرير لها.
تعتبر األزم� ��ة ال �س��وري��ة أح ��د أب ��رز ع��وام��ل ال �ت �ق��ارب بين
البلدين ،إذ إنه وبعد دخول روسيا المباشر على خط تحالف
طهران – دمشق االستراتيجي ظهرت العديد من البوادر التي
عززت العالقات بين أنقرة والرياض ،بدءا ً من التأكيد والتعنت
على قضية رحيل الرئيس بشار األس��د كشرط مسبق ألي
حل سياسي ،حيث أكد كل من وزي��ري الخارجية السعودي
والتركي في تشرين األول من العام الماضي على االستمرار
في دع��م المعارضة السورية بهدف إقامة دول��ة موحدة في
سورية ال مكان للرئيس األسد فيها.

(التتمة ص)14

تون�س� :شجار يك�شف
عن خلية «�أهل الحق» الإرهابية

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء خالل األيام القليلة
الماضية غارات سعودية عنيفة تركزت على مصانع
األغذية والصناعات المحلية والجامعات والمؤسسات
التعليمية .ويصر العدوان على ضرب البنى التحتية
اليمنية لكسر ارادة الشعب وإخضاعهم ألجندته.
غ��ارات كثيفة ما زال��ت تشهدها العاصمة صنعاء
بتركيز على المصانع المحلية من قبل مقاتالت العدوان
أسفرت عن تدمير أكثر من  193مصنعا ً كان آخرها
مصنع الكابوس ومصنع الشهاب لألغذية والمنتجات

الورقية بشكل يبرز وحشية ال��ع��دوان في قطع أي
مورد داخلي تكميالً للحصار الخارجي المفروض على
البالد.
ميدانياً ،أكدت وزارة الصحة اليمنية استشهاد أكثر
من سبعة آالف شخص من بينهم ألف وثالثمئة وثمانية
وستون طفالً ،وأكثر من ألف ومئة امرأة نتيجة الحرب
على اليمن .كذلك أكدت الوزارة أنّ عدد الجرحى بلغ أكثر
من ستة عشر ألفا ً وخمسمئة.
(التتمة ص)14

وقالت الداخلية إنه بعد عملية التحقيق ،اتضح أن
أحد الشابين كان ينشط في خلية إرهابية تطلق على
نفسها «أه��ل الحق» وتتألف من  6عناصر كانت تنوي
تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مقرات أمنية وعناصر من
الشرطة.
وأشارت الداخلية إلى أنه أثناء مبيت الشاب داخل مركز
التدريب تعرف إلى خمسة عناصر قصد استقطابهم.
كما ضبط في غرفة المشتبه به جهاز حاسوب محمول
يحتوي على مقاطع فيديو تتعلق بالعمليات اإلرهابية
التي وقعت في تونس ،كما حجزت القوات األمنية العديد
من الوثائق األخرى المرتبطة بالفكر اإلرهابي.

