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ً
ّ
هجوما في ريف حلب
ي�صد
مو�سكو ت� ِّؤكد و�صول  350عن�صراً للن�صرة �إلى «حندرات» و«الليرمون» والجي�ش

الفروف وكيري ِّ
ي�شددان على �ضرورة تفعيل التعاون تعزيز ًا للهدنة في �سورية
شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ونظيره
األميركي جون كيري في اتصال هاتفي أمس على ضرورة
تفعيل التعاون بين موسكو وواشنطن لتعزيز الهدنة في
سورية.
وأكد الطرفان التزامهما بتعزيز الجهود الرامية إلى
محاربة «داعش» و«جبهة النصرة» والتنظيمات اإلرهابية
األخ��رى المرتبطة بهما ،كما اتفقا على اتخاذ إج��راءات
إضافية بشأن قطع إمدادات وتوريد األسلحة والمسلحين
من الخارج.
وأع��رب ال��وزي��ران عن دعمهما للجهود التي يبذلها
المبعوث األممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا
من أجل تنظيم جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة
السورية والمعارضة في جنيف ،مؤكدين ضرورة ضمان
الطابع الشامل للحوار السوري ـ السوري ومشاركة أكراد
سوريا في العملية التفاوضية على أساس تكافؤ الحقوق.
وف��ي السياق ،أج��رى المبعوث األممي الخاص إلى
سوريا ستيفان دي ميستورا أمس ،في عمان ،مباحثات
مع وزير الخارجية األردني ناصر جودة حول «أهمية دعم
وإنجاح» مفاوضات السالم السورية.
وأفادت وكالة «بترا» األردنية بأن دي ميستورا وجودة
بحثا خالل اللقاء «تطورات الوضع على الساحة السورية
والجهود المبذولة للتوصل إل��ى تفاهم مشترك بشأن
عملية االنتقال السياسي ،وفي مقدمتها مفاوضات جنيف
في إطار جولة دي مستورا في المنطقة إلجراء مشاورات
مع األطراف اإلقليمية المعنية بالشأن السوري».
وأضافت الوكالة أن دي ميستورا وج��ودة أكدا خالل
اللقاء «أهمية دع��م وإنجاح المفاوضات بين األط��راف
السورية التي من المقرر عقدها في جنيف األربعاء المقبل
وبما يخدم التوصل الى الحل السياسي المنشود».
وأكد جودة «التزام األردن بدعم كل الجهود والمساعي
الرامية الى إيجاد حل سياسي لألزمة السورية».

على الصعيد ذاته ،أوضح وزير اإلعالم السوري عمران
الزعبي أن زيارة المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا
لدمشق تأتي في إط��ار بحث مسألة ح��وار جنيف ،وأن
الخارجية السورية ستستمع لما سيحمله وستقدم اإلجابة
بعدها .وأكد الزعبي خالل مشاركته في برنامج «دمشق
العرب» على فضائية «الميادين» أن «مكافحة اإلرهاب
هي قضيتنا األولى واألساسية وهي أولوية لنا كما لكل
دول العالم» .وقال إن المدخل إلى االنتقال السياسي يكون
عبر حكومة موحدة وموسعة ،مشددا ً في الوقت نفسه أن ال
«حكومة موحدة وموسعة إذا تم استبعاد أطراف معينة».
وقال رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام
إن الحكومة السورية تختلف مع المعارضة في الخارج
التي تمثل مصالح دول أخرى.
وأوض��ح اللحام خالل لقاء جمعه بوفد عن مجلس
«الدوما» (البرلمان) الروسي في دمشق ،أن القيادة في
سوريا ال تختلف مع المعارضة الداخلية وال تعارض
موقفها السليم ،لكنها تختلف م��ع المعارضة في
الخارج.
وأعاد اللحام إلى األذهان أنه سيتم إعداد دستور جديد
للبالد بعد االنتهاء من االنتخابات البرلمانية ،وسيعرض
الدستور الجديد على استفتاء شعبي ،موضحا أن موقف
الرئيس بشار األسد هو الدفاع عن «رأي الشعب الذي هو
خط أحمر ال يملك أي سياسي الحق في تجاوزه».
وأضاف :سورية «منفتحة على أي مبادرة وكانت دائما
دولة منفتحة» .وأعرب عن شكره لروسيا على الجهود
التي تبذلها من أجل الهدنة وعلى حضورها في مجال
المساعدات اإلنسانية.
وفي التعليق على الدور التركي في ما يحدث في سورية
والمنطقة ،أكد اللحام أن أنقرة تبذل قصارى جهدها من
أجل منع مشاركة األكراد في مفاوضات جنيف.
(التتمة ص)14

القوات العراقية تبد�أ عملية ع�سكرية لتحرير منطقة الب�شير

�صندوق بـ  60مليار ريال ..و 17اتفاقية ت�شمل مختلف المجاالت

العبادي :مفهوم الدولة يقت�ضي التنازل لم�صلحة الجميع

غ�ضب م�صري من تنازل القاهرة
عن «تيران» و«�صنافير» لل�سعودية!

جملة من المواقف والرسائل حملتها زيارة وزير
الخارجية االميركي ال��ى ب��غ��داد وه��ي االول���ى منذ
نحو عامين ..سياسيا :اك��د ال��وزي��ر كيري حرص
واشنطن على االستقرار السياسي في العراق لما
له من انعكاسات مباشرة على العمليات العسكرية
وضرورة وجود حكومة موحدة كي يتمكن التحالف
الدولي من القيام بدوره.
اما عسكريا :وفي ما يخص المعركة ضد داعش،
اراد الوزير االميركي ان يبدو صارما في حديثه عن ان
استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش تشكل اهم
االولويات االميركية ،وكان متفائال بان ايام التنظيم
في العراق وسورية باتت معدودة بعد ان خسر اكثر
من اربعين بالمئة من االراض��ي التي كان يسيطر
عليها في العراق.
إلى ذلكّ ،
حث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي،
في يوم الشهيد الذي نظمه المجلس األعلى اإلسالمي
في بغداد ،حث األحزاب السياسية على عدم التمسك
بامتيازاتها والمناصب الحكومية التي تشغلها ،وذلك
من أجل المضي في خطته الرامية لتشكيل حكومة
«تكنوقراط» ،منتقدًا الهجوم السياسي الذي تعرضت
له تشكيلته الوزارية األخيرة.
وقال العبادي إن «مفهوم الدولة يقتضي التنازل
ع��ن المكتسبات وال��م��ن��اص��ب م��ن أج���ل مصلحة
الجميع .الشراكة مطلوبة ،ولكن ليس التنافس

على المكتسبات .والشراكة تعني كيف أتنازل عن
المكتسبات والمناصب إلنجاح التجربة».
وأض��اف« :هناك إخفاقات وعلينا أن نصلحها.
قدمت تعديالً وزاريًا إلى البرلمان ،ودققنا قبل تقديمه
عبر هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة والسجل
اإلج��رام��ي ،ولكن نتفاجأ أن ُتنشر األس��م��اء وتتم
مهاجمتها .هل نريد أن نكسر كل طاقاتنا؟ فأين ذلك

فال�س ي�صل �إلى الجزائر
و�سط �أزمة �إعالمية بين البلدين
وصل رئيس ال��وزراء الفرنسي مانويل فالس إلى الجزائر في زيارة تدوم
يومين يرأس خاللها أعمال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة وسط
أزمة إعالمية بين البلدين.
ووصل فالس على رأس وفد يضم عشرة وزراء من الحكومة الفرنسية،
علما بأنه ستتم خالل هذه الدورة مناقشة العالقات السياسية بين البلدين
والتطورات في ليبيا والمنطقة ومكافحة اإلره���اب ،إضافة إل��ى العالقات
االقتصادية بين الجزائر وباريس.
وبحسب اإلع�لان الرسمي ،فإن أربعة مشاريع اتفاقيات تخص مجال
الكهرباء والمحروقات والهندسة الصناعية والخدمات الرقمية سيتم توقيعها
بين البلدين.
إال أن هذه الزيارة الرسمية خيمت عليها أجواء من التوتر وذلك إثر قرار
قنوات وصحف فرنسية مقاطعة زيارة فالس إلى الجزائر بعد رفض السلطات
الجزائرية منح التأشيرة لصحافيين من صحيفة «لوموند» وقناة «كنال
بلوس» لمرافقة رئيس الحكومة الفرنسية إلى الجزائر.
وأصدرت رئاسة الحكومة الجزائرية بيانا أعلنت فيه أن  83صحافيا بينهم
 12إعالميا ،يرافقون الوفد الفرنسي ،شاركوا في تغطية الندوة الصحافية
التي شارك فيها الوزير األول عبد المالك سالل ونظيره الفرنسي مانويل فالس
أمس.
وجاء في بيان للحكومة الجزائرية« :لن ندخر أي جهد حتى يكون الحدث
ناجحا سياسيا ودبلوماسيا وإعالميا بحيث لم تفرض مصالح الوزارة األولى
أي قيود ما عدا رفض التأشيرات وأولئك الذين رفضوا المشاركة من تلقاء
أنفسهم».
هذا وأعلنت كبرى القنوات الفرنسية كقناة «تي أف  »1و«فرانس ، »2
تضامنها مع «لوموند» و«كنال بلوس» ،وصحيفة «ليبراسيون» وإذاعتي
«فرانس أنتر» و«فرانس كولتور» وصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أنها «لن
تغطي زيارة فالس احتجاجا على رفض السلطات الجزائرية منح التأشيرة
لصحافيين فرنسيين.
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد نشرت في صفحتها األولى في عدد
سابق صورة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،ضمن صور زعماء وقادة
دول قالت إنهم أو محيطهم متورطون في قضية «وثائق بنما».
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة قد استدعى
السفير الفرنسي في الجزائر برنار إيمي إلبالغه االحتجاج الرسمي على الحملة
التي تشنها صحف فرنسية ضد الجزائر ومطالبة فرنسا بموقف حازم إزائها.

من المنهج؟».
وتابع« :قدمت تعديالً وزار ًي���ا ،فإما أن يُقبل أو
ُي��رف��ض .ال أع��رف ل��م��اذا تحول إل��ى مشكلة وأزم��ة
ومعضلة واتهامات؟ وتحول الحديث إلى حديث عن
إسقاط الحكومة .المطلوب إص�لاح جزئي ،وه��ذا ال
يقتضي أن نخلق ً
فراغا حكوميًا».
(التتمة ص)14

أث���ار إع�ل�ان ال��ن��ظ��ام المصري
ال��ت��ن��ازل ع��ن ج��زي��ر َت��ي صنافير
وتيران رسميا للسعودية موجة
غ��ض��ب ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي ،حيث اتهم النشطاء
ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري ع��ب��د الفتاح
ال��س��ي��س��ي ب��ال��ت��ف��ري��ط ف��ي أرض
ال��وط��ن مقابل م��س��اع��دات مالية
ودعم سياسي من السعودية.
وك��ان��ت الحكومة المصرية قد
أص���درت أول أم��س السبت بيانا
أكدت فيه أن اتفاقية ترسيم الحدود
البحرية بين مصر والسعودية
كشفت أن الجزيرتين الموجودتين
في البحر األحمر تقعان داخل المياه
اإلقليمية السعودية ،على الرغم من
السيادة المصرية عليهما لعشرات
السنين.
(التتمة ص)14

تنظيم القاعدة يُعدم  20جندي ًا في «�أبين»

اليمن� :سباق بين وقف �إطالق النار
ومزيد من المجازر ّ
بحق اليمنيين
ع��ل��ى وق����ع اس���ت���م���رار ال���ع���دوان
السعودي على اليمن بدأ العد التنازلي
لدخول قرار وقف اطالق النار االممي
حيز التنفيذ منذ مساء أم��س ،تمهيدا ً
ل�لان��ط�لاق ف��ي م��ف��اوض��ات ال��ح��وار
المرتقب انعقادها في الثامن عشر من
الشهر الجاري في دولة الكويت.
وبين تصعيد العدوان السعودي
والحرص اليمني على الحوار تبقى
ال��ري��اض هي الخاسر االكبر وف��ق ما
ي��رى المراقبون الذين اك��دوا ان أفق
ال��ع��دوان ب��ات م��س��دودا ً وس��ط أج��واء
تحالف ال��ع��دوان المحتقن ،فجاءت

مبادرة ول��ي العهد السعودي محمد
ب��ن ن��اي��ف ،الن��ق��اذ الموقف ،مستغال
التباينات داخل االدارة االميركية في
مقاربة الحرب على اليمن.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ق���ال محمد علي
الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا
في حركة أنصار الله :ما يحصل من
تفاهمات مع السعودية وما سيحصل
في الكويت سيكون على أساس الوقف
الشامل والكامل للعدوان على الشعب
اليمني ألن ال��ع��دوان على شعبنا ال
يخدم المنطقة وال شعوب المنطقة.
حركة انصار الله اكدت ان تصعيد

السعودية للعدوان ال يمكن ان يؤدي
الى حل انما الحوار هو الحل الوحيد
لوقف العدوان.
وات��ه��م الحوثي تحالف ال��ع��دوان
السعودي بعدم المبادرة لبناء الثقة
رغم أن الحركة التزمت بوقف اطالق
النار على الحدود مع المملكة.
وبين التصعيد السعودي والحرص
اليمني على الحوار يبقى الرهان على
نجاح وثيقة وقف اطالق النار االممية
التي تتطلب موافقة حركة انصار الله
والمؤتمر الشعبي العام على وقف
االع��م��ال القتالية ف��ي منتصف ليل
العاشر من الشهر الجاري.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،اجتمع الرئيس
اليمني المستقيل عبد رب��ه منصور
ه��ادي مع نائبه الفريق الركن علي
محسن األح���م���ر ٬ورئ��ي��س وزرائ����ه٬
ال��دك��ت��ور أح��م��د ع��ب��ي��د ب��ن دغ���ر في
العاصمة السعودية الرياض ٬وذلك
للمرة األولى منذ توليهما منصبيهما.
وأش��ار نائب رئيس ال���وزراء ،عبد
العزيز جباري ٬وزير الخدمة المدنية
والتأمينات ،إلى أن االجتماع تطرق
إل��ى الهدنة التي سيُبدأ العمل بها٬
مؤكدا أن الشرعية اليمنية «ملتزمة
وموافقة على الهدنة ٬ووق��ف إطالق
النار» بحسب تعبيره.
(التتمة ص)14

بدء تمرين «اليرموك »2
بين الكويت وم�صر
انطلق أم��س تدريب «اليرموك  »2المشترك بين القوات الجوية الكويتية
والمصرية الذي يستمر  13يوما.
وكانت قوة تابعة للقوات الجوية المصرية وصلت إلى الكويت مساء أول أمس
للمشاركة في التمرين الذي سيستمر حتى  23من نيسان الجاري.
ونقلت وكالة األنباء الكويتية «كونا» عن بيان لمديرية التوجيه المعنوي
والعالقات العامة ب��وزارة الدفاع أن التمرين يهدف إلى «تعزيز وتطوير مبدأ
التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك ورفع المستوى التدريبي والجاهزية
القتالية بين البلدين الشقيقين».
وأكد آمر القوة الجوية الكويتية اللواء ركن طيار عبدالله الفودري أثناء استقباله
القوة المصرية على «حرص القيادة العسكرية على تقوية الروابط األخوية بين
الكويت ومصر وتحقيق المزيد من اإلنجازات للمسيرة المشتركة بين البلدين».
وفي تعليقها على هذا التدريب ،كتبت القوات المسلحة المصرية على حسابها
في الفيسبوك أن «التدريب سيشهد العديد من األنشطة والفعاليات من بينها
تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والكويتية،
وقيام المقاتالت متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على أعمال الدفاع والهجوم
المشترك إزاء األهداف المخططة».

همزة و�صل

 9ني�سان..
فهل ي�ستيقظ العراق؟
نظام مارديني
ال ي��ح��ت��اج اإلن � �س� ��ان في
ك ��ل م ��ن ال � �ع� ��راق وس ��وري ��ة
(س��وراق�ي��ا) إل��ى عدسات من
ن ��وع خ ��اص ك��ي ي�لاح��ظ أن
األم��ور ليست على ما ُيرام،
ق��ب��ل االح � �ت �ل�ال األم��ي��رك��ي
وبعده ،فطبيعة األشياء غير
مطمئنة ،والكالم لم يعد بذي
قيمة وغربان الشؤم مازالت
ُتحلّق في سمائنا من ُذ أكثر من
 13عاماً .والتصرف لمواجهة
تداعيات هذا االحتالل يحتاج
إل��ى أفعال حقيقية ال أقوال،
ول��و تكلمنا ألل��ف س�ن��ة فلن
تثمر ال �ح��روف ،فالفعل هو
السالح األمضى.
ف ��ي ض� ��وء ذل� ��ك م ��ر ي��وم
اح�ت�لال ب�غ��داد ف��ي  9نيسان
م� ��رورا ً ب��اه �ت �ا ً إال م��ن بعض
ال �ك �تّ��اب .م��ا ي �ط��رح السؤال
ع�م��ا ه��و ال �ح��ل ل �ل �خ��روج من
لعنة تداعيات  13سنة م ّرت،
ونظام الفدرلة الفاشل الذي
وض� �ع ��ه ه� ��ذا االح� �ت�ل�ال هو
جزء من وي�لات «سوراقيا».
فهو َمن زرع التقسيم وبهذا
المنطق يريد منا البعض أن
نوافق عليه؟
أميركا التي ظهرت باألمس،
ص� � ��ارت ت ��رس ��م ال� �ت ��واري ��خ
حسب ما تشتهيه ،لكنه تاريخ
سياسي دموي ملؤه اإلجرام
والعنجهية ،وف��ي ث�ن��اي��ا هذا
الظهور دوما ً تأتي التساؤالت
إلى مخيلتنا ،وهي تبحث عن
أجوبة مستحيلة ومستعصية
ال ن�ق��در أن ن��رض��ي فضولنا
ب �ه��ا أو ق ��د ن� �ك ��ون أصبحنا
ضمن حفنة المارقين فنخاف
أن نشير إل��ى أحدهم بأظافر
االت � �ه� ��ام ،ألن� �ه ��ا ك� �ب ��رت من
إهمالنا ومعاناتنا وأصبحت
على رأس أصابعنا وعندما
نشير تكون أظافرنا منتصبة
قبل أصابعنا .وه��ذا جزء من
خيبتنا وفساد أرواحنا ،فماذا
يجعلنا نصبر على االحتالل
وأدوات ��ه الداخلية وتداعياته
ب��ع��د  13س� �ن ��ة ،وع� �ل ��ى كل
م��ا ي ��دور ح��ول �ن��ا ،و«داع� ��ش»
يقضم األراض� ��ي واألرواح
والسبايا واألع�ن��اق م��ن دون
أن ي �ت �م �ك��ن ال��ع��راق��ي��ون من
ردع��ه إال بموافقات خارجية
أميركية أو بريطانية أو حتى
«إس��رائ��ي��ل��ي��ة» أو ت��رك �ي��ة أو
س�ع��ودي��ة ،رغ��م ك�� ّوة الضوء
للجيش السوري؟
ف��ي ال�ل�ح�ظ��ات التاريخية
العصيبة وف ��ي المنعطفات
وال � �م � �ن � �ع� ��رج� ��ات ال� � �ح � ��ادة
وال��م��واق��ف ال �م �ص �ي��ري��ة ،لم
ُي �ن �ج��ب رح� ��م ال � �ع� ��راق غير
الخوف والهزيمة والخذالن،
وال ص��رخ��ة م�س�م��وع��ة منه
غير أنين دجلة وبكاء الفرات!
هذا العراق الذي عشش في
ده��ال�ي��زه ال��رع��ب والحروب،
وتح ّكمت فيه العقول الفاسدة،
واب�ت�ل�ع��ت ث��روات��ه الحيتان،
وارتفع فيه منسوب الطائفية
والعرقية برغم عويل الجراح
ال � ��ذي ن �خ��ر ج� �س ��ده ال �ح��ي.
وح��ي��ث اش��ت��رك��ت جميعها
م��ن دون تمييز مستخدمة
ال� �ط�ل�اء وال �م �س��اح �ي��ق التي
ت��ت��س��ت��ر ب���وب���ائ� �ه���ا ،بفعل
شراهتها وبعدها عن كل ما
يمت بصلة لمصالح الوطن
ّ
يكف
والناس الحيوية ،فهل
البعض عن اجترار التحليالت
الفانتازية وبضائع الموتى،
وت �ع��وي��ذة إل��ق��اء ال��ل��وم على
اآلخ� ��ر ال�م�ح�ت��ل ف �ق��ط ،وهي
شكلت بيئة خصبة له؟
فهل يستيقظ ال �ع��راق من
ج��دي��د وي �س �ت �ب��دل رؤوس� ��ه
ال �م �خ �ج �ل��ة ب� � ��رؤوس مدنية
وأح��زاب علمانية ومشاريع
غير معطوبة قبل أن ُيعتبَر أنه
خارج من سجن التاريخ!؟

