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«العفو الدولية»« :المعار�ضة الم�سلحة» ارتكبت جرائم حرب ..وتقدم للجي�ش ال�سوري جنوب الغوطة ال�شرقية

المقداد يتهم «عمالء �أميركا» بخرق وقف الأعمال القتالية في حلب
اتهم نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد من وصفهم
بعمالء الواليات المتحدة ،بأنهم يخرقون وقف األعمال القتالية في
حلب.
المقداد أكد أنّ المعركة التي تخوضها سوريا هي معركة القوى
الخيرة في العالم ،ضد التكفيريين وضد الدول التي تدعم اإلرهاب
والتطرف في المنطقة والسيما السعودية وتركيا وقطر .وأضاف «أن
الجيش العربي السوري مستمر في معركته للقضاء على االرهاب
وأدواته».
من جهة أخر ذكرت وزارة الخارجية الروسية ،أنّ الحديث عن
إمكانية إجراء عمليات مشتركة للعسكريين الروس واألميركيين في
سورية غير مطروح في الوقت الراهن.
وقال أوليغ سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسي في
مقابلة مع وكالة «نوفوستي» ردا ً على سؤال حول إمكانية إجراء
مثل هذه العمليات المشتركة« :ال ،الحديث ال يدور عن ذلك» .وأعاد
الدبلوماسي إل��ى األذه��ان أن المحادثات بين الطرفين الروسي
واألميركي استغرقت  6أشهر ،حتى توصلهما إلى اإلتفاقات األخيرة
بشأن سورية.
وك��ان اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع
الروسية قد أعلن األسبوع الماضي أنّ وزارت��ي الدفاع الروسية
واألميركية ،توصلتا إلى «تفاهم تام» حول تنظيم طلعات الطائرات
الحربية في سماء سورية .وسبق لموسكو أن أعربت عن استعدادها
لتوسيع نطاقه التنسيق العسكري مع واشنطن بشأن سورية ،لكن
البنتاغون يرفض دائما إمكانية بدء التعاون مع العسكريين الروس
لمحاربة اإلرهابيين في سورية.
إلى ذلك ،طالبت وزارة الخارجية الروسية بإشراك أكراد سورية
في مفاوضات جنيف ،وأكدت أنه ال يمكن الحديث عن مستقبل سورية
دون مشاركة األكراد ،واصفة إياهم بالقوة السياسية والعسكرية
الكبيرة.
وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أمس ،إن
الجانب الروسي ينوي طرح مسألة إشراك األكراد في المفاوضات

في اجتماع مجموعة دعم سورية الذي سيعقد في  17أيار.
وقال غاتيلوف إن موسكو تأمل في أن يكون اجتماع مجموعة
دعم سورية فعاالً ،مضيفا ً أنّ الجانب الروسي سيركز على ضرورة
مكافحة اإلرهاب وإغالق الحدود السورية التركية.
وأض��اف أن المشاركين في االجتماع ال��ذي سيعقد في فيينا
سيبحثون القضايا اإلنسانية ،مشيرا ً إلى تحقيق تقدم في هذا المجال
إال أن هناك مشاكل ال تزال موجودة.
وق��ال الدبلوماسي ال��روس��ي إنّ موعد استئناف المفاوضات
السورية في جنيف سيحدد بعد اجتماع مجموعة دعم سورية في
فيينا ،مؤكدا ً أن موسكو تدعو إلى إج��راء مفاوضات مباشرة بين
األطراف السورية ،حتى ولو كانت الظروف الحالية غير مهيأة لذلك.
وقال أن روسيا تنوي مناقشة مسألة اتخاذ اإلج��راءات الرادعة
لتسلل اإلرهابيين إلى سورية عبر الحدود التركية في االجتماع
المقبل للمجموعة الدولية لدعم سورية.
وأض���اف ق��ائ�لاً للصحفيين ف��ي موسكو« ..إن��ن��ا مصممون في
اإلجتماع المقبل للمجموعة الدولية لدعم سورية على إثارة مسألة
إغالق الحدود التركية السورية ،التي يجري من خاللها تدفق وتزويد
اإلرهابيين باألسلحة واألموال».
ميدانيا ً ُتواصل المجموعات اإلرهابية في سورية ،جرائمها
بحق المدنيين اآلمنين الذين تستخدمهم ك��دروع بشرية ،حيث
أعلنت منظمة العفو الدولية أمس «أنّ جماعات مسلحة مما يُسمى
«المعارضة» ارتكبت جرائم ح��رب في قصفها المكثف لمنطقة
خاضعة لسيطرة كردية في مدينة حلب بشمال البالد».
ولفتت المنظمة الى «أنها جمعت أدلة على استشهاد العشرات من
المدنيين في القصف العشوائي لحي الشيخ مقصود في حلب».
وأضافت المنظمة الدولية «نفذت جماعات مسلحة تحاصر حي
الشيخ مقصود ..بصورة متكررة هجمات عشوائية قصفت منازل
مدنية وشوارع وأسواق ومساجد ،مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين
وأظهر استهانة سافرة بالحياة اإلنسانية».
(التتمة ص)14

مظاهرات في بغداد احتجاج ًا على الأو�ضاع الأمنية

مقتل الع�شرات من قوات هادي جنوب غرب تعز

الجعفري ل�سفير تركيا:
عليكم �سحب قواتكم من العراق

الجبير :الحوثيون جيراننا!؟

أك�� ّد وزي��ر الخارجية ابراهيم
الجعفري ض��رورة خ��روج القوات
التركية م��ن األراض���ي العراقية،
مشددا ً على أن هذا «اإلنتهاك» غير
مبرر.
وأف��اد موقع «السومرية نيوز»
الخميس ،أن مكتب وزير الخارجية
ق���ال ف��ي ب��ي��ان« :إن الجعفري
استقبل ،اليوم (أمس) ،سفير تركيا
لدى العراق فاروق قايمقجي».
وأشار البيان إلى أن «اللقاء شهد
استعراض سير العالقات الثنائية
بين ال��ع��راق وأن��ق��رة ،وت��ط��ورات
ال���ح���رب ض���د ع��ص��اب��ات داع���ش
اإلرهابية ،وملف إنهاء اإلنتهاك
التركي لألراضي العراقية».
ونقل عن الجعفري تأكيده على
«ض��رورة خ��روج القوات التركية
من األراض���ي العراقية» ،مشددا ً
على أن هذا «اإلنتهاك غير مبرر،
ويعد خ��رق�ا ً للسيادة العراقية،
ويمثل ت��ج��اوزا ً على مبدأ حسن
الجوار».
وأضاف المكتب« :أن سفير تركيا
فاروق قايمقجي حمل دعوة للعراق
للمشاركة وحضور القمة العالمية
اإلنسانية برعاية األم��م المتحدة

المزمع عقدها في اسطنبول خالل
الشهر الحالي».
يُذكر أن المكتب اإلعالمي لرئيس
ال����وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ،اعتبر
«اإلدع��اء» بموافقة الحكومة على
دخول القوات التركية إلى األراضي
ال��ع��راق��ي��ة ب��أن��ه «تضليل للرأي
ال��ع��ام» ،مشيرا ً إل��ى أن الحديث
ع��ن ت��واج��د ال��ق��وات العسكرية
ألغراض مهام التدريب لن يضيع
حقيقة «الخرق الفاضح» للسيادة
العراقية.
وف��ي سياق آخ��ر ،أك��د الرئيس

ال��ع��راق��ي ف���ؤاد معصوم واألم��ي��ن
العام لمنظمة بدر هادي العامري،
على أهمية ع��ودة مجلس النواب
قريبا ً إل��ى استئناف اجتماعاته
لممارسة سلطاته التشريعية
والرقابية.
وأفاد موقع «السومرية نيوز»،
أنّ رئ��اس��ة الجمهورية قالت في
بيان« :إن رئيس الجمهورية فؤاد
معصوم استقبل في بغداد ،مساء
ال��ي��وم (الخميس) ،األم��ي��ن العام
لمنظمة بدر هادي العامري ،وبحث
(التتمة ص)14

اعتبرت �أنها ا�ستفزاز ي�ستهدف وحدة �أرا�ضي البالد

الخارجية الجزائرية:
ت�صريحات ال�سفير الفرن�سي م�ؤ�سفة
انتقدت الخارجية الجزائرية تصريحات السفير
الفرنسي في البالد التي سبق لها أن أث��ارت موجة
غضب ف��ي وس��ائ��ل التواصل االجتماعي ،إذ اعتبر
الجزائريون إنها استفزاز يستهدف وح��دة أراض��ي
البالد.
ووص��ف وزي��ر ال��دول��ة وزي��ر ال��ش��ؤون الخارجية
وال��ت��ع��اون ال��دول��ي ال��ج��زائ��ري رم��ط��ان لعمامرة،
تصريحات سفير فرنسا بالجزائر بشأن تسليم
التأشيرات للجزائريين بـ«المؤسفة».
وقال في أعقاب اللقاء الذي جمع ُه مساء أول أمس
بالمفوض األوروبي المكلف بسياسة الجوار األوروبية
ومفاوضات التوسيع جوهانس هان« :إذ كانت طبيعة
التصريحات التي تم اإلدالء بها في ظروف ال أعرفها
تطرح أسئلة من هذا النوع وتثير تعليقات وتساؤالت
وتصورات مختلفة ومتعارضة ،فهذا يعني أن هذه
التصريحات كانت بالتأكيد مؤسفة».
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن «مثل هذه
التصريحات ال تزيد أي قيمة مضافة في العالقات
الثنائية وهي ال تخدمها بتاتاً ،في حين أن مقتضيات
مهنتنا كدبلوماسيين تشجع  -في كل الظروف-
التصريحات التي تجمع و ليس تلك التي تفرق».
واستطرد قائال «في الدبلوماسية التي هي مهنتنا ال
يجب أن نميز بين مواطني البلد الذي نحن معتمدون
فيه» ،مشيرا ً إلى أنّ «ال��دور الرئيسي للدبلوماسي

المعتمد ل��دى رئيس دول��ة هو فتح جسور و ترقية
المبادالت و عالقات الصداقة و التعاون».
ولقد نقلت وسائل إعالم جزائرية الثالثاء الماضي،
ع��ن السفير الفرنسي ب��رن��ار إيميي خ�لال زي��ارت��ه
لمحافظة تيزي وزو الجزائرية قوله ،إن  60%من
التأشيرات التي تصدرها سفارته موجهة لصالح
سكان القبائل وأن  % 50من الطلبة الجزائريين في
فرنسا من منطقة القبائل.
(التتمة ص)14

أث��ار وصف وزي��ر الخارجية السعودي عادل
الجبير جماعة ال��ح��وث��ي بأنهم ج��زء مهم من
النسيج االجتماعي في اليمن ،ردود أفعال متباينة
على مواقع التواصل االجتماعي.
وقال الجبير في تغريدة له على موقع «تويتر»
أول أمس« :سواء اختلفنا أو اتفقنا مع الحوثيين،
فإنهم ي��ظ�لّ��ون ج���زءا ً م��ن النسيج اإلجتماعي
لليمن» .مضيفا ً ف��ي تغريدة منفصلة« :بينما
داعش والقاعدة تنظيمات إرهابية يجب عدم ترك
المجال لهم للبقاء ال في اليمن وال في أي مكان آخر
في العالم».
وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي
العميد أحمد عسيري قد أعلن في وقت سابق ،أنّ
المملكة لن تنتظر حتى «تبتلع» إيران اليمن ألنه
ليس في صالح المنطقة بكاملها.
ويأتي هذا التباين في المواقف بين الجبير
والعسيري فيما تواصل اللجنة اإلنسانية المعنية
بملف المعتقلين واألسرى «لقاءاتها اإليجابية»،
فيما هيمن اإلن���س���داد ع��ل��ى أع��م��ال اللجنتين
السياسية واألمنية مع دخول مشاورات السالم
اليمنية في الكويت أسبوعها الرابع.
وحسب وكالة أنباء «األناضول» التركية ،فقد
تعثرت مشاورات السالم اليمنية في الكويت ،منذ
انطالقتها في  21نيسان الماضي بعد تأخر  3أيام
عن موعدها األصلي.
وكان اإلنجاز اليتيم هو االتفاق بين طرفي هذه
المفاوضات على تشكيل اللجان الثالث األمنية،
السياسية ،اإلنسانية ،والتي أوكل إليها مناقشة
النقاط الخمس المنبثقة م��ن ال��ق��رار ال��دول��ي
.2216

وا�شنطن م�ستعدة
لتخفيف حظر
الأ�سلحة �إلى ليبيا
أك ّد مسؤولون دبلوماسيون
أميركيون أم��س ،أنّ واشنطن
مستعدة لتخفيف مستوى حظر
ت��وري��د األسلحة إل��ى ليبيا في
محاولة لتكثيف الدعم للحكومة
الليبية في المعركة ضد تنظيم
داعش.
ونقلت وك��ال��ة «ا ف ب��ـ« عن
مصادر في اإلدارة األميركية،
أن خطة لتخفيف حظر توريد
ال���س�ل�اح ،ت��دع��م��ه��ا واش��ن��ط��ن،
تنص على استثناء بعض أنواع
األس��ل��ح��ة م��ن العقوبات التي
أقرها مجلس األم��ن الدولي في
عام  2011أثناء محاوالت معمر
القذافي قمع تحركات المعارضة
المسلحة ضده.
وقال مسؤول كبير في اإلدارة
األميركية في تصريح لـ «ا ف
بـ«« :إذا أعدت الحكومة الليبية
قائمة مفصلة ومحكمة باألشياء
التي تريد أن تستخدمها لمحاربة
تنظيم داع��ش ،واستجابت لكل
متطلبات العفو ،فأعتقد أن أعضاء
مجلس األمن الدولي سينظرون
ببالغ الجدية في هذا الطلب».
(التتمة ص)14

ميدانيا ً أعلنت وزارة ال��دف��اع اليمنية مقتل
العشرات من أف��راد ق��وات ه��ادي ،خالل محاولة
تقدمهم بمنطقة الظهورة في مديرية الوازعية
جنوب غرب تعز.
كما نشبت معارك بين الطرفين في منطقتي
الجحملية وثعبات عند الناحية الشرقية للمدينة،
ومنطقة المطار القديم ومحيط معسكر اللواء
خمسة وثالثين غرباً.
وزارة الدفاع اليمنية أعلنت أيضاً ،أنّ قوات
الرئيس هادي استهدفت مواقع الجيش اليمني
واللجان الشعبية في مدينة ذب��اب الساحلية

غرب محافظة تعز ،كما استهدفت مواقع الجيش
واللجان في منطقة الشبكة بمديرية الوازعية
جنوب غرب تعز.
وف��ي محافظة ال��ج��وف ،تجددت المواجهات
بين قوات الرئيس هادي من جهة وقوات الجيش
واللجان الشعبية من جهة أخرى ،حيث تواصل
القصف المدفعي المتبادل في مديريتي ال ُم ُتون
والمصلوب شمال المحافظة الصحراوية الممتدة
ّ
إلى السعودية شرقي البالد.
أم��ا ف��ي م���أرب فقد ش��ه��دت منطقة ال��م� ْ
�خ��درة
(التتمة ص)14

الرئي�س الم�صري يفتتح  32م�شروع ًا جديد ًا
افتتح الرئيس المصري السيسي ،عبر جسر تلفزيوني
 32مشروعا ً جديدا ً في  19محافظة شملت مشروعات
إسكان ،ومعالجة المياه ،والصرف الصحي ،وإنشاء
الطرق وتطوير سكك الحديد.
ونقلت بوابة «ال��وف��د» اإللكترونية عن ع�لاء يوسف
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية
قوله« :إن الرئيس المصري أكد خالل اإلفتتاح على أهمية
حصول كل مواطن يتقدم لإلسكان اإلجتماعي على وحدة
سكنية ،حتى إذ فاقت أع��داد المتقدمين عدد الوحدات
المقرر إنشائها حتى اآلن والتي يبلغ إجمالها  656ألف
وحدة سكنية».
وأكد الرئيس أن الدولة تولي اهتماما ً كبيرا ً لتطوير
المناطق العشوائية ،والسيما غير اآلمنة منها التي يقطنها
نحو  850ألف نسمة ،من ّوها ً إلى أن الدولة لن تتخلى
عن المواطنين وستوفر السكن الالئق والمناسب لهم
ولعائالتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.

وأش��ار الرئيس المصري إل��ى أن التكلفة اإلجمالية
لتطوير العشوائيات تبلغ  14مليار جنيه ،من ّوها إلى
أنّ الدولة سوف توفر جزءا ً من هذه التكلفة ،وأنه يتعين
زيادة المشاركة المجتمعية للمساهمة في ذلك من خالل
تخصيص قيمة رمزية من ثمن قطع األراضي المخصصة
لمشروعات اإلسكان.
ونوه الرئيس إلى أنه تم اإلنتهاء من تخطيط مدينتي
المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة الواقعتين في غرب
النيل ،وذل��ك وفقا ً ألعلى المعايير التي يتم إتباعها في
إنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة ،وبالتوافق والتكامل مع
مشروع استصالح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
وأكد الرئيس أهمية قيام اللجنة المشكلة من الرقابة
اإلداري���ة والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية
بالمعاينة الفنية والمراجعة المالية للمشروعات الجديدة
قبل تسليمها إلى المستفيدين.
وفيما يتعلق بمشروعات تطوير قطاع النقل ،أكد
الرئيس على ضرورة اإللتزام بالجداول الزمنية المقررة
للتنفيذ ،على أن يتم اإلنتهاء من كافة الطرق التي تندرج
في إطار الشبكة القومية للطرق بنهاية عام .2016
كما تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مشروعات
تطوير السكك الحديدية.
حيث وجه الرئيس بعدم الحصول على قروض لتطوير
هذا المرفق الحيوي دون وجود تصور لكيفية السداد من
عوائد تشغيل المرفق ذاته ،وأشاد الرئيس بوعي وتفهم
المواطنين المصريين الذين يتعين إطالعهم على حقائق
األمور كاملة ،السيما أن قطاع السكك الحديدية يحقق عائدا
يقدر بنحو  2.2مليار جنيه سنوياً ،بينما تبلغ مصروفات
تشغيله  4.4مليار جنيه دون حساب معدالت اإلهتالك،
فضال عن مديونيته الضخمة لبنك االستثمار القومي والتي
بلغت  20مليار جنيه.

همزة و�صل
�شهادة الدم
نظام مارديني
«ل���ن أع���ود م��ن س��وري��ة إال
شهيدا ً أو حامالً راية النصر».
ق��ال��ه��ا الشهيد مصطفى ب��در
الدين ،وها هو يعود شهيداً..
وراء األض��واء ال أحد ينظر الى
اغتيال ه��ذا القيادي المقاوم،
على أن��ه ح��دث ع���ادي ،ه��زة،
ولها ارت��دادات��ه��ا ،م��ن دون أن
يعرف أح��د ،منذ اآلن ،ماهية
هذه االرتدادات التي سيقوم بها
حزب المقاومة؟
ي��ل�� ّف��ك األل������م ..وت��ت��وال��ى
ال���ص���دم���ات ..ت���ق���اوم بفعل
اإلصرار على البقاء ..لكنك تقف
على عتبة التح ّمل متسائالً:
أي دور لالستخبارات التركية
والصهيونية في اغتيال هذا
النسر ال��م��ق��اوم؟ ..وم��ا عالقة
ه��ذه العملية األمنية الكبيرة
بما نقلته صحيفة «حرييت»
التركية لتصريحات القنصل
ال��ص��ه��ي��ون��ي ف��ي اس��ط��ن��ب��ول،
شاهي كوهين ،التي أفاد فيها
أن هناك احتماال ً للقيام بعملية
مشتركة م��ع تركيا عمالنية
واستخبارية في سورية؟
وإذا ت ّم التأكد من هذا الدور
المشترك لالستخبارات التركية
الصهيونية في عملية االغتيال
م��ن ح��ق ح��زب ال��ل��ه أن يعيد
النظر ليس في قواعد «اللعبة»
ف��ق��ط ،وإن��م��ا أي��ض �ا ً ف��ي إع��ادة
هيكلة استراتيجية العمل داخل
األرض السورية والعراقية كما
اللبنانية والفلسطينية.
م��ص��ادر م���ؤك���دة ،بعضها
م��وا ٍل لحزب العدالة والتنمية
الحاكم ،وبعضها موجود في
مراكز أمنية ويُخفي معارضته
ألردوغ�����ان ،أف���ادت كلها بأن
الحكومة التركية لها ذراع  -من
خ�لال تعاونها مع الصهاينة
 في جريمة اغتيال الحاج ذوالفقار ،وإذا ما تأكد ه��ذا األمر
فيكون أردوغ���ان قد أم��ر عقله
بالتوقف عن العمل ،ولطالما
وص��ف المستشرق الفرنسي
اوليفيه روا هذا السلطان التركي
المستج ّد بـ«الراقص فوق جثث
كثيرة».
يقينا ً أن المقاومة التي تعمل
من دون ضجيج والساكتة عن
رعونة التكفيريين وداعميهم
س ُتبقي يدها على ال��زن��اد في
مواجهتها للتحالف األغبى
ال��ذي عقده الذئب الصهيوني
مع الحمار التركي.
مقاومتنا المتواصلة أورثتنا
مناعة ضد الموت حتى وصفت
بأنها كالنخيل تموت واقفة
تل ّفها األك��ف��ان النورانية ولن
تجد مثل لونها ورائحتها وإن
جابت العالم كله.
ال نريد أن نتساءل عن هدر
الدماء والضمائر في بالدنا بل
أن ُنصلح ،فاألسئلة ال تبدو
منطقية في ح��روب المواجهة
مع ال��ع��دو ،ففي ه��ذه البالد ال
يوجد ضوء واحد مستقيم غير
المقاومين.
ونحن نكتب في القلم ،تبقون
أن��ت��م ،كما أن��ت��م ،كما رسمتم
طريق الكفاح من أج��ل حرية
فلسطين ول��ب��ن��ان وس��وري��ة
وال��ع��راق ،وحيث ينبت ال��دم
وردا ً بمواجهة العدو ،له نكهة
ف��ي ه���ذه األرض ،م��ن لونها
األحمر ،من لون األرض؛ وها هو
حزب الشهداء يستكمل بنيانه
االستشهادي ،حيث تم ّكن من
مواجهة العدو الصهيوني في
جنوب لبنان ،أو ف��ي الجهاد
ضد الجماعات التكفيرية أينما
وجدوا.
سنبقى في أرضنا ،ولكننا
لن نموت كما يريد األعداء وهم
كثر ،سنبقى ب��وج��وه باسمة
ت��ح��ب ال��ح��ي��اة ،ن��ت��ل�� ّوى من
األلم ،ولكننا نفترش السعادة
السرابية أمامنا لنحيط أطفالنا
بشيء من فرح المستقبل .نحن
م��ق��اوم��ون مختلفون ب��أل��وان
ملؤها الثبات وال��م��روءة التي
نبعت من جراحنا ولن تزول.
وراء األض������واء ُي���ق���ال إن
«ال���ح���رب ال��م��ف��ت��وح��ة» لها
شروطها ،وظروفها ،وندرك أن
سبيل تحرر األم��م وانتصارها
على االحتالل وسحق الباطل
ووضع حد للجرائم والمجازر،
والقطع مع العمالة والعمالء
من أصحاب اللحى التكفيريين،
هو بالبطولة المؤمنة المؤيّدة
بصحة العقيدة.
يقول أمين معلوف« :لماذا
ُّ
الح ُجب ..،وهذه اللحى
كل هذه ُ
التعيسة ،وه��ذه الدعوات إلى
القتل؟ لماذا ك ّل هذا القدر من
مظاهر السلفيّة والعنف؟».

