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� 8شهداء في القام�شلي وريفها ..و�إي�صال م�ساعدات �إن�سانية وطبية لأهالي مدينة قد�سيا وبلدة الهامة

عراقجي :حل الأزمة ال�سورية بالحوار ..و�ضباط �أميركيون يلتقون قيادات من «�سورية الديمقراطية»
أكد مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون القانونية والدولية
عباس عراقجي ،أنّ الحوار هو السبيل لحل األزمة في سورية وأنه
ال حل عسكريا لها ،الفتا إلى أنّ اإلرهابيين يجب أن يكونوا خارج أي
حوار.
وقال عراقجي في كلمة ألقاها اليوم خالل ندوة بعنوان «التحديات
والفرص القائمة» أمام اجتماع القمة لمجموعة السبعة ،المنعقد في
مركز الدراسات الدولية للسياسة اليابانية العامة في طوكيو« ..إنه
ال مكان للحوار والتعامل بمنطق اإلرهابيين ولكن ينبغي الوصول
مع سائر األط��راف األخرى إلى حل لألزمة في سورية على أساس
المحادثات».
وشدد عراقجي على أنّ سياسة إيران هي تنمية السالم واالستقرار
في المنطقة ومكافحة اإلرهاب وقال إن »..نمو اإلرهاب الذي يشكل
داع��ش رم��زه األس��اس في المنطقة قد تحول من العنف المتطرف
إلى همجية ووحشية ورغم أن هذا اإلرهاب موجود اآلن في سورية
والعراق إال أنه يشكل التهديد األكبر للمنطقة».
وكان أمين المجلس األعلى لألمن القومى اإليراني علي شمخاني أكد
أمس أن التطرف واإلرهاب يشكالن أكبر تهديد أمني للعالم اليوم ومن
الضرورى بلورة إرادة عالمية للمواجهة الحقيقية لإلرهاب وحماته.
على صعيد آخر ،التقى قائد القوات األميركية في الشرق االوسط
جوزيف فوتيل قادة عسكريين كرد وممثلين عن فصائل عربية مقاتلة
في صفوف قوات سورية الديمقراطية ،وأبرزها «جيش الثوار» و«لواء
ثوار الرقة» ،حيث تم وضع خطة عسكرية للهجوم على الرقة.
هذا الهجوم من المتوقع أن يجري من محاور سلوك وعين عيسى
وريف عين العرب عبر استخدام قرابة  12ألف مقاتل.
المجتمعون بحثوا مستلزمات العملية العسكرية واحتياجات
القوات المهاجمة وركزوا على ضرورة االعتماد على العنصر العربي
إلزالة المخاوف التركية من التمدد الكردي باتجاه الشريط الحدودي
مع تركيا.
ويُذكر أنّ فوتيل دخل سورية من دون أذن دمشق ،وهو ما يعد
انتهاكا ً للسيادة السورية.
يأتي هذا اللقاء بعد أيام على لقاء ج ّمع ممثل الرئيس األميركي

في التحالف الدولي بريت ماكغورك مع رئيس االتحاد الديمقراطي
صالح مسلم محمد في قرية خراب عشك في ريف عين العرب ،حيث
تمحور االجتماع حول الهدف نفسه.
المعلومات ُتؤكد أنّ معركة منبج ستسبق معركة الرقة وستشكل
كسرا ً للخط األحمر التركي لعبور القوات الكردية غرب الفرات بضوء
أخضر أميركي.
كما أكدّت المعلومات أنّ الجنود األميركيين الخمسمائة الذين تم
إدخالهم في وقت سابق سيشاركون بشكل مباشر في معركتي الرقة
ومنبج.
والغاية الرئيسة للزيارتين دفع الكرد إلشراك أكبر عدد ممكن من
العرب في معركة الرقة.
وك��ان «البنتاغون» أعلن أنّ قائد القوات األميركية في الشرق
األوس��ط جوي فوتيل قام بزيارة قصيرة إلى مناطق خارجة عن
سيطرة الدولة شمال سورية.
ميدانياً ،استعادت وحدات حماية الشعب قرية الهيشة التي تبعد
نحو خمسة وأربعين كيلومترا ً شمال شرق الرقة.
ميدانياً ،أسفرت سلسلة تفجيرات وقعت في شمال شرق سورية
السبت ،عن مقتل  8أشخاص ،وذلك بعد ساعات على زي��ارة قام
بها ضابط أمريكي رفيع إلى المنطقة ،حسبما ذكر مصدران أمنيان،
أمس.
ونقلت وكالة «فرانس ب��رس» عن مصدرين أمنيين قولهما إنّ
انتحاريين فجرا نفسيهما مساء السبت في حي الوسطى ،ذي
الغالبية المسيحية في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة.
وق��ال مصدر أمني من ق��وات «ال��س��وت��ورو» الموالية للحكومة
السورية ،إنّ الهجوم أسفر عن «مقتل ثالثة مواطنين وإصابة 15
آخرين بجروح».
وأكد المتحدث باسم قوات «األساييش» الكردية عبدالله سعدون
لـ»فرانس ب��رس»« :ك��ان لدينا علم مسبق بتحضيرات لدخول
السيارتين» ،مشيرا ً إلى سقوط «خمسة شهداء من قواتنا نتيجة
انفجار السيارتين».
وفي وقت سابق من السبت ،انفجرت سيارتان مفخختان عند

الجي�ش يعلن انطالق عمليات ا�ستعادة الفلوجة من «داع�ش»

العبادي لأوباما� :سنكمل تحرير كل العراق
ب��ح� ّ
�ث رئ��ي��س ال����وزراء العراقي
حيدر العبادي مع الرئيس األميركي
ب��اراك اوباما العالقات بين البلدين
وال��ت��ح��دي��ات األم��ن��ي��ة والسياسية
واالقتصادية والحرب على اإلرهاب
واالنتصارات المتحققة على عصابات
داعش ،حيث أك ّد العبادي أنّ عمليات
تحرير األراض���ي مستمرة ،مشيرا ً
إلى أ ّنه سيتم اكمال تحرير الفلوجة
قريبا.
وقال بيان لمكتب رئيس ال��وزراء
ال��ع��راق��ي ،أنّ اوب��ام��ا هنأ العبادي
باالنتصارات المتحققة في الرطبة،
م��ؤك��دا ً جاهزية ال��والي��ات المتحدة
األمريكية لتقديم الخبرات للعراق
لمواجهة التحدي األمني.
واش���ا ّر إل��ى أن الجانبين بحثا
العالقات بين البلدين والتحديات
األمنية والسياسية واالقتصادية
والحرب على اإلرهاب واالنتصارات
المتحققة على عصابات داعش.
وأك��د الرئيس األميركي إن بالده
ستزيد من دعمها للعراق ،من أجل
تخطي األزم��ة المالية التي يمر بها

نتيجة ان��خ��ف��اض أس��ع��ار النفط .
مشيرا ً إلى أن أوباما ّ
حث كافة الدول
لمساعدة ال��ع��راق ،والتنسيق مع
الدول الصناعية الكبرى في مؤتمرها
هذا الشهر ،لتقديم كل الدعم للعراق
ولحكومته في جميع المجاالت.
وذكر البيان إنّ العبادي أك ّد من
جانبه ،أنّ عمليات تحرير األراضي
مستمرة وسنكمل تحرير الفلوجة

قريبا ً والتوجه لتحرير كل شبر من
أرض ال��ع��راق ،كما أك�� ّد أنّ العراق
م����اض ب���االص�ل�اح���ات ف���ي جميع
ٍ
القطاعات خصوصا ً االقتصادية
ويحقق االنتصارات برغم التحديات
العديدة وجهود الواليات المتحدة
واضحة لدعم العراق في حربه ضد
االرهاب.
(التتمة ص)14

ً
قتيال للقاعدة بمواجهات في ح�ضرموت
13

اليمن :وفد الريا�ض يعود لمفاو�ضات الكويت

نقطة تفتيش تابعة لقوات «األساييش» في منطقة العالية قرب
مدينة تل تمر في محافظة الحسكة ،والتي تبعد نحو  40كم عن
الحدود مع تركيا.
وفي غوطة دمشق الشرقية ،بفشل الوساطات إلع��ادة تحالف
الفصائل المسلحة ما ح ّتم سقوط الهدنة بين هذه الجماعات.
ودار اشتباكات عنيفة بين جماعة جيش اإلسالم من جهة ،وفيلق
الرحمن وجماعة جيش الفسطاط من جهة أخ��رى في بيت سوى
بالغوطة ،وت ّتهم جماعتا الفسطاط والرحمن جيش اإلسالم بخيانة

الجزائر :قوات
الأمن تق�ضي
على � 6إرهابيين
أعل ّنت وزارة الدفاع الجزائرية،
أنّ قوات الجيش الوطني قضت
على  6إرهابيين في غابة الريش
ببلدية عين الترك بوالية البويرة
شمال البالد وضبطت أسلحة.
وج����اء ف���ي ب��ي��ان ص����دّر عن
ال������وزارة« :ف���ي إط���ار محاربة
اإلره������اب وم��واص��ل��ة لعملية
التمشيط ال��ت��ي ت��ق��وده��ا ق��وات
الجيش الوطني الشعبي بغابة
الريش ،ببلدية عين ترك في والية
ال��ب��وي��رة بالناحية العسكرية
األول����ى ،قضت م��ف��رزة ،صباح
السبت ،على  6إرهابيين».
وأضاف البيان أنّ قوات األمن
الجزائرية استرجعت  4بنادق
رش��اش��ة م��ن ن���وع كالشنكوف
وب��ن��دق��ي��ة رش���اش���ة م���ن ن��وع
« »RPKوبندقية نصف آلية
من نوع «سيمونوف» وكمية من
الذخيرة.
ك��م��ا أوض���ح���ت ال������وزارة أنّ
حصيلة ال��ق��ت��ل��ى اإلره��اب��ي��ي��ن
بالعملية النوعية ضد اإلرهاب،
ال��ت��ي ت��ج��ري م��ن��ذ  17أي���ار وال
ت��زال متواصلة ،ارتفعت إل��ى 8
أش��خ��اص ،باإلضافة إل��ى إلقاء
القبض على إرهابي آخر.
وأش���ار البيان أي��ض�ا ً إل��ى أنّ
مفارز الجيش الجزائري كشفت
م��واق��ع ودم��رت��ه��ا ،ف��ي والي��ت��ي
باتنة وجيجل شمال شرق البالد
ووالية عين الدفلى في الشمال3 ،
مخابئ لإلرهابيين ولغما تقليدي
الصنع.
وك��ان��ت م��ف��رزة م��ن الجيش
قضت على إرهابي ،في  17أيار،
وقتلت آخر ،في  19أيار ،بالمنطقة
نفسها.

الفصائل وتسليم الغوطة الجنوبية للجيش السوريّ بعد انسحاب
عناصره.
وفي حمص ،طالب المسؤول في جيش الفتح عبد الله المحيسني
المجموعات المسلحة في حي الوعر في حمص ،بفتح الجبهات
مجددا ً وبإنشاء غرفة عمليات داخل الحي لشن هجمات على نقاط
الجيش السوري عند خطوط التماس ،في محيط الحي مشددا ً على
استخدام من وصفهم باالنغماسيين واالنتحاريين.
(التتمة ص)14

ن�شر �أول ت�سجيل الت�صالين بين «الم�صرية» والمراقبة

ال�سي�سي :لن نخفي الحقائق
في ظل تباين المعطيات بشأن
أس��ب��اب تحطم ال��ط��ائ��رة إي��رب��اص
 ،320يبقى لغز «المصرية» يثير
ألف س��ؤال ،في انتظار ما ستكشفه
التحقيقات المصرية والدولية في
معرفة ما إذا كان سقوطا ً أم انفجاراً.
فقد زع��م��ت صحيفة «نيويورك
تايمز» أنّ طائرة «مصر للطيران»
ال��ت��ي تحطمت ف��ي البحر األبيض
المتوسط كانت مستهدفة منذ عامين
م��ن قبل م��ن أسمتهم بالمخربين
المتعاطفين م��ع جماعة اإلخ���وان
ال��م��س��ل��م��ي��ن .وادع�����ت الصحيفة
األميركية أنّ بعض المخربين كانوا
قد كتبوا أسفل الطائرة ،قبل عامين:
«سنسقط هذه الطائرة» ،منوهة بأنّ
هؤالء األشخاص هم من العاملين في
مطار القاهرة المتعاطفين مع جماعة
اإلخ���وان المسلمين المحظورة في
مصر.
وفي السياق ،أك ّد الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي ،أم��س أ ّن��ه ال
يمكن «الجزم» بأيّ فرضية لتفسير
ح��ادث سقوط الطائرة المصرية،

مشيرا ً إل��ى أنّ جميع االحتماالت
واردة حتى اآلن.
أوض��ح الرئيس السيسي ،خالل
كلمة ألقاها بمدينة دمياط الساحلية،
أنّ تحديد سبب تحطم طائرة «مصر
للطيران» قد يستغرق وقتا ً طويالً.
وأض���اف ب��ال��ق��ول إنّ السلطات
المصرية تسعى بجميع إمكانياتها
إلي��ج��اد ال��ص��ن��دوق��ي��ن األس���ودي���ن،

ف��ض�لاً ع��ن تحريك غ��واص��ة تابعة
لوزارة البترول اليوم األحد النتشال
الصندوقين األسودين.
وعلى صعيد متصل ،ثمن السيسي
إدارة أزمة حادث الطائرة التي عملت
بشكل جيد عن طريق إصدار بيانات
متتالية بكل م��ا يتوفر لديها من
معلومات ،على حد قوله.
(التتمة ص)14

رحب بف�صل الن�شاط ال�سيا�سي عن الديني
ال�سب�سي ّ

«النه�ضة التون�سية» تدعو لتحييد الم�ساجد

وا�شنطن ت�ستعد
لت�سليح الإرهابيين
في ليبيا؟

بعد أيام من تعليق مشاركته يعود وفد الرياض إلى
ُ
حيث تستأنف المباحثات مع عودة
مفاوضات الكويت،
المبعوث االممي اسماعيل ولد الشيخ احمد إلى الكويت
الذي كان قد توجه إلى الدوحة.
ع���ودة وف��د ال��ري��اض للمباحثات وصفها رئيسه
عبدالملك المخالفي بالفرصة األخ��ي��رة لمفاوضات
الكويت ،مؤكدا ً أ ّنه لن يعود إلى هذه المفاوضات إال
إذا التزم الوفد الوطني باالنسحاب من المدن وتسليم
األسلحة.
بالمقابل اتهم رئيس الوفد الوطني المشارك في

مفاوضات السالم اليمنية في الكويت محمد عبدالسالم
وفد الرياض بعرقلة المفاوضات ،مؤكدا ً أنّ الطرف األخر
ال يستوعب حجم المأساة التي يعيشها الشعب اليمني.
وق��ال محمد عبدالسالم رئيس الوفد الوطني إلى
محادثات الكويت :نحن نعتقد اآلن إن مسار المشاورات
الذي نحن اآلن فيه ،يعرقله انسحابات متكررة للطرف
اآلخ��ر ،نحن نقول التعليق للجلسات او االنسحاب ال
يمكن أنّ يؤدي إلى حل ،ويجب أنّ تتوقف هذه الحرب
اوال ً ثم نذهب لعملية سياسية لمرحلة أولى.
(التتمة ص)14

تطرقت صحيفة «إيزفيستيا»
إلى نية الواليات المتحدة تسليح
ال��ح��رس ال��رئ��اس��ي ،ال��ذي ُشكل
مؤخراً ،مشيرة إلى أنها بهذا تقدم
دع��م�ا ً لإلسالمويين .وج��اء في
مقال الصحيفة:
قال عضو المجلس العسكري
األعلى للقوات الشعبية الليبية
ع��ب��د ال��ح��ك��ي��م م��ح��م��د ،إنّ ع��زم
ال��والي��ات المتحدة ،وحلفائها
ال��غ��رب��ي��ي��ن ع��ل��ى ت��زوي��د ق��وات
ال���ح���رس ال���رئ���اس���ي ال��ل��ي��ب��ي،
ال��ت��ي شكلت قبل ف��ت��رة قريبة،
باألسلحة ،يعني عمليا ً رعاية
إرهابيي «اإلخوان المسلمين».
ويضيف أ ّنه لم يعد سراً ،وجود
تناقضات كثيرة بين ال��ق��وات
المسلحة الليبية المدعومة من
قبل البرلمان الليبي في طبرق،
(التتمة ص)14

أع��ل��نّ زعيم حركة النهضة اإلسالمية ف��ي ت��ون��س ،أن
الحركة ستفصل نشاطها السياسي عن النشاط الديني في
خطوة تسعى من خاللها إلى النأي بنفسها عن «اإلس�لام
السياسي».
والنهضة أول حركة إسالمية تصل للحكم بعد خلع زين
العابدين بن علي في  2011وكونت ائتالفا ً حكومياً.
وق��ال راش��د الغنوشي زعيم حركة النهضة في افتتاح
مؤتمرها العاشر «حريصون على النأي بالدين عن المعارك
السياسية ،وندعو إلى التحييد الكامل للمساجد عن خصومات
السياسة والتوظيف الحزبي لتكون مجمعة ال مفرقة».

وأضاف «تطورت الحركة من السبعينات إلى اليوم من
حركة عقدية تخوض معركة من أجل الهوية ،إلى حركة
احتجاجية شاملة في مواجهة نظام شمولي دكتاتوري ،إلى
حزب ديمقراطي وطني متفرغ للعمل السياسي بمرجعية
وطنية تنهل من قيم اإلسالم ».وقال محللون إنّ التغييرات
التي أعلنتها الحركة ،تمثل فيما يبدو محاولة لتمييز نفسها
في منطقة «اإلسالم السياسي» بانتكاسات كما تهدف أيضا ً
لالستعداد لالنتخابات المحلية المقررة في العام المقبل
واالنتخابات الرئاسية المقررة في .2019
(التتمة ص)14

همزة و�صل
ثعلب الأنا�ضول..
والرق�ص بين الحرائق
نظام مارديني
ه���ل س��ي��غ � ّي��ر ش����يء ق���رار
البرلمان التركي رفع الحصانة
عن النواب األكراد وداعميهم؟
ال لن يغ ّير شيئاً ،كما يقول
جنكيز تشاندار من أن «طريق
أردوغ���ان هو طريق األوه��ام»،
وه��ا هو طريق األوه��ام ينحدر
بتركيا س��ري��ع �اً ..ف��األح��داث
ت��ت��راك��ض ون���ت���راك���ض نحن
بتمنياتنا خلفها .تسبقنا مرة
ونسبقها مرة .نو ّد كشف شكل
سقوط ه��ذا الداعية المذهبي
ال��ع��ن��ص��ري ،أردوغ�����ان ،ال��ذي
وصفه حليفه أوباما بـ «الفاشل
الدكتاتوري».
وإذا ك���ان ع��ن ك��ث��ب وض��ع
ال��رئ��ي��س ال���روس���ي فالديمير
ب��وت��ي��ن ،ال��ع��ي��ن ال��ح��م��را على
أردوغ��ان ،فهل العين األميركية
ب��دأت تغمض؟ ولكن إذا كان
بوتين ،كما الدببة يتقن الرقص
بين الثلوج ،فإن أوباما ال يتقن
الرقص إال بين الحرائق!
ق�����د ي����ك����ون ه������ذا دي�����دن
األميركيين ..جاؤوا بـ «داعش»
ب��ع��دم��ا أدّت «ال���ق���اع���دة» ما
عليها في السنوات الماضية
وخ���رج���ت ..وه���ذا ل��ي��س ل��غ��زا ً
للدراسة بل ه��ذا ما يجري في
المنطقة ،ونحن يجب أن ال نبقى
على الت ّل حتى مطلع الفجر ال
نعرف ما الذي يجري في وطننا
وعلى تخومه.
«الثعلب» ال��ذي ب��دأ يلعب
ب��ال��داخ��ل ال��ت��رك��ي ك���ان فقد
م��راه��ن��ت��ه ع��ل��ى ذل���ك الفائض
ال��ج��غ��راف��ي «ال��س��وراق��ي» في
تكريسه كسلطان ..ولكن ثمة
من قال له ،إن سورية والعراق
لن تكونا أرض���اً ...للثعالب!!
وعليه سيدفع أردوغان ،بتركيا
نحو قبضة أكثر حديدية تمكنها
من بعد إسكات األق�لام وحظر
األف���واه وك ّمها ،إل��ى التحضير
الع���ت���ق���ال ق�����ادة «ال��ش��ع��وب
الديمقراطي» الذي يغرد وحيدا ً
كمعارض في ب�لاد األناضول،
بعدما اتحدت األحزاب التركية،
الموالية والمعارضة ،تشدّها
العصبية الطورانية العنصرية
في دعم ق��رار البرلمان التركي
بتجريد ال��ن��واب األك����راد من
حصانتهم .فهل تصبح تركيا
ّ
والمفخخات التي
مصنعا ً للموت
ستالحق نظامه إلى أن يسقط
عبرها أو بانقالب عسكري؟
اآلن ك��ل ال��ت��س��اؤالت باتت
تتمحور ح��ول موقف الجيش
التركي وإمكانية أن يتدخل
وينقلب على أردوغان ،كما فعل
الجيش المصري والجنرال عبد
ال��ف��ت��اح السيسي على محمد
مرسي.
وهل علينا أن نتذ ّكر التحريض
على االنقالب العسكري الذي
كان قد جاء صراحة على لسان
زعيم حزب العمال الكردستاني
«عبدالله أوجالن» ،حيث نقلت
وك��ال��ة «جيهان» ع��ن أوج�لان
قوله إنه «سيتم إسقاط الرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغ���ان
مثل الرئيس محمد مرسى إال
أن أردوغ��ان ال يأخذ ذلك األمر
على محمل ال��ج��د» ،وأض��اف
«أوج�لان» الذي يقضي عقوبة
السجن مدى الحياة في جزيرة
«إي��م��رال��ي» ،خ�لال لقائه بوفد
حزب الشعب الديمقراطي في
السجن أن «سقوط مرسي هو
سقوط أردوغان».
ف��ي  21آذار الماضي نشر
م��رك��ز «أم��ي��رك��ان ان��ت��رب��راي��ز
انستيتيوت» مقاال ً لمايكل روبن
(مسؤول سابق في وزارة الدفاع
األميركية) تحت عنوان «هل
سيكون هناك انقالب عسكري
ضد أردوغان؟».
اآلن يكتبون ف��ي تركيا عن
السلطان ال���ذي اختلط عليه
األم��ر بين كتابات اب��ن تيمية
وعبد الوهاب وق ّبعة مكيافيلي.
فهو يتص ّرف كما لو أنه حفيد
رع���اة ال��ب��ق��ر( ال��ك��اوب��وي) في
الغرب األميركي ،ال ذلك الداعية
ال��ق��ائ��ل «ال��م��ن��ارات ح��راب��ن��ا،
والقبب خ��وذات��ن��ا ،والمساجد
معسكراتنا»!

