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من�سق �أعلى والجي�ش ال�سوري يُعيد تفعيل معركة �إدلب
�أولى نتائج االجتماع الثالثي� :شمخاني ِّ

دم�شق تنفي ت�سليم الأ�سد �أي قوائم ب�أ�سماء �إرهابيين لبريطانيا
نفت رئاسة الجمهورية السورية أمس ،المقال
ال��ذي نشرته صحيفة «تيليغراف» البريطانية،
بعنوان «الرئيس السوري بشار األسد وضع قائمة
قتل تضم  25من البريطانيين الذين انضموا لداعش
و 14منهم لقوا حتفهم حتى اآلن».
وأكدت الرئاسة أنّ المعلومات التي تناولها المقال
غير صحيحة ومنافية تماما ً للحقيقة ،مشيرة إلى أنّ
الرئيس األسد لم يسلّم أحدا ً أيّ قوائم ال لبريطانيين
وال أليّ جنسيات أخرى ،وأنّ مثل هذا الموضوع لم
يُطرح أساسا ً في أيّ لقاء مع الوفود البريطانية التي
التقت بالرئيس األسد.
ال��رئ��اس��ة ال��س��وري��ة ط��ال��ب��ت ك��ل م��ن صحيفة
«تليغراف» وموقع «ميل اون�لاي��ن» ،بتكذيب هذا
الخبر جملة وتفصيالً ،وحذفه تماما ً من موقعكم
مع االعتذار عن نشره قبل التأ ّكد من صحته ،كما
وطالبت بنشر التنويه المرسل من قبلها بنفس مكان
نشر الخبر الزائف ،وذلك وفقا ً لألصول الصحفية
المهنية.
وأك��دت الرئاسة أنّ أيّ إره��اب��ي على األراض��ي
السورية  -مهما كانت جنسيته  -ستتم محاربته من
قبل األجهزة المختصة األمنية والعسكرية السورية.
إل��ى ذل��ك ،أعلن مجلس األم��ن القومي اإليراني
تعيين األمين العام للمجلس الجنرال علي شمخاني،
المنسق األعلى للسياسات العسكرية
في منصب
ّ
واألمنية مع سورية وروسيا.
ويأتي تعيين الجنرال االيراني الرفيع المستوى،
بعد اجتماع ثالثي لوزراء الدفاع الروسي سيرغي
شويغو والسوري فهد الجاسم الفريج وااليراني
حسين دهقان في طهران منذ يومين لبحث الحرب
على اإلرهاب ،والتطورات الميدانية في سورية.
وف��ي السياق ،أك��د مستشار ال��ش��ؤون الدولية

للمرشد األعلى اإليراني علي أكبر واليتي ،إنّ الكفة
السياسية والعسكرية في سورية تميل لصالح
الحكومة والشعب في هذا البلد ،وق��ال «إن الدول
الثالث إي��ران وروسيا وسورية ،اتفقت على هدف
مشترك هو مكافحة اإلره��اب ،الذي يمثل آفة األمن
في دول المنطقة ،وقد حصدت نتائج طيبة ،نتيجة
وح��دة ال��رؤي��ة والعمل المشترك خ�لال السنوات
واألشهر الماضية».
وشدد المسؤول اإليراني على أ ّنه رغم التعقيدات
التي تواجهها ،لكن ه��ذه ال��دول ( إي��ران وروسيا
وس��وري��ة ) تعقد أم��اال ً كثيرة على التعاون فيما
بينها ،مشيرا ً إل��ى إنّ شرعية الحكومة السورية
ومظلومية الشعب السوري تحتمان علينا نصرتهما
ومساعدتهما ،وهذا ما سيكون.
في غضون ذلك ،قال بيتر مورير رئيس اللجنة
الدولية للصليب األحمر ،أمس ،إنّ سورية «بعيدة
عن أيّ أفق لنهاية النزاع» ،مضيفا ً أ ّنه «في اإلجمال
الديناميكية القائمة ال تشير إلى أنّ الحرب يمكن أن
تنتهي قريباً» منوها بأن «مباحثات جنيف تظل
هشة».
كما أعتبر مورير الهدنة لوقف األعمال القتالية
التي تجري في سورية اآلن بوساطة روسية أميركية
التي دخلت حيز التنفيذ منذ  27شباط« ،ليست هدنة
أنا اسميها وقفا ً جزئيا ً لألعمال القتالية».
وأقر مورير بتوقف المعارك في بعض المناطق
لكنه غير ك��اف للتوصل إل��ى إح�لال استقرار في
البلد« ....كانت قطرة في محيط ،وساعد ذلك على
منح الناس بعض األم��ل» ،مؤكدا ً أنّ تضرر البنى
التحتية السورية بشدة سبب مهم من األسباب التي
تدفع السكان للنزوح.
(التتمة ص)14

القوات العراقية تحرر مواقع جنوب المو�صل و�أحد �أحياء الفلوجة

ُ�صر على �شرط حكومة الوفاق
وفد �أن�صار اهلل ي ّ

العبيدي :الجي�ش �سيفتح جبهة جديدة �شمالي تكريت

ولد ال�شيخ :الأطراف اليمنية
تتعهّد بموا�صلة الت�شاور

هاجمت ال��ق��وات العراقية م��واق��ع لتنظيم
«داع��ش» جنوب مدينة الموصل في محافظة
نينوى أمس ،فيما يكثف التحالف الدولي غاراته
الجوية على التنظيم.
وأك���د م��ص��در عسكري أن ال��ق��وات األمنية
والحشد الشعبي ح��ررا قرية «ال��ح��اج علي»
قرب بلدة القيارة في نينوى ( 70كلم جنوب
الموصل).
وق��ال المصدر « :ال��ق��وات تمكنت أيضا من
السيطرة على منفذ الشرقاط في محافظة صالح
الدين والطريق الرابط بينه وبين القرية»...
«ه��ذا الطريق ك��ان يستخدمه داع��ش لتزويد
عناصره بالسالح».
وقال ضباط مشاركون في العملية إن القوات
العراقية تقدمت في دبابات ومركبات مدرعة
باتجاه ق��ري��ة ال��ح��اج علي ( 60كلم جنوب
الموصل) تحت غطاء م��ن ال��غ��ارات الجوية
للتحالف ونيران المدفعية.
(التتمة ص)14

ال�سفير الأميركي وقادة ع�سكريون في �أربيل
عقد السفير األميركي لدى العراق ستيوارت جونز اجتماعات في أربيل،
ناقش خاللها مع رئيس إقليم كردستان العراق ،مسعود برزاني ورئيس حكومة
اإلقليم نيجيرفان برزاني وعضو المكتب السياسي لالتحاد الوطني الكردستاني
برهم صالح ،الوضع السياسي والمساعدات األميركية.
وقالت السفارة األميركية في بيان ،إنّ «جونز ناقش الوضع السياسي
وخطط اإلص�لاح االقتصادي والمساعدات اإلنسانية والعسكرية األميركية
البالغ قيمتها  480مليون دوالر أميركي ،بما في ذلك أكثر من  65مليون دوالر
أنفقت على الغذاء والوقود والذخائر واإلمدادات الطبية المقدمة للبيشمركة في
الشهر الماضي».
وتابع بيان السفارة ،أن «قائد العمليات المشتركة لعملية (العزم المتأصل)
الجنرال شون مكفرالند والجنرال سكوت ماكين من مكتب التعاون األمني في
العراق والقائم بأعمال القنصل العام روي بيرين شاركوا في االجتماعات».
وكانت حكومة إقليم كردستان ،أكدت في أيار الماضي ،أنّ المساعدات المالية
األميركية لقوات البيشمركة من المقرر أن تصل نهاية العام الحالي ،فيما أشارت
إلى أنّ تلك المساعدات تأتي لدعم القوات الكردية في حربها ضد تنظيم داعش.

عامان على «مذبحة �سبايكر» في تكريت
ص���ادف أم��س ال��ذك��رى الثانية
لـ «مذبحة سبايكر» التي اقترفها
تنظيم «داع��ش» ،بقتل المئات من
طلبة القوة الجوية ومتطوعي القوات
المسلحة ،ف��ي ق��اع��دة «سبايكر»
شمالي تكريت.
وتجمع المئات من ذوي الضحايا
ف��ي مجمع ال��ق��ص��ور ال��رئ��اس��ي��ة في
تكريت التابعة لمحافظة صالح
الدين ،مطالبين الحكومة والمجتمع
الدولي بمالحقة ومحاسبة مرتكبي
الجريمة.
وشدد ذوو الضحايا على ضرورة
محاسبة رئيس الوزراء السابق نوري
المالكي ،والتي نفذت تلك الجريمة
خالل فترة توليه رئاسة الحكومة.
(التتمة ص)14

أعلن المبعوث األممي إلى اليمن
إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،تسلمه
ت��ع��ه��دات م���ن األط������راف اليمنية
المشاركة ف��ي م��ش��اورات الكويت
بمواصلة «العمل الدؤوب» في شهر
رم��ض��ان للوصول إل��ى ح��ل سلمي
ومستدام.
وق��ال ول��د الشيخ أحمد في بيان
صحفي فجر أول أمس ،تعليقا ً على
اجتماع أمس ،الذي عقده مع األطراف
اليمنية :،بالرغم من بعض التباين
ف��ي وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ...ل��ك��ن هناك
إجماعا ً على مواضيع محورية» فيما
ال يزال تحديد زمن الخطوات العملية
وترتيبها ،قيد التفاوض.
(التتمة ص)14

ال�سي�سي :ن�ساند حق �إثيوبيا في ِّ
ال�سد
وحق م�صر في الحياة
نقل ع�لاء ي��وس��ف المتحدث الرسمي ب��اس��م الرئاسة
المصرية ،عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ،تأكيده على أنّ
مصر تساند حق الشعب اإلثيوبي في التنمية.
وقال يوسف ،إن السيسي أكد في ذات الوقت على حق
الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد
للماء العذب في مصر.
وشدد الرئيس على أهمية أن تسود الروح اإليجابية عملية
التفاوض بين الدول الثالث والتي تتابعها شعوبها بتطلع
نحو األم��ل في مستقبل أفضل ،من خ�لال تطوير التعاون
والتنسيق بين مصر ،وال��س��ودان ،وإثيوبيا ،في مختلف
المجاالت ،ومن بينها المياه ،باعتبارها أحد أهم مقومات
التنمية.
ووفقا ً ليوسف ،فإنّ وزير الموارد المائية والري محمد عبد
العاطي استعرض خالل االجتماع المستجدات على صعيد
المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة اإلثيوبي ،منوها إلى
أنّ مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الشروط المرجعية،
ونطاق عمل المكاتب االستشارية المنفذة ل��دراس��ات سد
النهضة اإلثيوبي على األصعدة الهيدروليكية والبيئية
واالجتماعية.

وذكر عبد العاطي ،أ ّنه من المقرر توقيع العقود الفنية
مع المكتب االستشاري خالل الفترة المقبلة ،موضحا ً أنّ
الدراسات ستشمل االتفاق على قواعد الملء األول والتخزين
والتشغيل ،وإدارة سد النهضة بالتنسيق مع السدود األخرى
في كل من مصر والسودان ،بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأيّ
من ال��دول الثالث ،وفقا ً إلعالن المبادئ الذي وقعته الدول
الثالث وأكدت التزامها به كإطار حاكم ومنظم للمفاوضات
فيما بينها.
وأشار عبد العاطي خالل االجتماع ،إلى جهود الوزارة في
حفر اآلبار الالزمة لتوفير مياه الري ألراضي مشروع استصالح
وتنمية مليون ونصف مليون فدان ،وذلك بتكلفة إجمالية تزيد
عن  1.8مليار جنيه لحفر  1284بئرا ً في المناطق المخصصة
للمشروع في الفرافرة الجديدة والقديمة والمراشدة بمحافظة
قنا والمغرة وغرب المنيا وتوشكي ،فضالً عن تجهيز عدد من
اآلبار التي تعمل بالطاقة الشمسية.
وتأتي هذه التصريحات ،بعد اجتماع الرئيس السيسي،
مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ،ووزير الزراعة
واستصالح األراض��ي عصام فايد ،ووزي��ر الموارد المائية
والري محمد عبد العاطي.

همزة و�صل
مجزرة «بالز»..
وخيارات �أوباما
نظام مارديني
المجزرة الدموية التي شهدها
ملهى «بالز» في مدينة أورالندو
ف��ي والي� ��ة ف �ل��وري��دا األميركية
وراح ض�ح�ي�ت�ه��ا أك��ث��ر م ��ن 50
ق�ت�ي�لاً ،ال يمكن ل�ن��ا أن نصنفها
إال ف��ي خ��ان��ة اإلره� � ��اب الناجم
ع��ن الحاضنة التحريضية التي
مارستها الحكومة األميركية،
عبر تصريحات أري��د من خاللها
خلط األوراق في سورية ،بهدف
التناغم مع حليفتيها السعودية
وت��رك��ي��ا م ��ن ج� �ه ��ة ،ولمناكفة
السياسة ال��روس�ي��ة ال��داع�ي��ة إلى
ت�ع��اون بين موسكو وواشنطن
في مواجهة التنظيمات اإلرهابية
في ض��وء التقدّم الكبير للجيش
ال� �س ��وري ف��ي ع�م�ل�ي��ة استعادة
الطبقة وحصار الرقة.
الموت بكل مظاهره عندما يأخذ
هذا الشكل «االحتفالي» الراعب،
ك �م��ا ل��و أن أم �ي��رك��ا ال تتراقص
على هذا الخيط الرفيع بين حلب
والرقة والفلوجة ،بمعنى الوباء
الفقهي إياه ،ولمن يستهجن فإن
هذا الموت هو المحصلة الجدلية
لتلك البداوة العقائدية والسياسية
واالستراتيجية للوهابية ،التي
تشير إل��ى أن��ه لم ي ُعد باستطاعة
العالم الدعوة لتحييد الله ،بعدما
للنص!
أُثقل بهذا التأويل الهمجي ّ
ه��ذه ال�م�ج��زرة يجب أن ُتعيد
اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة إل� ��ى نبض
تحديد دورها في استمرار دعمها
لإلرهاب ال��ذي تدعمه السعودية
وتركيا ،كما أكد ذلك وفي اعتراف
صريح ،الرئيس األميركي باراك
أوباما ،أو في التعاون مع الجيش
السوري في حربه المقدّسة ضد
الجماعات التكفيرية التي خرجت
م��ن م��ؤخ��رة ال��وه��اب �ي��ة ،خاصة
أن المراوغة التي تتبعها اإلدارة
األم �ي��رك �ي��ة ف��ي دع ��م ق ��وى غير
حكومية ليست الغاية أو الهدف
األك �ب��ر ل�ه��ا ه��ي م �ح��ارب��ة تنظيم
داعش بقدر ما تسعى إلى تشكيل
شريط تقسيمي سيكون بحماية
القواعد العسكرية االستعمارية
التي بدأت تستق ّر ،وبقدرة قادر،
ف ��ي م �ن��اط��ق خ��اض �ع��ة ل��وح��دات
حماية الشعب (كردية).
إن سيناريوهات التقاعس عن
مواجهة اإلرهاب ومم ّوليه بحجج
واهية حثّت على ال��دوام الخاليا
النائمة للتنظيمات التكفيرية ،ألن
تتح ّرك وكأن هذه السيناريوهات
هي كلمة السر المتفق عليها بين
ه��ذه التنظيمات اإلره��اب�ي��ة وبين
َمن يو ّفر لها الغطاء ويتحدّث نيابة
عنها ب��ل وأح�ي��ان�ا ً كثيرة يصرخ
ب��أع�ل��ى ص��وت��ه ،ك�ل�م��ا تع ّرضت
فلولهم لهزيمة منكرة وه��ذا ما
حصل ف��ي م��دن وم�ع��ارك عديدة
في األسابيع القليلة الماضية.
ال �م �ج��زرة ال �ت��ي ح�ص�ل��ت في
«بالز» األميركية تؤكد جملة من
الحقائق أول �ه��ا أن هنالك خاليا
ن��ائ �م��ة ت �ت �ح � ّرك وف ��ق مخرجات
م �ع��ارك حلب وال��رق��ة والفلوجة
وت �ح��اول صناعة ح��دث إعالمي
ُي�غ� ّط��ي على خسائرها ف��ي هذه
المدن.
وثاني هذه الحقائق ،رفع عصا
اإلرهاب في وجه الغرب ،ال سيما
أميركا ،ب��أن لها خالياها النائمة
ضمن حواضن دفعت بهم أنقرة
عبر ّ
ضخهم مع الالجئين الذين
استخدمت معاناتهم م��ن أهوال
إج� ��رام ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات التكفيرية،
ل�ت�ح�ق�ي��ق غ ��اي ��ات غ �ي��ر أخالقية
مستخدمة أسلوب «الغاية تبرر
الوسيلة».
يجبأنتخرجالرؤيةاألميركية
من أنها الوحيدة القادرة على إدارة
العالم وفق حساباتها السياسية
وال �ع �س �ك��ري��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة،
وال ت��ري��د ،االع �ت��راف بأنها أمام
خ �ي��ارات ص�ع�ب��ة ،ول �ع � ّل أكثرها
تأثيرا ً هو التعاون والتنسيق مع
دمشق موسكو وطهران ..ولكن
أليست هذه هي ساعة أوباما لم ّد
يده لألسد!
ال لم ي ُعد االفتراض قائما ً بأن
أوب ��ام ��ا رب �م��ا ي �ك��ون ن�س�خ��ة عن
اآلل�ه��ة اإلغ��ري��ق ،وينفث النيران
أينما ح ّل؟

