
Thu.27 Jul. 2017 issue no 392عربي ودولي4
الخميس 27 تموز 2017 العدد 392

الحوثيون والنفق المؤدي إلى مخدع علي عبد الله صالح!

المحكمة األوروبية العليا تبقي حماس على قائمة اإلرهاب

األمن المصري يقضي على 4 مسلحين في مدينة 
السادس من أكتوبر

األمم المتحدة: األزمة اإلنسانية في اليمن تتطلب 
جهودًا استثنائية

 

البيت األبيض يصفق إلسرائيل!
اأ�ش���د البي��ت الأبي�ض ب�إج��راءات اإ�رسائي��ل الأخرية "خلف�ض ح��دة التوترات" حول 
امل�شج��د الأق�شى. وق�لت املتحدثة ب��شم البي��ت الأبي�ض يف بي�ن الثالث�ء: "ق�مت 
اإ�رسائي��ل ب�إزالة اأجه��زة الك�شف عن املع�دن والك�مريات الت��ي مت تركيبه� موؤخرا، 
وذلك ب�لرغم من احل�جة الوا�شحة لتعزيز الأمن يف جبل الهيكل )احلرم ال�رسيف( 
يف اأعق�ب مقتل اثنني من �شب�ط ال�رسطة الإ�رسائيلية يف املوقع يوم 14 يوليو."

وت�بع��ت: "الولي���ت املتح��دة ت�شف��ق جله��ود اإ�رسائي��ل يف احلف���ظ عل��ى الأم��ن 
ب�لتوازي مع خف�ض حدة التوتر يف املنطقة.

م��ن جهت��ه، رف���ض الرئي�ض الفل�شطين��ي حممود عب����ض وكب�ر علم���ء الدين الذين 
ي�رسف��ون على جمم��ع الأق�شى، الإج��راءات الإ�رسائيلية اجلديدة وط�لب��وا ب�إزالته� 

كله� وعودة الو�شع اإىل م� ك�ن عليه قبل 14 يوليو/متوز.
واأعلنت احلكومة الإ�رسائيلية اأنه� قررت الأخذ بتو�شية اأجهزة الأمن، وال�شتع��شة 

عن اأجهزة الك�شف عن املع�دن بو�ش�ئل "فح�ض ذكية".

اته��م حمم��د امل�شوري، اأح��د حم�مي الرئي���ض اليمن��ي ال�ش�بق علي عب��د اهلل �ش�لح 
�شمني� احلوثيني ب�لت�شرت على متهمني مبح�ولة اغتي�ل �ش�لح.

وط�ل��ب امل�شوري بتنفيذ ق��رارات املحكمة ب�ش�أن اإح�ش�ر "بقي��ة املتهمني الف�رين 
واملتواجدي��ن يف �شع��دة ومن �شمنهم عبداملجيد دبي�ض ال��ذي اأفرج عنه من �شجن 

البحث اجلن�ئي، ب�شنع�ء وغ�در اإىل �شعدة".
و�ش��دد حم�مي علي عبد اهلل �ش�لح على ���رسورة مت�بعة تنفيذ تلك القرارات، داعي� 
"حلف���ء املوؤمت��ر ال�شعبي الع�م جم�عة )اأن�ش�ر اهلل( اإىل الإ�رساع ب�إر�ش�ل حم��رس 
التحقيق�ت واملتهمني الذين حققت معهم يف �شعدة"، م�شريا اإىل اأن جل�شة املحكمة 
التي ك�نت مقررة الأحد 23 يوليو/متوز قد مت ت�أجيله� ب�شبب تغيب املتهمني، ومن 

املنتظر اأن تنعقد املحكمة جمددا يف 21 اأغ�شط�ض/اآب.
من جهة اأخرى، ك�شف امل�شوري عن معلوم�ت جديدة ب�ش�أن حم�ولة اغتي�ل الرئي�ض 
اليمن��ي ال�ش�ب��ق علي عب��د اهلل �ش�ل��ح، م�ش��ريا اإىل اأن النفق املكت�ش��ف ك�ن قد �شق 
للو�ش��ول اإىل خمدع �ش�لح. ونقل��ت وك�لة اأنب�ء "خرب" اليمني��ة عن املح�مي قوله 
به��ذا ال�ش�أن :"مت الت�أكد اأن النف��ق الذي مت اكت�ش�فه من قبل الأجهزة الأمنية مبحيط 
منزل الرئي�ض �ش�لح ب�لع��شمة �شنع�ء، ك�ن م�ش�ر احلفر ب�جت�ه غرفة نوم وم�شكن 
الزعيم �ش�لح ولي�ض اجل�مع، الذي مبنزله كم� تداولته العديد من املواقع الإخب�رية 

والن��شطني".

ق��ررت حمكمة العدل لدى الحت�د الأوروبي، الت��ي تعد اأعلى هيئة ق�ش�ئية اأوروبية، 
اإبق�ء حركة "حم��ض" على الق�ئمة الأوروبية للتنظيم�ت الإره�بية.

واأع���دت املحكم��ة الق�شي��ة اإىل حمكم��ة البداية الأوروبي��ة التي �شبق له��� اأن قررت 
يف دي�شمرب/ك�ن��ون الأول ع���م 2014 اإلغ���ء اإدراج احلركة عل��ى الالئحة لعيب يف 
الإجراءات. وك�ن القرار برفع "حم��ض" من ق�ئمة الإره�ب قد ج�ء ب�عتب�ر اأن الأدلة 
الت��ي دفعت ب�لحت�د الأوروب��ي اإىل اإدراج احلركة على ق�ئمة التنظيم�ت الإره�بية، 
مل تك��ن ك�في��ة، ب��ل اعتمدت عل��ى تق�ري��ر اإعالمية ومعلوم���ت م�أخوذة م��ن �شبكة 

الإنرتنت، بدل من براهني ق�ش�ئية �شلبة.
لك��ن حمكمة العدل اعتربت يف قراره� ال�ش���در ، الأربع�ء، اأن قرارا �ش�درا عن هيئة 
معنية يعد اأمرا �رسوري� لإدراج منظمة على ق�ئمة الإره�ب فقط، لكنه ل يعد �رسط� 
�رسوري��� لإبق���ء كي�ن �شبق لالحت���د اأن اعتربه اإره�بي� عل��ى الق�ئمة. وك�ن رئي�ض 
وزراء اإ�رسائي��ل بني�م��ني نتني�ه��و قد دان ق��رار حمكمة البداي��ة الأوروبية، يف حني 

رحبت به حم��ض اآملة ب�ل�شتف�دة منه يف حت�شني �شورته� على ال�ش�حة الدولية.

الق�ه��رة - وك�لت: متكن��ت قوات الأمن امل�رسية، م��ن ت�شفية 4 م�شلحني ينتمون حلركة "ح�شم" 
املتطرف��ة، ج��راء تب���دل لإطالق الن���ر وقع اأثن���ء مداهمة �شق��ة يف مدين��ة ال�ش�د�ض م��ن اأكتوبر 
مبح�فظ��ة اجلي��زة. ونقل موقع "الي��وم ال�ش�بع" امل�رسي الأربع�ء عن م�ش��در اأمني قوله اإن قوات 
الأم��ن فر�ش��ت طوق� اأمني� عل��ى موقع احل�دث يف منطقة م�ش�كن اأبو الوف���، م�شيف� اأن امل�شلحني 
الذي��ن مت الق�ش���ء عليهم ينتم��ون اإىل حركة "ح�شم" ومتورط��ون يف العتداء عل��ى اأفراد ال�رسطة 
بقري��ة اأب��و �شري قرب مدين��ة البدر�شني. واأو�شح امل�شدر اأن اأجه��زة الأمن متكنت من حتديد مك�ن 
اإق�م��ة املتهم��ني بعد اإلق�ء القب�ض على 4 عن��رس اآخرين م��ن احلركة نف�شه� يف اجليزة، م�شتطردا 
اأن املتطرف��ني القتلى ك�ن��وا يخططون لتنفيذ عملية اإره�بية جديدة ت�شتهدف اأفراد ال�رسطة، وذلك 

بوا�شطة الأ�شلحة الن�رية التي ك�نت بحوزتهم والتي ا�شتخدموه� �شد رج�ل الأمن.

�شنع���ء - وك�لت: اأعل��ن وف��د اأمم��ي رفي��ع امل�شت��وى و�ش��ل اإىل اليمن مبهم��ة اإن�ش�ني��ة اأن الأزمة 
الراهن��ة يف ه��ذه الب��الد وتف�شي وب�ء الكول��ريا غري امل�شبوق ال��ذي جنم عنه�، تتطل��ب من املجتمع 
الدويل بذل جهود غري م�شبوقة. وحث بي�ن م�شرتك �شدر الثالث�ء عن مدراء منظمة ال�شحة الع�ملية، 
تيدرو�ض اأده�نوم، وبرن�مج الأغذية الع�ملية، ديفيد بيزيل، و�شندوق الطفولة الت�بع لالأمم املتحدة 
)اليوني�شف( اأنتوين ليك، حث املجتمع الدويل على م�ش�عفة اجلهود املبذولة من اأجل احتواء الأزمة 
الراهن��ة. وح��ذر البي���ن من اأن ع��دم حتقيق ذلك ل يهدد ب�شق��وط املزيد من ال�شح�ي��� جراء الك�رثة 
الإن�ش�ني��ة فح�ش��ب، بل و�شيخلف اآث�را على الأجي�ل الق�دمة. واأك��د روؤ�ش�ء املنظم�ت الأممية الثالث 
الذي��ن �رسع��وا يف زي�رة اإىل اليمن الثنني امل��ش��ي، اأن هذه البالد تواجه اأ�ش��واأ انت�ش�ر للكولريا يف 
ظ��رف مت��ر به ب�أك��رب اأزمة اإن�ش�نية يف الع���مل، م�شريين اإىل اأن هذا الوب�ء ق��د اأودى بحي�ة نحو األفي 
�شخ���ض من��ذ بداية انت�ش�ره يف اإبريل/ني�ش���ن امل��شي، بينم� ارتفع ع��دد امل�شتبه بهم يف الإ�ش�بة 
ب�لكول��ريا اإىل 400 األف �شخ�ض، ح�شب التقديرات الأممية. و�شدد امل�شوؤولون الأمميون على �رسورة 

بذل اأق�شى اجلهود من اأجل احلد من انت�ش�ر املر�ض.

اعت��رب وزير اخل�رجية القط��ري، حممد بن عبدالرحم��ن اآل ث�ين، اأّن 
مط�ل��ب ال�شعودية وحلف�ئه� "مهينة"، م�ش��ريا اإىل اأن بالده �شحية 
مل��� ق�ل اإن��ه "تنّمر جيو�شي��ش��ي" من البلدان املج���ورة التي تريد 

ا�شت�شالم �شي�دته�.
ويف حدي��ث مع �شحيفة "وا�شنط��ن بو�شت" الأمريكية يف وا�شنطن، 
ن�رست��ه وك�لة الأنب�ء القطرية الر�شمية ،ان وزير اخل�رجية القطري 
اأع��رب ع��ن "اأ�شف��ه ل�شتم��رار اأزم��ة جمل�ض التع���ون مل��دة تق�رب 
ال�شهري��ن، بعد اأن ق�مت 4 دول عربية بقطع العالق�ت الدبلوم��شية 
والتج�ري��ة وفر���ض ح�ش���ر �ش��د ب��الده من��ذ 5 حزي��ران/ يونيو 

امل��شي".
و�ش��دد اآل ث�ين عل��ى اأّن بالده "حري�شة" على اّتب�ع نهج احلوار من 

اأج��ل حّل الأزمة، م�ش��ريا يف الآن ذاته، اإىل اأن قط��ر "�شحية للتنمر 
اجليو�شي��ش��ي" من البلدان املج�ورة، التي تري��د ا�شت�شالم ال�شي�دة 

القطرية.
وب�لن�شب��ة ملط�ل��ب الدول الأربع، ق���ل الوزي��ر اإّن "اأّي �شخ�ض يقراأ 
املط�ل��ب التي قدمت لقط��ر �شيجد اأّنه من امله��ني اأن ت�شت�شلم دولة 

ذات �شي�دة ملثل هذه الق�ئمة من املط�لب".
واأ�ش���ف اأّن��ه "ل يفه��م رغب��ة ال�شعودي��ة وحلف�ئه��� يف مع�جل��ة 
اخلالف���ت مع قط��ر عن طري��ق احل�ش���ر وانته�ك الق�ن��ون الدويل 

واملع�يري الدولية".
وت�ب��ع ب���أّن ال��دول الأرب��ع لي���ض لديه� احل��ق يف فر���ض مثل هذه 

الإجراءات �شد اأي بلد.
وحذر من اأنه "يف ح�ل مل تتم حم��شبة الدول املح��رسة لقطر على 
ت�رسف�ته� غري الق�نونية، ف�إّن هذا الأمر �شي�شّكل �ش�بقة غري �شحية 

للبلدان ال�شغرية يف اأم�كن اأخرى من الع�مل.
ونّوه ب�أن هذه الأزمة ت�شكل خطرا كبريا على النظ�م الع�ملي ولي�ض 

على قطر وحده�.
وب�لن�شب��ة ل��ه، ف���إّن "دولة قطر علق��ت يف ���رساع ل اأ�ش��ض له من 
ال�شح��ة ومدعوم مبعلوم�ت م�شللة"، وي�شم��ل ذلك املحفز املبدئي 
لالأزم��ة، األ وهو اخرتاق الإم�رات لو�ش�ئل الإعالم القطرية، بح�شب 

م� ذكره حمققون اأمريكيون "، وهو م� �شبق اأن نفته الإم�رات.
وفند الوزي��ر القطري الته�م�ت املوّجهة لب��الده بتمويل الإره�ب 

ودعم الإخوان امل�شلمني.
وق�ل يف هذا ال�شدد: "ل يوجد اأّي خط جوهري يف تع�مل دولة قطر 

مع الأحزاب ال�شي��شية مثل الإخوان امل�شلمني".
وت�ب��ع ب�أن دول جمل���ض التع�ون الأخرى له��� عالق�ت خ��شة به� 

مع حركة  "حم��ض" واجلم�ع�ت الإ�شالمية الأخرى.

واأكد اأن قطر تعمل على "كبح متويل اجلم�ع�ت الإره�بية املتطرفة 
يف املنطق��ة، كم��� اأنه� تن�شق جهوده� يف ه��ذا الإط�ر مع الولي�ت 

املتحدة".
كم��� ركز عل��ى اأنه لي���ض هن�لك عالق��ة ا�شتثن�ئية جتم��ع بني قطر 
واإي��ران، لفت��� اإىل اأّن حجم التج�رة الثن�ئية ب��ني الإم�رات واإيران 
ك�ن اأك��رب من مثيلته� مع قطر، وهو م� يدل على "انته�زية" بع�ض 

جريان قطر.
واأ�ش�ف اأن "امل�ش�ألة ل تتعلق ب�لإره�ب، بل اإنه� تعك�ض كيف تقوم 

الدول الأربع بو�شف خ�شومه� ال�شي��شيني ب�أنهم اإره�بيون".
ويف ذات ال�ش��دد، اأ�ش���ر الوزي��ر اإىل اأنه على ات�ش���ل وثيق بنظريه 
الأمريك��ي ريك���ض تيلر�شون، مقّلال من اأي خ��الف حمتمل قد يكون 
ق�ئم� ب��ني تيلر�شون والرئي�ض الأمريكي دون�ل��د ترامب حول اأزمة 

دول جمل�ض التع�ون.

ك�شف الك�ت��ب ال�شحفي الربيط�ين، ديفي��د هري�شت، عن 
معلوم��ة جديدة ب�ش�أن ق�شة اإدم���ن ويل العهد ال�شعودي 

ال�ش�بق، حممد بن ن�يف، على الأدوية امل�شكنة.
وكت��ب هري�ش��ت، يف مق���ل له، ن���رس الثالث���ء 25 متوز 
عل��ى موق��ع مي��دل اإي�ش��ت اآي الربيط���ين، "اأن �شحيفت� 
"وال �شرتي��ت جورن�ل" و"نيوي��ورك ت�ميز" ب�لإ�ش�فة 
اإىل وك�ل��ة "رويرتز"، ن�رسوا تق�ري��ر تفيد ب�أن حممد بن 
ن�ي��ف اأطي��ح به من من�شب��ه كويل للعهد ب�شب��ب اإدم�نه 
عل��ى العق�ق��ري امل�شكنة لالآلم، ومل ي�ش��ريوا اإىل امل�شدر 

احلقيق��ي له��ذه املعلوم���ت. وذك��ر هري�ش��ت، نق��ال عن 
م�ش��در، اأن ق�ش��ة اإدم���ن ويل العهد ال�شع��ودي ال�ش�بق، 
حمم��د بن ن�يف، جمرد حك�ي��ة �شعودية لتدمري �شمعته، 
موؤك��داً اأن م��ن �رسب ه��ذه املعلوم�ت ه��و امل�شت�ش�ر يف 
الدي��وان امللك��ي، �شعود القحط���ين، الذي نظ��م لق�ء مع 
ال�شحفي��ني بهذا ال�ش�أن لت�شويه �شمعة بن ن�يف وتقدميه 

كمدمن خمدرات.
واأو�ش��ح الك�ت��ب الربيط���ين، اأن القحط���ين اأ�شبح اأكرث 
م��ن عني واأذن ل��ويل العهد احل�يل حممد ب��ن �شلم�ن يف 
الدي��وان امللك��ي، موؤك��داً اأن القحط�ين يق��وم ب�لت�ش�ل 
ب�ل�شحفي��ني ال�شعوديني لإخب�ره��م اأنهم ممنوعون من 

الكت�ب��ة اأو التغري��د، وهو نف�ض العمل املظل��م الذي ك�ن 
مي�ر�شه خ�لد التويجري يف عهد امللك عبد اهلل. واأ�ش�ف 
هري�ش��ت، اأن هذه ه��ي نف�ض التكتيك�ت الت��ي ا�شتخدمه� 
ديوان امللك عب��د اهلل يف حم�ولة ملنع �شلم�ن من وراثة 
العر���ض حني ك�ن ولي��� للعهد، وقته� ح���ول التويجري 
ا�شتخدام اإ�ش�بة �شلم�ن ب�خلرف كو�شيلة لإي�ش�ل متعب 
ب��ن عبد اهلل لل�شلطة، ولكن املوؤامرة بلغت نه�يته� ب�شبب 
وف���ة امللك. وق���ل الك�تب الربيط�ين نق��اًل عن امل�شدر، 
اإن هن���ك غ�شب كبري ب�شبب الطريقة التي مت به� ت�شويه 
�شمع��ة ب��ن ن�ي��ف، وق���ل اأح��د الأم��راء، اإن ه��ذه لي�شت 

ال�شعودية التي يعرفه�.

ك�شف��ت اإي��ران ع��ن تف��شي��ل غ��رق زورق حرب��ي 
اإم�رات��ي يف مي���ه اخلليج وعن دوره��� يف تنظيم 
عملية اإنق�ذ الط�قم. وك�نت القي�دة الع�مة للقوات 
امل�شلح��ة الإم�راتي��ة قد اأعلنت يف بي���ن مقت�شب، 
اأن �شفين��ة جت�رية ا�شطدمت ب��زورق ت�بع للقوات 
البحري��ة الإم�راتي��ة اأثن�ء قي�م��ه مبهمة اعتي�دية 
يف املي�ه الإقليمية يف اخلليج �شب�ح الثالث�ء. ومل 
تك�ش��ف القي�دة عن اأي تف��شي��ل اإ�ش�فية، مكتفية 
اأي خ�ش�ئ��ر  اأن احل���دث مل ي�شف��ر ع��ن  ب�لت�أكي��د 

ب�رسية، فيم� يجري تقييم الأ�رسار امل�دية.
بدوره ق�ل املدير الع�م لالإغ�ثة واحلرا�شة البحرية 
مبوؤ�ش�ش��ة املوان��ئ واملالح��ة البحري��ة الإيراني��ة 
عل��ي ر�ش��� خج�شت��ه، اإن هيئت��ه عمل��ت ب�لتن�شيق 
م��ع ال�شلط���ت الإم�راتي��ة لإنق���ذ ط�ق��م ال��زورق 
الإم�رات��ي املتكون من 12 مالح�. وح�شب الرواية 
الإيرانية، وقعت احل�دث��ة �رسق جزيرة اأبو مو�شى، 
اإذ ا�شط��دم  الزورق بج�شم غ���رق على م�ش�فة 40 
مي��ال �رسقي اجلزي��رة، وغرق يف املي���ه الإقليمية 
الإم�راتي��ة. وتلقى مركز البح��ث والإنق�ذ البحري 
يف مين���ء بندر عب��ض الإيراين بالغ� حول احل�دث 
وبع��د   .MSC BARI احل�وي���ت  �شفين��ة  م��ن 
التن�شي��ق م��ع خفر ال�شواح��ل الإم�راتي، ب��داأ مركز 
بندر عب��ض ب�إبالغ ال�شفن امل�رة يف املنطقة، ويف 
 HAMBURG نه�ي��ة املط�ف غ��ريت �شفين��ة

HIGH  WAY التي حتمل علم الي�ب�ن.

قطر تشتكي الحصار: نحن ضحية "تنمر جيوسياسي" الستهداف سيادتنا

إيران تكشف عن دورها في الكشف عن الحقيقة الكاملة حول إدمان ابن نايف
إنقاذ طاقم الزورق اإلماراتي لندن - وكاالت

طهران _ وكاالت

الدوحة - وكاالت

في ليبيا .. هل يكمل ماكرون ما بدأه ساركوزي؟
كم��� ه��ي الع���دة، تف�وت��ت ردود الأفع���ل املحلي��ة حي�ل 
اتف�ق النق���ط الع�رس املوقع يف ب�ري�ض بني رئي�ض املجل�ض 
الرئ��ش��ي بحكوم��ة الوف���ق الوطن��ي ف�ي��ز ال���رساج وق�ئ��د 

اجلي�ض الليبي امل�شري خليفة حفرت.
ففيم��� رح��ب به جمل�ض الن��واب على ل�ش���ن فتحي املرميي 
امل�شت�ش���ر الإعالم��ي لرئي�ش��ه، م�شرتط� اأن مي��ر تطبيقه من 
خ��الل الربمل�ن وجلنة احلوار الت�بعة له، اأعلن حزب العدالة 
والتنمي��ة الت�بع حلركة لإخ��وان امل�شلمني الليبية رف�شه له 
جملة وتف�شيال. و�شدد هذا احلزب على اأنه يرى اأن "التف�ق 
ال�شي��ش��ي املوق��ع يف ال�شخ��ريات، وم� ت�شمنه م��ن ت�شديد 
عل��ى اأ�ش�ض الدولة املدنية ه��و الأ�ش��ض للعملي��ة ال�شي��شية، 
واأن اإج��راء تعديالت علي��ه يجب اأن تكون وفق بنوده وحتت 
مظل��ة الأمم املتحدة"، م�شيف� اأن "عقد لق�ءات برع�ية دول 
منفردة ي�شكل انحراف� عن م�ش�ر التف�ق ال�شي��شي وت�شوي�ش� 
عليه، ويفتح املج�ل لأجندات تلك الدول بتغليب طرف على 
اآخ��ر، اأو بتعميق هوة اخلالف وا�شتم��رار النق�ش�م والأزمة. 

فبع�ض الدول هي امل�شكلة ولي�شت احلل".
وعل��ى امل�شت��وى ال��دويل، ا�شتقب��ل التف���ق برتحيب ميكن 
و�شف��ه ب�ملتحف��ظ من قب��ل اإيط�لي��� وبريط�ني���، يف حني 
رحبت م�رس بنت�ئجه، م�ش��ددة على "احلل ال�شي��شي كخي�ر 
وحيد يف ليبي�، واللتزام ب�حلف�ظ على وحدة ليبي� و�شالمة 

اأرا�شيه� ومك�فحة الإره�ب".
وق�ل بي�ن ل��وزارة اخل�رجية امل�رسية اإن "هذا اللق�ء ميثل 
خط��وة اإ�ش�في��ة على طري��ق التو�شل اإىل احل��ل ال�ش�مل يف 
ليبي���"، م�شي��دا يف الوقت ذات��ه ب�"م�شت��وى التن�شيق الق�ئم 
ب��ني م�رس وفرن�ش� على مدار الأ�شه��ر امل��شية"، ولفت� اإىل 
اأن "م���رس �شتوا�شل جهوده� ب�لتع�ون مع الدول ال�شديقة، 
لدعم احلل ال�شي��شي يف ليبي�، ا�شتن�دا اإىل اتف�ق ال�شخريات 
املوق��ع يف دي�شم��رب 2015، وب�ل�ش��كل ال��ذي يكفل حتقيق 
طموح���ت ال�شع��ب الليبي يف ا�شتع���دة ال�شتقرار والبدء يف 

مرحلة اإع�دة البن�ء".
ب��دوره، اعت��رب رئي���ض املجل���ض الرئ��ش��ي حلكوم��ة الوف�ق 
الوطن��ي ف�ئ��ز ال�رساج اتف���ق ب�ري�ض مبث�ب��ة مقرتح، حيث 
و�شفه ب�أنه مطروح ل�"النق��ض والتف�و�ض مع ب�قي اأطراف 

العملية ال�شي��شية يف ليبي�".

وكاالت ـ متابعة 

ن�صرت �صحيفة 
"اإندبندنت" الربيطانية 

مقاال للكاتب واملحلل 
روبرت في�صك اأفاد فيه 

باإن�صاء مركز تن�صيق 
ع�صكري �صري م�صرتك 

بني الع�صكريني ال�صوريني 
والرو�س واملقاتلني االأكراد 

�صرق البادية ال�صورية.

واأو�ش��ح املق�ل الذي ن�رست��ه ال�شحيفة الثنني امل��شي 
اأن ت�أ�شي���ض املرك��ز يهدف اإىل تف���دي وقوع اأخط�ء بني 
الأط��راف املنخرط��ة يف احل��رب عل��ى تنظي��م "داع�ض" 
واملدعومة من مو�شكو ووا�شنطن على التوايل، علم� ب�أن 
من�ط��ق �شيط��رة الإره�بيني يف حم�فظ��ة الرقة تتقل�ض 
ب�رسع��ة ومل تع��د تف�ش��ل بني الق��وات املوالي��ة حلكومة 
دم�شق و"قوات �شوري� الدميقراطية" اإل مي�ه نهر الفرات.
وذك��ر املق�ل اأن الت�ش�لت اجلديدة، مهم� ك�ن م�شتوى 
التوتر فيه���، تظهر اأن جميع الأطراف م�شممة على منع 
ان��دلع مواجهة م�شلحة بني رو�شي��� والولي�ت املتحدة 
يف املنطق��ة. واأك��د في�ش��ك الذي زار ه��ذا الأ�شب��وع بلدة 
الر�ش�ف��ة املح��ررة م��ن قب�ش��ة الإره�بيني عل��ى اأيدي 
القوات ال�شوري��ة، اأنه ح�رس اجتم�ع� �ش�رك فيه عدد من 
ال�شب���ط ال�شوريني و�ش�بط رو�ش��ي برتبة عقيد ومق�تل 

يف "قوات �شوري� الدميقراطية".
وا�شتط��رد الك�ت��ب اأن ال�ش�ب��ط الرو�شي رف���ض التعليق، 
بينم� ق�ل املمثل عن "ق��وات �شوري� الدميقراطية" الذي 
طل��ب ع��دم الك�شف عن هويت��ه: "جميعن��� نخو�ض حرب� 
م�شرتكة �شد "داع�ض" ولذلك اأ�ش�شن� مركزا لتف�دي وقوع 
اأخط�ء". واأ�ش�ف املق�ت��ل الكردي اأن قرار اإن�ش�ء املركز 
ج���ء قب��ل 10 اأي���م على خلفي��ة قي�م الط��ريان الرو�شي 
ب�شن غ�زة على �شبي��ل اخلط�أ �شد مواقع ل�"قوات �شوري� 
الدميقراطية"، يف اإط�ر تقدم اجلي�ض ال�شوري بريف الرقة 

الغربي.
واأردف املق�ت��ل اأن امل�ش���ورات يف اإط���ر املرك��ز جتري 
يومي���، وق��د اأ�ش���ض يف عفرين مرك��ز ث�ن، م�ش��ددا على 

�رسورة توحيد اجلهود يف احلرب على "داع�ض".

لندن - وكاالت

إندبندنت: مركز تنسيق سوري روسي كردي في البادية الشرقية


