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�أن  بد  ال  �ملعار�ضة  �أن  �عترب  �خلببرب�ء،  هبب�ؤالء  �أحببد 
تتفق على ر�ؤية م�ضرتكة تتمثل يف �لتم�ضك بت�ضليم 
د�ضت�ري  تعديل  �أي  �رف�ض   ،2022 عام  �ل�ضلطة 
�إذ  �حلكم،  )63 عامًا( يف  �ل�ضي�ضي  با�ضتمر�ر  ي�ضمح 
ين�ض �لد�ضت�ر �مل�رصي على فرتتني رئا�ضيتني فقط. 
فيما ر�أى خبري �آخر �أن ت�ضتعد �ملعار�ضة النتخابات 

 ،2020 عببام  ��لببربملببان،   ،2019 يف  �ملحليات، 
يف  مناف�ضًا  ت�ضبح  �أن  �أمل  على  عدة،  تكتالت  عرب 
2022.�كانت  عام  �ملقبلة،  �لرئا�ضية  �النتخابات 
�ملعار�ضة دعت �إىل مقاطعة �النتخابات �لرئا�ضية، 
�أكرث  �تعر�ض  �ملا�ضي،  مار�ض  يف  �أجريت  �لتي 
�تهامات  �إثر  ��حلب�ض،  للت�قيف  معار�ض  رمز  من 
ينف�نها متعلقة بب”حما�لة قلب نظام �حلكم”.�رغم 
معار�ض  ��آخببر  تاريخي  �إقبال  عن  ر�ضمي  حديث 

ي�ضككك، فاز �ل�ضي�ضي ر�ضميًا يف �النتخابات بن�ضبة 
97.08 % من �الأ�ض��ت، فيما ح�ضل مناف�ضه، رئي�ض 
م��ضى،  م�ضطفى  م��ضى  )ليرب�يل(،  “�لغد”  حزب 
على 2.92%، يف ظل ن�ضبة م�ضاركة بلغت %41.05 

��أ�ض��ت باطلة فاقت ما ح�ضل عليه م��ضى.
معار�ضة �لفرتة �الأ�ىل

على مد�ر �أربع �ضن��ت من رئا�ضة �ل�ضي�ضي، بد�أت يف 
8 ي�ني� 2014، مل يخل حديث �ملعار�ضة من �ج�د 

قي�د �م�ضايقات حك�مية �ت�جيه �نتقاد�ت لل��ضع 
�ل�ضي�ضي  ��ل�ضيا�ضي يف م�رص، �مل يجتمع  �حلق�قي 
�لرئا�ضة. ت�ليه  منذ  ��حدة  مرة  �إال  �ملعار�ضة  مع 
�معار�ضيه،  �ل�ضي�ضي  بني  �ل���ضح  �خلالف  ���ضتد 
“تري�ن  جزيرتي  م�رص  ت�ضليم  �تفاقية  ت�قيع  �إبان 
�إىل   ،2016 عببام  �الأحببمببر،  �لبحر  يف  ��ضنافري”، 
م�رص  �ضهت  �جلزيرتني  لت�ضليم  �ل�ضع�دية.�رف�ضًا 
مظاهر�ت نادرة يف عهد �ل�ضي�ضي، خلفت مئات من 
تظاهر  ق�ضايا  ذمة  على  �ملحب��ضني،  �ملعار�ضني 

متت تربئة �أغلبهم منها.
�أي�ضًا رف�ضًا الإجر�ء�ت  �تلتها �حتجاجات حمد�دة 
�ضميت   ،2016 ن�فمرب  يف  حك�مية،  �قت�ضادية 
بب”�حتجاجات �خلبز . �رغم ق�ل �ل�ضلطات �مل�رصية 
�حق�ق  ��لببببر�أي  �لتعبري  حلببريببة  بدعمها  مببببر�ر�ً 
�إال �أن �ملعار�ضة يف �أغلب بياناتها كانت  �الإن�ضان، 
ثقافية  ملقار  �غلق  �نتهاكات  �جبب�د  عن  تتحدث 
�إلكرت�نية،  �إخببببباريببة  �مبب��قببع  ملن�ضات  �حجب 
على  حماكمات،  �إىل  معار�ضني  حق�قيني  �حت�يل 
�منعهم  �حلق�قي،  بن�ضاطهم  متعلقة  ق�ضايا  ذمة 
�ملعار�ضة  بني  ���ضح  تقارب  يحدث  مل  �ل�ضفر.  من 
�الإرهابية،  �لعمليات  �إد�نة  يف  �إال  �حلاكم،  ��لنظام 
لكنه تقارب حمف�ف بانتقاد�ت لل�ضلطة تعيب عليها 
�لرتكيز فقط على �حلل �الأمني، د�ن �ل�ضري يف حل�ل 
عدة ب�ضكل مت��ٍز، �ه� ما كانت ترد عليه �ل�ضلطات 
��جتماعية،  تنم�ية  �أبعاد  �جبب�د  باإعالن  عببادة 

بخالف �لع�ضكرية يف م��جهة �الإرهاب.
 13 يف  ��ضل  ��لنظام  �ملعار�ضة  بني  �لتباين  هذ� 
�أحز�ب ��أكرث من  �إعالن ثمانية  �إىل  دي�ضمرب 2017 
قال��  مدنية”  “حركة  ت�ضكيل  عامة  �ضخ�ضية   150
�الأ��ضاع،  يف  �ضديد  تده�ر  م��جهة  ت�ضتهدف  �إنها 

على �ل�ضعيدين �ل�ضيا�ضي ��القت�ضادي.

�إعالن مبادئها  �ل�ليدة، يف ميثاق  ��أ�ردت �حلركة 
�لعام،  �لعمل  جمال  “فتح  �ببرص�رة  منها  بند�ً   11
�خلق حر�ك �ضيا�ضي، �م��جهة �لتده�ر �القت�ضادي 
�حلكم  ريبباح  تبباأت  مل  لكن  �لبالد”.  يف  ��ل�ضيا�ضي 
 ،2018 يناير  ففي  �ملعار�ضة،  �ضفن  ت�ضتهي  مبا 
�قرت�ب  مع  ��لنظام،  �ملعار�ضة  بني  �له�ة  ز�دت 
�النتخابات �لرئا�ضية، ��ضط مطالب بالنز�هة ��إلغاء 
حالة �لط��رئ �لقائمة منذ �أبريل2017. غري �أن هذ� 
�ملعار�ضة،  بيانات  د�فعًا �فق  �أي�ضًا، �كان  يتم  مل 
دفع  ما  �ه�  لالنتخابات،  مقاطعتها  �إعببالن  �إىل 
�تقدمي  �نتقاد  حمالت  �ضن  �إىل  للنظام  مبب�ؤيببد�ن 
متخ�ضت  �ملعار�ضة،  رمبب�ز  �ضد  ق�ضائية  بالغات 
�آخرين،  ��ضجن  حمتملني  مناف�ضني  �ن�ضحاب  عن 
بينهم �لرئي�ض �الأ�ضبق الأركان �جلي�ض، �ضامي عنان، 
�أعلن �عتز�مه �لرت�ضح �ه� ما يز�ل على ق�ة  لك�نه 
�لرئي�ض  حب�ض  �إىل  �إ�ضافة  �لع�ضكرية.   �الحتياط 
هيئة  )�أعلى  للمحا�ضبات  �ملركزي  لللجهاز  �ل�ضابق 
رئي�ض  �ت�قيف  جنينة،  ه�ضام  حك�مية(،  رقابية 
�ملنعم  عبد  )مببعببار�ببض(،  �لق�ية”  “م�رص  حببزب 
على  �لق�ضا�ض،  حممد  حزبه  ��أمببني  �لفت�ح،  �أببب� 
�إ�ضقاط  بب”حما�لة  متعلقة  ينف�ها  �تهامات  خلفية 
�لرئا�ضية  �الأربببع  �ل�ضي�ضي  �ضن��ت  خالل  �لنظام”. 
يف  �ملحظ�رة  �مل�ضلمني،  �الإخببب��ن  جماعة  كانت 
لها باخلارج، ت�رص على رف�ض  م�رص �تتخذ مقار�ً 
�ضده،  مظاهر�ت  �تق�د  لببه،  �رصعية  ببباأي  �لقب�ل 
�ك��درها.   قياد�تها  حماكمات  مقار  يف  �تنتقده 
�إنهم  فهمي،  طلعت  �الإخبب��ن،  با�ضم  �ملتحدث  �قال 
�إثر  �ندلعت  �ضيا�ضية  �أزمة  �ضه�د ز�ر حلل  لن يك�ن 
من  لببالإخبب��ن(،  )�ملنتمي  مر�ضي  مبحمد  �الإطاحة 
حني   ،2013 ي�لي�   3 يف  مل�رص،  كرئي�ض  من�ضبه 

كان �ل�ضي�ضي �زير�ً للدفاع.   

في فترة السيسي الثانية.. 3 خيارات أمام المعارضة المصرية

 

   

الخارجية األميركية تعرض على روسيا إرسال 
دبلوماسيين جدد 

القيادة الوسطى األميركية: المهمة األصعب 
أمامنا هي الحفاظ على استقرار العراق وسوريا 

الصين تفرض رسوما على منتجات أمريكية 
قيمتها 50 مليار دوالر 

���ضنطببن- �كاالت: �علنببت �خلارجيببة �الأمريكيببة، �الربعبباء، عر�ضهببا علببى ر��ضيببا 
�إر�ضببال 60 دبل�ما�ضيا، ليحلبب�� حمل �لدبل�ما�ضيني �لذين مت طردهببم من �لبالد. �ذكر 
�ملتحببدث با�ضببم �ز�رة �خلارجية �الأمريكيببة �أنه "با�ضتطاعة م��ضكبب� �أن ال تقل�ض عدد 
�لدبل�ما�ضيببني يف �لبعثببة �لدبل�ما�ضيببة"، مبينا �نه "لببدى �حلك�مة �لر��ضيببة �إمكانية 
تقدمي �لطلبات مللء �ملنا�ضب �ل�ضاغرة يف �لبعثة �لدبل�ما�ضية"، م�ؤكد� �أنه �ضيتم �لنظر 
يف كل طلب ب�ضكل منف�ضل. �بح�ضب �ملتحدث، فاإن "�ل�اليات �ملتحدة تاأمل من م��ضك� 
�أن ت�ضتقبببل دبل�ما�ضيببني �أمريكيني جدد�، مقابل �لذين مت طردهببم من ر��ضيا رد� على 
قر�ر ���ضنطن". ��أكد �ل�ضيا�ضي �الأمريكي �أن "ر��ضيا مل تبلغ �ل�اليات �ملتحدة عن نيتها 
بخف�ببض عدد �لعاملني يف �لبعثة �لدبل�ما�ضية". �أعلنت �ل�ضلطات �الأمريكية �أنها �ضتطرد 
48 دبل�ما�ضيا ر��ضيا �12 م�ظفا من �لبعثة �لر��ضية لدى �الأمم �ملتحدة، ف�ضال عن 
�إغببالق �لقن�ضليببة �لعامة �لر��ضية يف �ضياتل. �ذلك على خلفية ت�ضمم �لعقيد �ل�ضابق يف 

�ال�ضتخبار�ت �لع�ضكرية �لر��ضية �ضريغي �ضكريبال يف بريطانيا. 

���ضنطببن - �كاالت: �أكببد قائببد �لقيببادة �ل��ضطببى �الأمريكيببة، �جلرن�ل ج�زيببف ف�تيل، 
�الربعبباء، �أن �حلببرب �ضببد تنظيببم د�ع�ببض �الإرهابي مل تنتببه بعد رغم حتريببر %90 من 
�الأر��ضببي �لتببي كان ي�ضيطببر عليببه �لتنظيم يف كل من �لعببر�ق ��ض�ريا. �قببال ف�تيل - 
فببى كلمة لببه مبعهد "�ل�ضببالم �الأمريكي"، �إن "�لقبب��ت �الأمريكية �ضتلعببب د�ر� يف حفظ 
��ضتقببر�ر �ض�ريا على �ملدى �لط�يببل"، م�ؤكد� �أن "�ملهمة �الأ�ضعب �أمام �لق��ت �الأمريكية 
�الآن هي �حلفاظ على ��ضتقر�ر �لعر�ق ��ض�ريا". ��أ�ضاف �أن "�ل��ضع ب�ض�ريا �أكرث تعقيد� 
�ذلببك نظببر� ال�ضتمر�ر ت��جد د�ع�ببض، �على �ل�اليات �ملتحدة م���ضلببة �ل�ضغط على هذ� 
�لتنظيم �الإرهابى، كما علينا �أن ن���ضل �لنظر يف كيفية �لتعامل مع ق�ضية د�ع�ض لننظر 
�ىل قبب��ت �ض�ريببا �لدميقر�طية، �مببن �الأهمية مبكان �إدر�ك �أن ما يقببرب من ن�ضف هذه 
�لقبب��ت هم من �لعرب". ���ضار �ىل �نببه "علينا �أن نتعامل مع �مل�قف �لذي نحن ب�ضدده 
�الآن علببى �الأر�ببض، ��عتقد �أننا �أثبتنا قدر�تنا على �لتكيف مع �لظر�ف �لتى جند �أنف�ضنا 
�أمامهببا، ��ضن���ضببل هدفنا لل�ضغببط على د�ع�ض، �معاجلة �لت�تببر�ت �حلالية يف مناطق 

�أخرى من �ضمال �ض�ريا".

بكببني- �كاالت: قببرر جمل�ض �لد�لة �ل�ضيني، �الأربعبباء ، فر�ض ر�ض�ما جمركية 
�إ�ضافيببة بن�ضبببة 25 يف �ملئببة علببى 106 منتجببات �أمريكية. �قببال �لتلفزي�ن 
�ملركزي �ل�ضيني، �ن "جمل�ض �لد�لة �ل�ضيني قرر فر�ض ر�ض�م جمركية �إ�ضافية 
ن�ضبتها 25 يف �ملئة على 106 منتجات �أمريكية بينها ف�ل �ل�ض�يا ��ل�ضيار�ت 

��لكيما�يات".
�بح�ضببب بيببان �ز�رة �لتجببارة �ل�ضينيببة، فبباإن "قيمببة �ملنتجببات �مل�ضتهدفببة 

بالر�ض�م �جلمركية ��ضلت عام 2017 �إىل 50 مليار د�الر".
��قببع �لرئي�ض �الأمريكببي د�نالد تر�مببب، يف �آذ�ر �ملا�ضي، قببر�ر بفر�ض ر�ض�م 
��ضتري�د جمركية قيمتها 25 يف �ملئة على �ل�ضلب �10 يف �ملئة على �الأملني�م. 
��أثببار قببر�ر تر�مب م�جة من �النتقبباد�ت من �الحتاد �الأ�ر�بببي �كند� ��ل�ضني 

��ل�اليات �ملتحدة ب�ضبب �حتمال ن�ض�ب حرب جتارية.

مببع �حتفببال �الإير�نيني بعيد �لنبب�ر�ز، بببدء �ل�ضنة �لفار�ضيببة �جلديدة، 
�هبب� تقليد قدمي يع�د ملا قبل �الإ�ضالم، �ي�ضببادف بد�ية ف�ضل �لربيع، 
�متجببذر يف �لثقافببة �لفار�ضيببة، متر �لقيببادة يف طهببر�ن مبرحلة غري 
م�ضتقببرة، �ض��ء د�خليًا �أم عرب �ملحيببط �الإقليمي ��لد�يل. �ترى �ض�ز�ن 
مالبب�ين، زميلببة بببارزة متخ�ض�ضببة يف �ل�ضيا�ضة �خلارجيببة لدى مركز 
�ضيا�ضببة �ل�ببرصق �الأ��ضببط ��أمن �لطاقببة �لتابببع مل�ؤ�ض�ضببة "بر�كينغز" 
�لفكريببة، �أنببه على رغببم خمبب�د م�ضببري�ت �الحتجاج �لتببي خرجت يف 
نهاية �لعام �الأخري، ��ضملت 80 مدينة �إير�نية، �إال �أن �الإحباط من �ض�ء 

�أ��ضاع �قت�ضادية ��جتماعية، �ب�ضبب قي�د �ضيا�ضية، ما ز�ل �ضائد�ً.

��ضتفز�ز�ت �منا�ر�ت
�ح�ضببب مالبب�ين، �أدت �ال�ضطر�بات الإثببارة �أع�ضاب �لطبقببة �ل�ضيا�ضية 
يف طهببر�ن، كما �ضحببذت همة �لرئي�ض �الإيببر�ين �ل�ضابق حمم�د �أحمدي 
جناد ال�ضتفز�ز�ت جديدة ف�ضاًل عن ظه�ر منا�ر�ت ب�ضاأن عملية خالفة 

�ملر�ضد �الأعلى للجمه�رية �الإ�ضالمية.
�يف �ل�قببت نف�ضببه، �رغببم �النت�ضببار علببى د�ع�ببض يف �لعببر�ق، �على 
معار�ضي �الأ�ضد يف �ض�ريا، ت��جه طهر�ن حاليًا مقا�مة ق�ية لتمددها 
�الإقليمببي، من قبل �ل�ضع�دية �لتي يبد� �يل عهدها �ل�ضاب م�ضمم على 

منع متدد �لنف�ذ �الإير�ين باأي ثمن.
غي�م �ض�د�ء

لكببن، بر�أي كاتبببة �ملقال، ياأتي �لتهديد �لرئي�ضببي الإير�ن من ���ضنطن، 

حيث ت�ضتعد �إد�رة تر�مب لالنقالب على �ل�ضفقة �لن��ية لعام 2015، 
�هببي خطبب�ة مببن �ضاأنها �إعببادة فر�ببض عق�بببات �قت�ضاديببة قا�ضية 
�ضببد �إيببر�ن، �زيببادة �خلالفببات بببني �لعد�يببن �لقدميني. كذلببك، �أدى 
قببر�ر �لرئي�ببض �الأمريكببي �الأخري تعيني جبب�ن ب�لت�ن، م�ضبب�ؤ�ل �ضابق 
يف �إد�رة ب��ببض، كثالببث م�ضت�ضببار �أمن ق�مي يف عهببده، ليلقي بظالل 
�ضبب�د�ء علببى �ل�ضنببة �لفار�ضية �جلديببدة بالن�ضبببة لطهببر�ن. فقد عرف 
ب�لت�ن بحملتببه �ل�رص�ضة ��ل�رصيحة �ضد �ل�ضفقببة �لن��ية، ��إ�رص�ره 
علببى �جبب�ب "حترير تر�مب الأمريببكا من هذه �ل�ضفقببة �مل�ض�ؤ�مة يف 
�أ�ل فر�ضببة ممكنة". �قد ر�ضم ب�لتبب�ن خطة لتحقيق ذلك �لهدف. �ه� 
يقرتح ��ضتبد�ل �لديبل�ما�ضية ب�رصبات ع�ضكرية من �أجل تدمري �لبنية 
�لتحتيببة �لن��يببة الإير�ن، مرفقببة بب"دعم قبب�ي للمعار�ضببة �الإير�نية 

�ل�ضاعية لتغيري �لنظام يف طهر�ن". 
  ب�مبي�

�فيمببا �ضيديببر ب�لت�ن عمليببة �ضنع �لقببر�ر بني �لبب�كاالت �الأمريكية 
�لرئي�ضيببة، هنبباك خ�ضببم �آخر لالتفبباق �لنبب��ي، مايك ب�مبيبب� �زير 
�خلارجيببة �الأمريكية �جلديد. �هكذ� بد�أ �الإير�نيبب�ن ��لعامل ي�ضتعد�ن 

الن�ضحاب �أمريكا من �ل�ضفقة �لن��ية �الإير�نية. 
 �عببال�ة عليه، تق�ل كاتبة �ملقال �إن �لتعيينات �الأخرية �أ�ضافت بعد�ً 
فتاكًا جديد�ً حل��ر متقلب بني ���ضنطن ��أ�ر�با يهدف الإقناع �لرئي�ض 
�الأمريكببي بالرت�جببع عن تهديببده مبر�جعة �لثغببر�ت يف �التفاق، قبل 
�مل�عببد �لنهائببي يف 12 ماي�)�أيار(، ��إعادة فر�ببض عق�بات �أمريكية 

�ضد �إير�ن. 

دعببا ممثل �الحتبباد �الأ�ر�بببي �ر�ؤ�ضاء بعثات 
د�ل �الحتاد يف �الأر��ضي �لفل�ضطينية �إ�رص�ئيل، 
�الأربعاء، �إىل �الإلتز�م بالقان�ن �لد�يل ��حرت�م 

حق�ق �الأطفال �لفل�ضطينيني.
�الأخببرية  �الأ�ضهببر  "�ضهببدت  بيببان:  يف  �قببال 
�رتفاعًا يف عدد �الأطفببال �لذين مت �حتجازهم 
خببالل �الحتجاجات يف �الأر��ضببي �لفل�ضطينية 

�ملحتلة مبا فيها �لقد�ض �ل�رصقية".
 ��أ�ضبباف �أن "�الحتبباد �الأ�ر�بببي قلببق فيمببا 
يتعلق بالظببر�ف ��الإجر�ء�ت �لتي تطبق �أثناء 

�العتقال ��لتحقيق مببع ��حتجاز �الأطفال مبا 
يف ذلك �العتقال �الإد�ري".

��أ�ضارت بعثات �الحتبباد يف بيانها �إىل ق�ضية 
�لفل�ضطينيببة عهببد �لتميمببي، �لتي حكببم عليها 

�ل�ضهر �ملا�ضي بال�ضجن ثمانية �أ�ضهر.
�الأ�ر�بببي  �الحتبباد  "بعثببات  �ن  �ىل  ���ضببار 
يف �لقد�ببض �ر�م �هلل تعببرب عببن قلقهببا �لعميق 
بخ�ض��ببض حيثيبباث �عتقببال عهببد �لتميمببي 
��ملببدة �ظببر�ف �العتقببال ��الإجببر�ء�ت �لتي 
يف  �حلببال  هبب�  مثلمببا  حالتهببا  يف  �تبعببت 
ق�ضايببا م�ضابهة �أخرى �أمببام �لنظام �لق�ضائي 

�لع�ضكري".

"�أن  بيانهببا  يف  �الحتبباد  بعثببات  ��أ��ضحببت 
�إ�رص�ئيل عليها �لتز�مببات �فق �لقان�ن �لد�يل 
باحببرت�م حقبب�ق �الأطفببال حيث ن�ببض على �أن 
�عتقببال ��حتجبباز �أ� �ضجببن �أي طفببل يجب �أن 
ي�ضتخدم فقببط يف حبباالت ��ضتثنائية �الأق�رص 

مدة ممكنة".
�قال نببادي �الأ�ضببري، �إن "�إ�رص�ئيل �عتقلت منذ 
بد�يببة �لعببام �جلبباري 353 طفبباًل، ��إن عببدد 
�الأطفال �لفل�ضطينيني �ملحتجزين يف �ضج�نها 

حاليًا يبلغ نح� 350 طفاًل".
��أ��ضح �لنادي �أن "�لعام �ملا�ضي �ضهد �عتقال 

�لق��ت �الإ�رص�ئيلية ملا يقارب 1467 طفاًل".

�علببن �زيببر �لدفبباع �الإير�نببني �أمببري حامتببي، 
�الربعبباء، �إن طهر�ن ت�ضعببى للحل �ل�ضيا�ضي يف 
�ض�ريببا �تقببف �ضببد �أي تدخببل ع�ضكببري فيها، 
م�ضببري� �إىل �أهميببة �لتعببا�ن بببني د�ل �ملنطقة 

للق�ضاء على �الإرهاب.
�ذكببر حامتي، يف كلمته خببالل م�ؤمتر م��ضك� 
�ل�ضابببع لالأمببن �لببد�يل، �أنببه "مببن حببق �إير�ن 
تط�يببر �ضالحها �ل�ضار�خببي لل�ق�ف يف �جه 

�لتهديد�ت".
��ضببدد �زيببر �لدفبباع �الإيببر�ين علببى "�رص�رة 
�لتعببا�ن بني د�ل �الإقليم يف م��جهة �الإرهاب 
�لد�يل، �لببذي بات ينت�رص على حببد ��ضفه، يف 

�لف�ضاء �الإلكرت�ين".
��أ�ضاف �ن "�لتعببا�ن �الير�ين �لر��ضي �لرتكي 
يق�م باإخر�ج �ملجم�عات �لتكفريية لكنه حتى 
�الآن مل ي�ضتطببع جتفيببف منبببع هببذ� �لتفكببري، 
لقببد ح�ضلنببا يف هذه �ملدة علببى جتربة ���ضعة 
مبحاربببة �الإرهبباب �هزميتببه، لكببن مل ينتهي 

�الإرهاب حتى �الآن يف �ملنطقة".
����ضببح �نه "�أ�ضبح من �ل�رص�رة �لتعا�ن بني 
د�ل �ملنطقببة للق�ضبباء على �الإرهبباب �ملنت�رص 

�أي�ضا �ضمن �لعامل �الفرت��ضي".

النووي اإليراني على مشرحة فريق األمن القومي األميركي الجديد 

ايران: نقف ضد أي االتحاد األوروبي يدعو إسرائيل الحترام حقوق األطفال 
تدخل عسكري 

في سوريا 
بروكسل- وكاالت

طهران - وكاالت: 

طهران - وكاالت

القمة الثالثية تتفق على تسوية نهائية في سوريا

�أعلنببت ر��ضيببا �تركيببا ��إيببر�ن،  �أنهببا تعتببرب عملية 
�أ�ضتانببا �ضيغببة ناجحببة �حيببدة للمفا��ضببات ح�ل 
ت�ض�يببة �الأزمببة �ل�ض�ريببة. �جبباء يف بيببان م�ضببرتك 
�ضببدر عن لقبباء قمة عقده �لزعمبباء �لر��ضي فالدميري 
ب�تببني ��لرتكي رجب طيب �أرد�غان، ��الإير�ين ح�ضن 
ر�حبباين، يف �لعا�ضمببة �لرتكيببة �أنقرة، �أنهببم “�أكد�� 
جمببدد� عزمهم علببى م���ضلببة تعا�نهببم �لن�ضط ح�ل 
�ض�ريببا، لتثبيت نظام �قف �إطالق �لنار بني �الأطر�ف 
�ملتنازعببة ��لدفببع بالعملية �ل�ضيا�ضيببة مب�جب قر�ر 
جمل�ببض �الأمن”.�جببدد �لر�ؤ�ضبباء �لر��ضببي ��الإيببر�ين 
��لرتكببي دعمهم للعمليببة �ل�ضيا�ضيببة �لتفا��ضية يف 
�ض�ريببا، م�ؤكدين �أن �لنببز�ع يف هذ� �لبلد ال ميكن حله 
بالقبب�ة �لع�ضكرية. �رحب �لر�ؤ�ضبباء �لر��ضي ��الإير�ين 
��لرتكببي بالقببر�ر 2401 �ل�ضادر عببن جمل�ض �الأمن 
�لببد�يل، �أ��خببر فرب�يببر �ملا�ضببي، ملعاجلببة �حلالببة 
�الإن�ضانيببة �لكارثية يف �ض�ريا، مبا يف ذلك يف غ�طة 
دم�ضببق �ل�رصقيببة ��لف�عببة �كفر�يببا ��إدلببب ��ضمببال 
ريببف حمبباة ��لركبببان ��لرقببة، “منا�ضديببن �أطر�ف 
�لنببز�ع �لت�ببرصف مبا يتفق مع بن�د �لقببر�ر، مبا فيها 
�المتناع عببن �نتهاكات �قف �إطببالق �لنار”، بح�ضب 
ن�ببض �لبيان.كمببا �أكببد �لبيببان �لثالثببي دعببم ر��ضيا 
�تركيا ��إير�ن لقر�ر�ت م�ؤمتر �حل��ر �ل�طني �ل�ض�ري 
يف �ض�ت�ضببي، مبا يف ذلببك ت�ضكيل �للجنببة �لد�ضت�رية 
�لببد�ل  ر�ؤ�ضبباء  �ضعببي  �إىل  �لبيببان  �ل�ض�رية.��أ�ضببار 
�لثالث �إىل م���ضلببة �لتعا�ن لدحر تنظيمات “�لد�لة 
�الإ�ضالمية” )د�ع�ض( �”جبهة �لن�رصة”، �جمم�عات 
��ضخ�ضيببات �أخرى مت�ضلببة بتنظيمببي “�لقاعدة” �أ� 
�أن �لف�ضل  �أ�ضار �لبيان �إىل  “د�ع�ض”.  �بهذ� �ل�ضدد، 
بني �ملجم�عات �الإرهابيببة ��ملعار�ضة �مل�ضلحة �أمر 
ذ� �أهمية �أ�ل�ية ملنع �ق�ع خ�ضائر بني �ملدنيني يف 
�ض�ريببا.  �بح�ضببب �لبيببان �لثالثي، فقببد �أعرب ب�تني 
�ر�حاين عن �ضكرهمببا للرئي�ض �لرتكي لتنظيم �لقمة 
يف �أنقببرة، ��أن �الأطر�ف قببررت عقد لقاء ثالثي مقبل 

يف �إير�ن، تلبية لدع�ة �لرئي�ض ح�ضن ر�حاين.

بغداد – متابعة

تبداأ املعار�صة امل�صرية 
فرتة ثانية مع الرئي�س عبد 

الفتاح ال�صي�صي، ولي�س 
اأمامها �صوى ثالثة خيارات، 

ترتاوح بني االندماج يف 
احلياة ال�صيا�صية، اأو 

ا�صتمرار الرف�س والعزوف، 
اأو الدخول يف �صراكات ملنع 
تعديل الد�صتور واال�صتعداد 

لالنتخابات املقبلة، عام 
.2022

سول- وكاالت


