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الشرطة البريطانية: وحدة مكافحة اإلرهاب 
تحقق في واقعة قرب سالزبري

تركيا تنقل بعض الصالحيات من رئيس الوزراء 
إلى الرئيس

شيوخ المغرب الى الفيسبوك لمحاربة التطرف 

لن��دن – وكالت :   قال��ت �رشطة لندن الأربعاء اإن اأفرادا من وحدة مكافحة الإرهاب 
ي�سارك��ون يف التحقي��ق يف واقعة حدثت قرب مدينة �سالزبري الإجنليزية يف جنوب 

غرب البالد واأدت ملر�ض �سخ�سني يرقدان يف حالة حرجة.
واأ�ساف��ت �رشطة لن��دن يف بيان ”نظرا للوقائ��ع الأخرية يف �سالزب��ري، يعمل اأفراد 
م��ن وح��دة مكافح��ة الإرهاب م��ع زمالئهم يف �رشط��ة ويلت�سري فيم��ا يخ�ض واقعة 
اإميزبري“. وتابع البيان ”كما �رشحت �رشطة ويلت�سري، فاإنهم منفتحون على جميع 

الحتمالت فيما يتعلق بالظروف املحيطة بالواقعة“.
ويف خطوة ن��ادرة اأعلنت ال�رشطة يف ويلت�سري، حيث تعر�ض العميل الرو�سي ال�سابق 
�سريج��ي �سكريبال وابنت��ه يوليا للت�سميم بغاز اأع�ساب يف مار���ض اآذار، عن ”واقعة 

كربى“ بعد العثور على رجل وامراأة غائبني عن الوعي يوم ال�سبت يف اإميزبري.
ونقل حمرر يف ال�ساأن ال�سيا�سي ب�سحيفة �سن الربيطانية عن م�سادر دفاعية قولها 
اإن ال�سخ�س��ني املري�س��ني ق��رب �سالزبري تعر�س��ا للت�سميم، ومت اإر�س��ال عينات اإىل 

موقع الأبحاث الع�سكري الربيطاين بورتن داون لفح�سها.

ا�سنطب��ول – وكالت : اأ�س��درت تركيا ، الأربعاء،  مر�سوما بنقل بع�ض ال�سالحيات اإىل 
الرئي���ض يف �سوء انتقال البالد اإىل نظام الرئا�س��ة التنفيذية بعد النتخابات الرئا�سية 
والربملانية ال�سهر املا�سي. ويدخل املر�سوم، الذي ن�رش يف اجلريدة الر�سمية، تعديالت 
عل��ى قوانني �س��درت ب��ني عام��ي 1924 و2017 و�سينق��ل اخت�سا�سات م��ن رئي�ض 
ال��وزراء وجمل�ض الوزراء اإىل الرئي�ض ومكتب الرئي�ض. و�سوت الأتراك يف ا�ستفتاء العام 
املا�س��ي باأغلبي��ة ب�سيط��ة ل�سالح النتق��ال اإىل نظام رئا�س��ي قوي. وبداأ ه��ذا التغيري 
ال�سيا�س��ي يدخ��ل حي��ز التنفي��ذ بعد ف��وز الرئي���ض رجب طي��ب اإردوغ��ان بالنتخابات 
الت��ي جرت يوم 23 يوني��و حزيران. و�سيتم اإلغاء مكتب رئي�ض ال��وزراء و�سيكون بو�سع 
اإردوغ��ان ت�سكي��ل وتنظيم ال��وزارات واإقالة املوظف��ني العمومي��ني دون احل�سول على 
موافق��ة الربملان. وكانت احلكومة ت�سدر املرا�سيم دون احل�سول على موافقة الربملان 
من��ذ فر�ض حالة الط��وارئ بعد حماولة انقالب يف يوليو متوز 2016. وتعهد اإردوغان 
برف��ع حالة الط��وارئ بعد النتخابات. و�سيبداأ �رشيان التغي��ريات الواردة حينما يوؤدي 

اإردوغان اليمني اأمام الربملان يف الثامن اأو التا�سع من  متوز كما ت�سري التوقعات.

مراك�ض – وكالت : دعا الأمني العام للهيئة العاملية للعلماء امل�سلمني، ال�سيخ 
�سع��د بن علي ال�سه��راين، رجال الدين اإىل اإن�ساء ح�ساب��ات على مواقع التوا�سل 

الجتماعي ملحاربة التجنيد الإلكرتوين.
وقال ال�سهراين، الأربعاء، على هام�ض م�ساركته يف موؤمتر دويل نظمته الرابطة 
املحمدي��ة للعلم��اء بالرباط اإنه "�سيت��م توقيع اتفاقية مع رابط��ة العبادي من 
اأج��ل اإنت��اج ُخطط مدرو�سة تخ��دم اجليل اجلديد من ال�سب��اب الذين �رشقهم منا 

داع�ض عرب من�سات التوا�سل الجتماعي".
واأ�ساف اأن علماء الدين مطالبون اليوم باإن�ساء ح�سابات على موقعي التوا�سل 
الجتماع��ي "توي��رت" و"في�سبوك" ملحا���رشة الإرهاب الإلك��رتوين، م�سريا اإىل 
"���رشورة القي��ام بدورات تدريبية لهوؤلء العلماء ل���رشح كيفية ا�ستخدام هذه 

الو�سائط كو�سائل للبناء ولي�ض كو�سائل للهدم والدمار".
واأو�س��ح املتحدث اأن: "التجنيد الإلكرتوين يق��وم على اأ�سا�ض اأجندات عاملية ل 
ترتب��ط فقط باأ�سخا���ض اأو تنظيم��ات اإرهابية، بل ترتبط ب��دول تعمد اإىل غ�سل 

اأدمغة ال�سباب".

ب��ون – وكالت : قال��ت منظم��ة )�سي ووت���ض( الأملانية 
لالإغاث��ة الإن�ساني��ة ،الأربع��اء اإن مالط��ا منع��ت حتلي��ق 
طائ��رة �سغ��رية، كان��ت ُت�ستخ��دم للبح��ث ع��ن ق��وارب 

املهاجرين يف البحر املتو�سط، انطالقا من اأرا�سيها.
واأك��د متحدث با�سم حكومة مالطا �س��دور اأوامر للطائرة 
بع��دم الإق��الع، م�س��ريا اإىل اأن م��ن املتوقع �س��دور بيان 
�سام��ل عن ه��ذه الواقع��ة. وتبدو ه��ذه اخلطوة ج��زءا من 
جه��ود تبذلها مالطا واإيطاليا املج��اورة ملنع املنظمات 
غ��ري احلكومية من العمل انطالقا م��ن اأرا�سيهما. وتعمل 
تل��ك املنظم��ات عل��ى اإنق��اذ املهاجري��ن قبال��ة ال�ساحل 
الليب��ي. وقالت املنظمة ”اعتبارا م��ن الآن مل يعد متاحا 
خروج رحالت جوي��ة... يف منطقة البحث الواقعة �سمايل 
)مونب��ريد(،  الطائ��رة  اأن  واأ�ساف��ت  الليب��ي“.  ال�ساح��ل 
الت��ي تديره��ا بالتعاون م��ع موؤ�س�س��ة اإغاثي��ة للطيارين 
ال�سوي�رشي��ني، �ساهم��ت يف اإنق��اذ نح��و 20 األف��ا. وقالت 
”كان م��ن املمكن اأن يغ��رق اأكرث من األف �سخ�ض اإذا مل 
يكت�س��ف طاق��م مونب��ريد الق��وارب وه��ي تغ��رق يف اآخر 
حلظة“. واأعلنت مالطا الأ�سبوع املا�سي غلق كل موانئها 
اأمام �سفن املنظمات غري احلكومية بعدما �سمحت بدخول 
�سفين��ة تديره��ا منظم��ة )مي�س��ن لي��ف لي��ن( اخلريي��ة 
الأملاني��ة كان على متنه��ا 133 مهاج��را. ومثل قبطان 
ه��ذه ال�سفينة  الثن��ني املا�سي  اأم��ام حمكمة يف مالطا 
حي��ث ُوجهت له ته��م خمالفة قواع��د الت�سجيل كما جرى 

احتجاز ال�سفينة حلني اإجراء مزيد من التحقيقات.

والعالق��ة بينكم وبني احلكومات ه��ي يف نهاية الأمر 
عالق��ة �رشاك��ة كامل��ة وت�ساف��ر يف اجله��د م��ن اأجل 
رفاهية ال�سعوب، ودوركم يف منظومة العمل امل�سرتك 
جوه��ري، لأن ه��ذه املنظوم��ة ل ميك��ن ول ينبغ��ي 
له��ا- اأن تكون قا�رشة على اجلان��ب الر�سمي وحده.. 
واإمن��ا ل بد اأن يكون لل�سعوب فيها �سوت موؤثر وفعال 

وم�سموع".
وتاب��ع اأب��و الغي��ط: "نع��رف جميع��ا اأن الق�سايا التي 
تواج��ه اأمتن��ا العربي��ة يف ال�سنوات الأخ��رية �ساغطة 
وخط��رية، فم��ا م��ن �س��ك يف اأن العدي��د م��ن بالدنا ل 
يعي�ض ظروفا عادية واإمنا حالة اأزمة، مع التفاوت يف 

حدة هذه الأزمات ومدى ات�ساعها وخطورتها".
وم�سى: "يف كل الأحوال فالأزمات ل تبقى حم�سورة 
يف دولة اأو اإقليم جغرايف بعينه، واإمنا تنعك�ض اآثارها 
وتبعاته��ا عل��ى العامل العربي مبختل��ف �سعوبه وعلى 
�سورت��ه ل��دى الع��امل اخلارج��ي، وقدرت��ه عل��ى ح�سد 

طاقاته وموارده من اأجل البناء والتنمية".
واأ�س��ار اإىل اأن��ه "برغم ات�ساع م�ساح��ة الأزمات وتعقد 
الُكلف��ة الب�رشي��ة واملادي��ة  م�س��ارات احل��ل وتفاق��م 
ا�ستم��رار ال�رشاع��ات يف بع���ض دول عاملن��ا العربي، 
ف�س��ال ع��ن التحديات الأمني��ة اخلطرية، الت��ي ما زال 

ي�سكلها الإرهاب على ا�ستقرار املنطقة".
وق��ال اأب��و الغي��ط: "اغتنم فر�س��ة م�ساركت��ي يف هذه 
اجلل�س��ة لأ�سلط ال�سوء جم��دداً على التحديات املحدقة 

بالق�سية الفل�سطينية يف هذا املنعطف احلا�سم".
واأك��د اأن م��ن يظ��ن اأن الأزم��ات العربي��ة الراهنة هي 
فر�س��ة لتمييع الق�سية الفل�سطيني��ة اأو التغطية عليها 
اأو ت�سفيته��ا خمط��ئ يف ق��راءة امل�سه��د، وخمطئ يف 

فه��م الراأي الع��ام العربي، الق�سي��ة الفل�سطينية لي�ست 
ق�سي��ة الفل�سطيني��ني وحده��م ولكنها ق�سي��ة العرب، 
وكل الع��رب، و�ستبق��ى كذلك اإىل اأن يج��د هذا ال�رشاع 
التاريخ��ي حل��ه الع��ادل وال�سام��ل باإنه��اء الحتالل 
واإقام��ة الدول��ة الفل�سطيني��ة امل�ستقل��ة عل��ى ح��دود 
وعا�سمته��ا   ،1967 يونيو/حزي��ران  م��ن  الراب��ع 
للجامع��ة  الع��ام  الأم��ني  واأ�س��ار  ال�رشقي��ة.  القد���ض 
العربي��ة اإىل اأن الدبلوما�سي��ة العربي��ة تواج��ه حتديا 
حقيقي��ا بالت�س��دي للهجم��ة اخلطرية، الت��ي تتعر�ض 
لها الق�سية الفل�سطينية من��ذ اإعالن الإدارة الأمريكية 

عن قراٍر اأح��ادي اجلانب بالعرتاف بالقد�ض عا�سمة 
اإ�رشائي��ل تنق��ل �سفارته��ا اإليه��ا، وا�سفا الق��رار باأنه 
"تخل��ى م��ن خالله اجلان��ب الأمريك��ي، به��ذا القرار 
وغ��ريه م��ن الإج��راءات الأحادي��ة، ع��ن حي��اده اإزاء 
الن��زاع الأطول اأمدا يف املنطقة، ب��ل �سارت الوليات 
املتحدة جزءا من امل�سكلة بدل من اأن تكون ج�رشا اإىل 
احل��ل، واأ�سهم عدد من الق��رارات الأمريكي��ة املتتالية 
يف اإي�س��ال ر�سال��ٍة للجانب الفل�سطين��ي والعربي باأن 
الولي��ات املتحدة ل تعب��اأ بق�سي��ة الفل�سطينيني، ول 
تاأب��ه ملعاناتهم املمتدة، حتى اإنه��ا مل جتد غ�سا�سة 

يف تقلي���ض اإ�سهامها يف موازنة وكالة غوث وت�سغيل 
الالجئ��ني الفل�سطيني��ني )اأون��روا( م��ن 350 ملي��ون 
دولر، اإىل 60 ملي��ون دولر، وه��و م��ا يه��دد معي�سة 
ما يق��رب من �ستة ماليني لج��ئ فل�سطيني يعتمدون 
عل��ى الوكال��ة يف معي�ستهم، داخ��ل الأرا�سي املحتلة 
ويف دول اجل��وار العرب��ي، ف�س��ال ع��ن ن�س��ف مليون 
طف��ل فل�سطيني ق��د ل ي�ستطيع��ون موا�سل��ة تعليمهم 
يف �سبتمرب/اأيل��ول املقبل، اإن بقي الو�سع على حاله، 
ويكف��ي اأن نتاأم��ل الو�س��ع يف قط��اع غ��زة املحت��ل، 
املحا���رش من دول��ة الحتالل منذ 12 عام��ا، لندرك 

اأن انفج��ار الأمور �سار احتم��ال واردا يف كل حلظة". 
وم�س��ى بقوله:لقد علمنا ال�سع��ب الفل�سطيني دوما اأنه 
ع�سي على النحناء، غري قابل للتطويع اأو الإخ�ساع، 
وه��ا ه��م الفل�سطيني��ون يقدمون ع���رشات ال�سهداء يف 
ي��وم افتت��اح ال�سفارة امل�سئ��وم ليعرف الع��امل الوجه 
احلقيقي لالحتالل البغي�ض، الذي لن ي�ستطيع اإخفاءه 
مهم��ا ح��اول جتمي��ل ال�س��ورة، ومنذ مظاه��رات يوم 
الي��وم ح�س��دت  30 مار���ض/اآذار، واإىل  الأر���ض يف 
اآلة البط���ض والعدوان الإ�رشائيلية م��ا يربو على 135 
�سهي��دا، وجت��ري اجلامع��ة العربي��ة يف ه��ذه الأثن��اء 
الت�س��الت الالزمة م��ن اأجل الإ���رشاع بت�سكيل جلنة 
حتقي��ق يف اجلرائم، الت��ي ارتكبها الحتالل يف قطاع 
غ��زة املحت��ل من��ذ 30 مار���ض املا�س��ي". وق��ال اإن 
ال��دول العربي��ة تخو�ض معركة حقيقي��ة على ال�سعيد 
الدبلوما�سي من اأجل تثبيت احلق الفل�سطيني، و�سمان 
اأن يبق��ى الق��رار الأمريكي معزول وغ��ري قابل للتكرار 
اأو ال�ستن�س��اخ، وجن��ح اجلان��ب العرب��ي يف ا�ست�سدار 
قرار هام م��ن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف �ساأن 
توف��ري احلماية الدولية لل�سعب الفل�سطيني، وهو القراُر 
الأول م��ن نوِعه يف هذا الباب، وُيع��د ا�ستكماًل للقرار 
ال��ذي كانت اجلمعي��ة العامة قد اعتمدت��ه يف دي�سمرب 
املا�سي يف �س��اأن القد�ض. وتابع: "لقد اآثرت اأن اأق�رش 
حديثي اأمامك��م اليوم على الق�سية الفل�سطينية عارفا 
ب��اأن الأجن��دة العربي��ة مزدحم��ة الق�ساي��ا والأزمات 
عام��رة باملب��ادرات والتحديات، التي �س��وف تتطرق 
اإليها مناق�ساتكم واأعمال جل�ستكم، غري اأن يقيني اأنكم 
ت�سارك��وين ال��راأي يف اأن هذه الق�سي��ة، وهي ق�سيتنا 
جميع��ا، متر بلحظة حا�سمة تتطل��ب منا يقظة كاملة، 
وعمال مت�سافرا، وجهدا متوا�سال ل اأظن اأنكم تبخلون 

به اأو تق�رشون فيه".  

�رشح��ت وزارة اخلارجي��ة اليابانية،الأربع��اء، اأن 
الياب��ان اأبلغ��ت جلنة تنفي��ذ العقوبات �س��د كوريا 
نق��ل  ال��دويل ح��ول  الأم��ن  ال�سمالي��ة يف جمل���ض 
املنتجات البرتولية من �سفينة اإىل �سفينة مب�ساركة 

الناقلة الكورية ال�سمالية "اآن �سان1-".
وجاء يف البيان اخلارجية ان قوات الدفاع البحرية 
الناقل��ة الكوري��ة ال�سمالي��ة اآن �س��ان1- و�سفين��ة 
350 كيلوم��رًتا م��ن  اأخ��رى جمهول��ة، عل��ى بع��د 
�سنغه��اي، واقفت��ان جنًبا اإىل جن��ب وي�سل بينهما 

ق�سي��ب حدي��دي، مم��ا ُي�ستنت��ج من��ه اأن ال�سفينتني 
حكوم��ة  تعتق��د  الأعم��ال.  بع���ض  تنف��ذان  كانت��ا 
الياب��ان، بع��د املراجع��ة ال�ساملة ، اأنه م��ن املمكن 
البرتولي��ة املحظ��ورة  ال�س��ك يف �س��خ املنتج��ات 
مبوجب قرار جمل�ض الأمن من �سفينة اإىل �سفينة يف 
اأع��ايل البحار. بالإ�سافة اإىل ذل��ك، تعتقد احلكومة 
الياباني��ة اأن��ه مت تغيري ا�سم ناقل��ة النفط اآن �سان-
1، التي ت�سملها العقوبات �سد كوريا ال�سمالية يف 
اإطار جمل���ض الأمن الدويل بتجمي��د الأ�سول وحظر 
دخول املوانئ، اإىل "هوب �سي" لتجنب العقوبات". 
وجدي��ر بالذكر اأن حادث يوم ال��� 29 من يونيو هو 

احل��ادث الثام��ن الذي يق��دم عنه اجلان��ب الياباين 
تقري��را اإىل الأمم املتح��دة. وكان البي��ت الأبي���ض 
ق��د اأعل��ن  يف وق��ت �ساب��ق ، اأن الرئي���ض الأمريكي، 
دونال��د ترامب مدد العقوبات عل��ى كوريا ال�سمالية 
لع��ام اآخ��ر. وفر�س��ت العقوب��ات من خ��الل �سل�سلة 
م��ن املرا�سي��م التنفيذية من ع��ام 2008، 2010، 
2011، 2015، 2016، 2017. وهي موجهة �سد 
الربنام��ج الن��ووي وال�ساروخي لكوري��ا ال�سمالية، 
ف�س��اًل عن ع��دد من النته��اكات املزعومة الأخرى 
لبيون��غ يانغ، مبا يف ذلك غ�سل الأموال، والهجمات 

الإلكرتونية، وانتهاكات حقوق الإن�سان.

اليابان تبلغ عن التفاف بيونغ يانغ حول العقوبات   

االتحاد األوروبي يطلق خطة لالستثمار الخارجي مع فلسطين 

أبو الغيط: فلسطين ستظل قضية العرب األولى 

مالطا تمنع تحليق طائرة تتعقب 
قوارب المهاجرين غير الشرعيين

دمشق – وكاالت 

بكين - وكاالت 

اأعل��ن الحت��اد الأوروب��ي اإطالقه خط��ة لال�ستثمار 
اخلارجي م��ع فل�سطني، وذلك للم�ساعدة على تطوير 
القت�س��اد الفل�سطين��ي وتعزيز اإيج��اد فر�ض العمل 
وكبح بع�ض العراقيل الداخلية بوا�سطة احلوار حول 

�سيا�سات املناخ القت�سادي.
وج��اء يف بيان مكتب ممثلي الحت��اد الأوروبي يف 
ال�سف��ة الغربي��ة وغزة و"اأون��روا"، الأربع��اء "اأطلق 
لال�ستثم��ار  خط��ة  وفل�سط��ني  الأوروب��ي  الحت��اد 
اخلارج��ي، لتمهيد الطريق لبيئة عمل اأف�سل وتعزيز 
التنمي��ة القت�سادي��ة يف رام اهلل، الي��وم، بح�س��ور 

وزير املالية والتخطيط الفل�سطيني �سكري ب�سارة".
واأ�س��اف البي��ان: "الحت��اد الأوروبي ملت��زم بقوة 
بدعم فل�سطني يف بناء اقت�ساد �سليم و�سامل ودائم، 
وي�سج��ع الربنام��ج ال�ستثم��ارات، التي تع��زز النمو 
ال�سام��ل وتخلق فر�ض العمل وتعال��ج بع�ض القيود 
الداخلي��ة الفل�سطيني��ة م��ن خالل ح��وار معزز حول 

ق�سايا مناخ الأعمال."
وق��ال املدير الع��ام ملفاو�س��ات التو�س��ع و�سيا�سة 
اجل��وار الأوروبي��ة كري�ستي��ان دانيل�س��ون: "ت�ساعد 
خطة ال�ستثمار اخلارجي الأوروبية على ال�ستفادة 
من الأموال اخلا�سة الكبرية يف القطاعات الرئي�سية 
لالقت�س��اد الفل�سطيني و�ستعم��ل اخلطة على متكني 
رواد الأعم��ال املحلي��ني و ت�ساعد عل��ى خلق فر�ض 

عمل لئقة يف البالد".
ويرتك��ز الربنامج ال�ستثم��اري الأوروبي اخلارجي 
عل��ى ثالث��ة اأمور، �سيوف��ر اأول ال�سن��دوق الأوروبي 
اجلدي��د للتنمي��ة امل�ستدام��ة 4.1 مليار ي��ورو لدعم 
التنمي��ة امل�ستدام��ة يف ال��دول الإفريقي��ة واجل��وار 
الأوروب��ي، وي�سم��ح للم�سغلني م��ن القطاعني العام 
واخلا���ض بال�ستف��ادة من ق��وة الآخ��ر، وامل�ساعدة 
التقني��ة، الت��ي �س��وف حت�سن م��ن ج��ودة امل�ساريع 
املالي��ة  املوؤ�س�س��ات  م��ن  ال�ستثم��ار  وتعبئ��ة 
القط��اع  م��ن  وامل�ستثمري��ن  العام��ة  واملوؤ�س�س��ات 
اخلا���ض، وامل�ساع��دات الإ�سافي��ة لل�سلطات العامة 
الت��ي �ستق��وي خلق بيئ��ة اأعم��ال اأك��رث مالءمة من 
خالل حت�سني و�سع ال�سيا�سات والت�رشيعات، بح�سب 

البيان. 

بروكسل – وكاالت 

المعارضة تتفاوض مع روسيا على إنهاء القتال بجنوب سوريا

  ق��ال متحدث با�س��م مقاتلي املعار�سة يف �سوري��ا اإن مفاو�سني من 
املعار�س��ة ب��داأوا الربع��اء، جولة جدي��دة من املحادث��ات مع �سباط 
رو���ض ب�س��اأن اتفاق �س��الم يف جنوب �سوري��ا يق�سي بت�سلي��م مقاتلي 
املعار�س��ة اأ�سلحته��م وال�سم��اح لل�رشط��ة الع�سكرية الرو�سي��ة بدخول 
البلدات اخلا�سعة ل�سيطرة املعار�سة. ودخلت القوات املوالية للحكومة 
ال�سورية ب�سكل �رشيع اأرا�سي ي�سيطر عليها مقاتلو املعار�سة مبحافظة 
درعا على مدى الأ�سبوعني الأخريين مدعومة بق�سف جوي رو�سي. ي 
اإن املعار�س��ة حملت اإىل طاولة املفاو�س��ات ردا على قائمة املطالب 
الرو�سية التي ت�سمل ت�سليم الأ�سلحة وت�سوية و�سع امل�سلحني يف اتفاق 

ينه��ي القتال. وت�سببت املطال��ب الرو�سية، التي �سلم��ت اإىل املعار�سة 
خ��الل اجتماع يف بلدة بجنوب �سوريا ان�سح��اب مفاو�سي املعار�سة 
الذين قالوا اإن املطالب ت�سل اإىل حد ال�ست�سالم املذل.  وذكرت م�سادر 
دبلوما�سي��ة اأن الأردن متك��ن من اإقناع فري��ق املعار�سة بالعودة اإىل 
طاول��ة املفاو�س��ات. ويعم��ل الأردن م��ن وراء الكوالي�ض لتج��ب اإراقة 
املزي��د من الدم��اء يف منطقة يعد ا�ستقراره��ا امل�ستقبلي حا�سما لأمن 
اململك��ة. وك�س��ف و�س��ول اآلف النازح��ني ال�سوري��ني اإىل منطقة قرب 
احل��دود الأردنية عن حتديات اأمنية واإن�ساني��ة جديدة لل�سلطات. وقال 
م�س��در دبلوما�سي اإن وزير اخلارجية الأردين اأمي��ن ال�سفدي �سيجري 
حمادث��ات م��ع نظ��ريه الرو�س��ي �سريج��ي لفروف ب�س��اأن �سب��ل تنفيذ 
���رشوط الت�سوية يف جنوب �سوري��ا بعد اأن ي�سلم املعار�سون اأ�سلحتهم. 

ويف نيوي��ورك، ذكرت بعثة ال�سويد بالأمم املتحدة اأن ال�سويد والكويت 
طلبتا اإطالع جمل�ض الأمن الدويل يوم اخلمي�ض على ”الو�سع الإن�ساين 
املتدهور يف جنوب غرب �سوريا“. وقالت البعثة يف تغريدة على تويرت 
”الوق��ت حان لبحث اخلطوات املمكنة لتح�سينه )الو�سع الإن�ساين(“. 
وق��ال اجلباوي اإن مفاو�سي املعار�س��ة اتفقوا اأي�سا على زيادة حجم 
فريقه��م لي�س��م 12 ع�سوا بعد اأن اتفقوا فيما بينهم على �سم حمافظة 
القنيطرة اإىل الغرب قرب ه�سبة اجلولن التي حتتلها اإ�رشائيل. وكانوا 
قب��ل ذل��ك يتفاو�سون نيابة ع��ن حمافظة درع��ا اإىل ال�رشق. وجاء يف 
بيان �سدر عن غرفة العمليات املركزية يف اجلنوب التي متثل ف�سائل 
املعار�سة الرئي�سية يف تلك املنطقة ”مت ت�سكيل جلنة تفاو�ض مو�سعة 
متث��ل اجلن��وب ب�سكل كام��ل للو�س��ول اإىل اتفاق يحفظ دم��اء الأبرياء 

وي�سم��ن �سالم��ة الأه��ايل واملقاتل��ني لتهيئ��ة الظروف حل��ل �سيا�سي 
نهائي يحق��ق طموحات ال�سعب ال�سوري“. ويق��ول معار�سون و�سكان 
اإن �سل�سلة من البلدات التي تقع حتت �سيطرة املعار�سة اأبرمت اتفاقات 
ا�ست�سالم خا�سة بها �سمحت للجي�ض الرو�سي بدخول تلك البلدات ون�رش 
دوري��ات مراقبة يف اأحيائها. وياأمل املعار�سون يف اأن يف�سي توحيد 
�سفوفه��م اإىل حت�س��ني موقفه��م يف املفاو�سات ويتيح له��م احل�سول 
عل��ى �سمان��ات بدور اأك��رب لل�رشط��ة الع�سكري��ة الرو�سي��ة يف بلداتهم 
و�سمان ابتعاد ق��وات الأمن ال�سورية والف�سائل ال�سيعية التي يقولون 
اإنه��ا تقاتل بجوار الق��وات احلكومية. ويف مدينة ب�رشى ال�سام املعقل 
الرئي�س��ي للمعار�سة اختلف قائد ع�سكري قوي مع فريقه امل�سارك يف 

املفاو�سات وبداأ ت�سليم ما لديه من اأ�سلحة قبل التو�سل لتفاق.

دمشق – وكاالت 

قال أحمد أبو الغيط، األمين العام 
للجامعة العربية، في الكلمة التي 

ألقاها أمام أعضاء البرلمان العربي، 
األربعاء أثق في أن جلستكم 
ستلمس كافة جوانب الواقع 

العربي.
وأضاف األمين العام، مخاطبا 
أعضاء البرلمان العربي: "أنتم 

صوت الشعوب العربية، المعبرون 
عن طموحاتها وهمومها، 


