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إيران ترد على اإلمارات وتوجه لها نصيحة أخيرة

تشاووش أوغلو: تركيا ستضطلع بدور هام في إعادة إعمار العراق

السعودية: السياسة القطرية قرحة أصابت المعدة العربية

طهران - وكالت: ردت وزارة اخلارجية الإيرانية، على وزير اخلارجية الإماراتي، عبد 
اهلل بن زايد، الذي اتهم طهران بدعم الإرهاب، وا�ص��فة كالمه باأنه "ل قيمة له". وقالت 
املتحدث با�ص��م اخلارجي��ة اليرانية بهرام قا�ص��مي، اإن "ال�ص��يادة الإيرانية على اجلزر 
الثالث )املحتلة طنب الكربى وطنب ال�صغرى واأبو مو�صى( لي�صت حمل نقا�ش مع اأحد"، 
وذلك وفقا لوكالة اأنباء "فار�ش" الإيرانية. وو�صف، "اتهامات وزير خارجية الإمارات 
بح��ق اإيران، يف اجتم��اع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإ�ص��المي، ب�"الآكاذيب 
املكررة"، كما و�ص��ف �صيا�ص��ات الإم��ارات يف املنطق��ة ب�"التدمريية"، مبين��ا اأن هذه 
ال�صيا�ص��ات "ت�ص��عف منظمة التعاون الإ�ص��المي". ون�ص��ح ، بهرام قا�ص��مي، الإمارات 
بالكف عن العدوان وارتكاب املجازر يف اليمن بدل من توجيه اتهامات ل اأ�ص��ا�ش لها 
لالآخرين بالتدخل، معتربا اأن "مواقف الإمارات حتاول التعتيم على �صيا�ص��ات اأبوظبي 
الفا�ص��لة جتاه الدول الإ�ص��المية". وكان وزير اخلارجية الإماراتي، ال�ص��يخ عبد اهلل بن 
زايد، دعا اإيران ملراجعة �صيا�صاتها وعدم التدخل يف �صوؤون الدول ووقف ن�رش الفو�صى 
والطائفي��ة. وقال اب��ن زايد، خالل خماطبت��ه اجتماع وزراء خارجي��ة منظمة التعاون 
الإ�ص��المي يف اأبوظب��ي، اأم���ش اجلمع��ة، "ندع��و اإيران لوق��ف دعم اجله��ات التي توؤجج 
النزاع��ات يف املنطقة، ونطالب منظمة التعاون الإ�ص��المي بدور اأكرب يف �ص��ون الأمن 
وال�ص��لم بفعالية"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية. كم��ا دعا وزير اخلارجية الإماراتي، 
اإىل التعامل ب�ص��كل حا�صم مع اجلهات التي تدعم اأو حتت�صن اأو متول اأو ت�صاعد التطرف 
والإرهاب، واعتماد تدابري ملنع التحري�ش على الإرهاب والتطرف خا�ص��ة عرب و�صائل 

الإعالم.

انق��رة - وكالت:اأكد وزير اخلارجية الرتكي مولود ت�ص��اوو�ش اأوغلو، اأن اأنقرة 
�صت�صطلع بدور هام يف اإعادة اإعمار العراق، معربا عن ا�صتعداد بالده مل�صاركة 
جتاربها مع العراق. ولفت ت�صاوو�ش اأوغلو يف ت�رشيحات اأدىل بها خالل لقاء 
م��ع ممثلني عن منظم��ات املجتمع املدين وعامل الأعم��ال، اإىل اأن العراق ميلك 
م��ن املقوم��ات ما يجعله مر�ص��حا لرف��ع التب��ادل التجاري مع تركيا، لي�ص��ل 
اإىل 100 ملي��ار دولر، يف ح��ني ل تتجاوز قيمت��ه احلالية 10 مليار دولر. و 
ذّك��ر الوزير الرتكي بعزم ب��الده فتح معرب حدودي جديد مع العراق قرب قرية 
اأوفاك��وي بولية �رشناق جنوب �رشقي تركيا، على بعد نحو 7 كيلومرتات عن 
املثلث احلدودي الرتكي العراقي ال�صوري. واأعرب ت�صاوو�ش اأوغلو، عن ا�صتعداد 
ب��الده مل�ص��اركة جتاربها مع العراق، اإ�ص��افة اإىل تعهدها بتق��دمي 5 مليارات 
دولر يف "موؤمت��ر الكويت" لإع��ادة اإعمار البلد العربي. ويف فرباير املا�ص��ي، 
ا�صت�ص��افت الكويت موؤمتر املانح��ني لإعادة اإعمار العراق، ح�ص��لت بغداد من 
خالله على تعهدات من م�ص��تثمرين ومانحني بقيم��ة 30 مليار دولر، لإعادة 
اإعمار ما دمرته احلرب �صد تنظيم "داع�ش" الإرهابي، على مدى ثالث �صنوات 

.)2014-2017(

الريا�ش - وكالت: و�صف ال�صفري ال�صعودي يف عمان الأمري خالد بن في�صل 
بن تركي اآل �صعود، ال�صيا�صة القطرية باأنها "قرحة اأ�صابت املعدة العربية".
ونقل��ت و�ص��ائل اإع��الم �ص��عودية يف هذا ال�ص��ياق ع��ن الدبلوما�ص��ي والأمري 
ال�ص��عودي ت�ص��اوؤله اأي�ص��ا عما مينع قطر من دفع املبلغ الذي كانت تعهدت 
بتقدميه اإىل الأردن يف اإطار املنحة اخلليجية التي تبلغ مليارا وربع املليار 
دولر. كم��ا تطرق ال�ص��فري ال�ص��عودي يف الأردن خالل حما���رشة األقاها يف 
كلية الأمري احل�صني بن عبد اهلل الثاين للدرا�صات العليا يف اجلامعة الأردنية 
الأربع��اء، اإىل دور قط��ر يف ليبيا يف عهد القذايف يدور حول خمطط تخريبي 
ا�صتهدف ال�صعودية، م�صددا على اأن الأمر لي�ش جمرد اتهامات "واإمنا حقائق 
مبني��ة على ت�ص��جيالت وحقائق اطل��ع عليها الكثريون". و�ص��دد الأمري خالد 
بن في�ص��ل بن تركي اآل �ص��عود من جهة اأخرى على اأن بالده لي�ش لديها اأي 
اعرتا���ش على "اأي توا�ص��ل اأردين مع دول اأخ��رى تختلف اململكة معها، من 
مبداأ احلفاظ على امل�ص��الح الوطنية الأردنية". كما اأكد الدبلوما�صي حر�ش 
اململكة "على دعم وم�صاندة الأردن انطالقًا من العالقات الأخوية التاريخية 
الت��ي تربط البلدين"، م�ص��ريا يف ه��ذا ال�ص��دد اإىل اأن الكف��اءات الأردنية مع 

عوائلها املقيمني يف اململكة ي�صل عددها اإىل نحو 450 األف اأردين.

يواج��ه العم��ال يف منطقة للقمامة، تنت���رش فيها الفئران 
على م�ص��ارف العا�ص��مة ال�رشبي��ة بلغراد خطرا �ص��حيا 
مزدوج��ا يتمثل يف القمامة ذاته��ا، وتدفق مياه ال�رشف 

ال�صحي على قناة ت�صب يف نهر الدانوب.
وجت�ص��د النفاي��ات املمتدة على م�ص��احة نحو كيلومرتين 
مربعني خارج بلغراد التحدي الذي تواجهه �رشبيا جلعل 
اإجراءاته��ا البيئي��ة وانبعاث��ات غاز الحتبا���ش احلراري 
فيه��ا متما�ص��ية م��ع املعاي��ري املطلوب��ة لالن�ص��مام اإىل 
الحتاد الأوروبي، وهي مهمة ُيقدر اأن تبلغ تكلفتها نحو 

15 مليار يورو )17 مليار دولر(.
وتعال��ج �رشبي��ا، الت��ي تخط��ط لالن�ص��مام اإىل الحت��اد 
الأوروبي ع��ام 2025، اأقل م��ن 10 باملئة من خملفات 

املياه لديها.
وتلق��ي اأك��رب مدينتني يف �رشبي��ا، وهما بلغ��راد ونويف 
�ص��اد، مبياه ال�رشف مبا�رشة يف نهري الدانوب و�ص��افا. 
ويوج��د يف الب��الد عدد ل ح�رش له من مكب��ات النفايات 
غري اخلا�ص��عة لأي منظوم��ة. لكن هذه امل�ص��كلة تنطوي 
اأي�ص��ا على فر�ش اقت�ص��ادية. وقال وزي��ر البيئة جوران 
تريفان "ن��رى يف معاجلة خملف��ات البلديات والنفايات 
ال�ص��امة ا�ص��تثمارات بنحو ملي��اري يورو.. ونحو خم�ص��ة 
ملي��ارات يورو يف معاجلة مياه ال�رشف". ونقلت رويرتز 
ع��ن الوزير ال�رشبي قوله اإن ال�ص��تثمارات بطيئة حاليا،  
لك��ن م��ع حت�ص��ني الت�رشيع��ات "�ص��ُتفتح الأب��واب عل��ى 

م�رشاعيها لال�صتثمارات".
وقال تريفان "�ص��نحتاج اإىل بناء اأكرث من 300 منظومة 

ملعاجلة مياه ال�رشف".

ج��اء ذل��ك يف مقابل��ة �ص��حفية، تط��رق خاللها اإىل 
الأزم��ة املت�ص��اعدة ب��ني ب��الده والهن��د، معربا عن 
ترحي��ب اإ�ص��الم اأب��اد بالو�ص��اطة الرتكي��ة لحت��واء 
فتي��ل التوتر ب��ني اجلاري��ن النووي��ني. وياأتي عقب 
الرتك��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  به��ا  اأدىل  ت�رشيح��ات 
مول��ود جاوي�ش اأوغلو، قال فيها اإن اأنقرة "م�ص��تعدة 
للم�ص��اهمة يف تخفي��ف التوت��رات ب��ني باك�ص��تان 
والهند". وقال: "نرحب بالعر�ش الرتكي للو�ص��اطة، 
لي���ش فقط من اأجل نزع فتيل الأزم��ة احلالية، ولكن 
اأي�ص��ا لأن الو�صاطة الرتكية �صت�ص��هل حتقيق ال�صالم 
وال�ص��تقرار الدائم��ني يف جنوب��ي اآ�ص��يا". واأو�ص��ح 
اأّن الو�ص��اطة الرتكية �صت�ص��اعد يف "جمع باك�ص��تان 
والهن��د عل��ى طاول��ة حوار ه��ادف وذا مغ��زى حول 
الق�ص��ية الأ�صا�ص��ية يف جنوبي اآ�ص��يا وهي ك�صمري" 
املتن��ازع عليه��ا بني اجلانبني. وو�ص��ف "قا�ص��ي" 
تركيا باأنها "�ص��ديقة عظيمة و�ص��قيقة لباك�صتان". 
واخلمي���ش، اأبل��غ رئي�ش ال��وزراء الباك�ص��تاين عمران 
خ��ان، هاتفيا، الرئي�ش الرتكي رجب طيب اأردوغان، 
بتطور الأحداث اجلارية بني اإ�ص��الم اأباد ونيودلهي، 
اإ�ص��افة اإىل جه��ود خ��ان يف تخفي��ف ح��دة الأزمة. 
ويف �ص��ياق مت�ص��ل، �ص��دد "قا�ص��ي" على اأن بالده 
ت�ص��عى دوما ل�"احلد من التوترات وتعزيز ال�صالم يف 
جنوبي اآ�ص��يا، غري اأن اأي خطاأ قد ي�صوب العالقة بني 

نيودلهي واإ�ص��الم اأب��اد من �ص��اأنه اأن يكلف املنطقة 
ثمن��ا غاليا". وتاب��ع: "الطرفان )الهند وباك�ص��تان( 
بحاجة للح��وار، فجميع امل�ص��كالت ميكن حلها عرب 
املحادثات الهادفة". �ص��فري اإ�ص��الم اأب��اد لدى اأنقرة 

ق��ال اإن ب��الده "ل��ن ت�ص��عد م��ن ح��دة التوت��رات"، 
لفت��ا اإىل اأن ب��الده اتخذت قرارا ب�"اللتزام ب�ص��بط 
النف�ش". لكنه يف املقابل قال اإنه "يف حالة ت�ص��عيد 
من جانب الهند، ف�صنلجاأ مع الأ�صف اإىل الرد باملثل، 

لأنه لن يكون هناك خيار �ص��وى الرد، كمالذ اأخري". 
واأ�ص��اف: "ل نريد اأن ن�ص��لك هذا الطريق، وناأمل من 
�رشكائن��ا الهن��ود عل��ى اجلان��ب الآخ��ر م��ن احلدود 
تاأييدن��ا بذل��ك". وعم��ا اإن كان ت�ص��اعد الأزم��ة قد 
ين��ذر بح��رب نووية بني اجلانبني، ا�ص��تبعد قا�ص��ي 
ذل��ك. وم�ص��ى قائال: "ل��دّي اعتقاد را�ص��خ باأنه لكل 
اإ�ص��كال حل واأن هناك حل دبلوما�ص��ي متاح جلميع 
الأمم النا�صجة والعاقلة". و�صاب ال�صاعات املا�صية 
توتر �ص��ديد وت�صعيد ع�ص��كري بني الهند وباك�صتان، 
اإذ �ص��نت 12 طائ��رة تابع��ة للقوات اجلوي��ة الهندية 
الثالث��اء املا�ص��ي،  "م��رياج2000-"،  م��ن ط��راز 
غ��ارات عل��ى مع�ص��كر جلماع��ة "جي���ش حمم��د" يف 
جزء من اإقليم ك�ص��مري يقع حتت �ص��يطرة باك�ص��تان، 
واألق��ت الطائ��رات الهندي��ة عدة قناب��ل موجهة يبلغ 
وزن كل منه��ا 1 ط��ن واح��د، مم��ا اأدى اإىل تدم��ري 
هذا املع�ص��كر ب�ص��كل كامل. واعتربت باك�ص��تان ذلك 
اخرتاق��ا ملجالها اجل��وي واعت��داء عليه، فاأ�ص��قطت 
مقاتلت��ني هنديت��ني، واح��دة منهم��ا �ص��قطت داخل 
اإقليم اآزاد ك�ص��مري، والأخرى "داخل اجلزء اخلا�ص��ع 
لل�ص��يطرة الهندية من اإقليم ك�صمري"، م�صرية اإىل اأ�رش 
طيار هندي. واجلمعة، �ص��لمت ال�صلطات الباك�صتانية 
اإىل  لديه��ا  حمتج��زا  كان  ال��ذي  الهن��دي  الطي��ار 
نيودله��ي، تنفيذا لبادرة ال�ص��الم التي اأطلقها، اأم�ش، 
رئي���ش ال��وزراء عم��ران خ��ان. وتاأتي ه��ذه الغارات 
الهندي��ة عقب نحو اأ�ص��بوعني من قي��ام اأحد عنا�رش 

تنظي��م "جي���ش حمم��د" بتفجري نف�ص��ه بالق��رب من 
قافلة �رشطة م�ص��لحة يف ولية غامو وك�ص��مري، وقد 
اأ�ص��فر هذا النفجار عن مقتل 45 �صخ�صا، مما ت�صبب 
يف تعقي��د العالق��ات الهندية الباك�ص��تانية املتوترة 
اأ�ص��ال وو�ص��ع املنطقة على حافة النزاع الع�ص��كري 
جم��ددا. وكان��ت ك�ص��مري دائما مو�ص��ع خ��الف بني 
كل م��ن باك�ص��تان والهن��د حتى قبل ال�ص��تقالل عن 
بريطاني��ا ع��ام 1947 )اق��راأ الق�ص��ة الكامل��ة منذ 
بداي��ة ال�رشاع ب��ني البلدين(. وخا���ش البلدان اأكرث 
م��ن حرب ب�ص��بب ك�ص��مري، واأدى تفاقم امل�ص��كلة اإىل 
ارتف��اع معدلت البطالة وال�ص��كاوى م��ن انتهاكات 
حق��وق الإن�ص��ان م��ن قبل ق��وات الأمن الت��ي تواجه 
املتظاهرين واملتمردين يف ال�صوارع. وبداأت حالت 
العن��ف بالظه��ور يف الولية منذ ع��ام 1989 ، لكن 
موج��ة العن��ف جت��ددت يف ع��ام 2016 بع��د مقتل 
الزعي��م املت�ص��دد بره��ان واين، ال��ذي كان يبل��غ من 
العمر 22 عامًا، وكانت له �ص��عبية وا�ص��عة بني جيل 
ال�ص��باب يف و�ص��ائل التوا�ص��ل الجتماع��ي، واعترب 
على نطاق وا�ص��ع اأنه وراء حالة الت�صدد يف املنطقة. 
وُقتل يف معركة مع قوات الأمن، الأمر الذي اأدى اإىل 
انفج��ار موجة م��ن املظاهرات ال�ص��خمة. ومنذ ذلك 
احل��ني، ازدادت حالت العنف يف الولية، وخا�ص��ة 
بع��د اأن ُقتل نحو ثالثني �صخ�ص��ًا كان��وا قد ح�رشوا 
جنازت��ه يف م�ص��قط راأ�ص��ه، �رشيناغ��ار يف اأعق��اب 

ا�صتباكات بينهم وبني قوات الأمن.

اأن  ال�ص��ويدية،  اإك�صرب�ص��ن  �ص��حيفة  ك�ص��فت     
مقات��اًل م��ن تنظي��م "داع���ش"، متك��ن م��ن الع��ودة اإىل 
ال�ص��ويد قب��ل �ص��نوات، لغر���ش تلق��ي الع��الج يف اأح��د 
م�صت�ص��فيات الدول��ة م��ن ج��روح تعر���ش له��ا، خ��الل 
قتال��ه يف �ص��وريا، قب��ل اأن ي�ص��افر جم��ددا اإىل هن��اك 
ل�"داع���ش". الأمامي��ة  ال�ص��فوف  يف  القت��ال   ملتابع��ة 
 وقالت ال�ص��حيفة اإن "ال�صخ�ش يدعى خالد �صحادة 28 
عامًا، ع��اد اإىل مكان اإقامته يف مدينته يوتبوري غربي 

الب��الد يف 2015 لتلقي الرعاية الطبية، جراء اإ�ص��ابته 
بكتف��ه، قب��ل مغادرت��ه ثانيًة يف �ص��يف ذل��ك العام اإىل 
 �ص��وريا"، ح�ص��ب ما نقل��ت اإك�صرب�ص��ن عن وال��د املقاتل.
اأع�ص��اء  اربع��ة  ب��ني  م��ن  واح��داً  �ص��حادة،  ويعت��رب   
مم��ن  وبورو���ش  يوتب��وري  يف  مقيم��ني  داع���ش  يف 
الأم��ن  عل��ى  خط��راً  ي�ص��كلون  باأنه��م  ي�ص��نفون 
ماي��كل  ه��م  الباق��ون  الثالث��ة  الأ�ص��خا�ش  ال�ص��ويدي، 
اأدي��ب. �ص��عيد  وحمم��د  ال�ص��ايع،  ن��ادر   �ص��كراهما، 
  واأكد والد �صحادة الذي ا�صطحب معه زوجته وولديه، اأن 
اآخر ات�ص��ال له بابنه كان قبل �ص��هرين قائاًل، "اإنه لي�ش 

هن��ا، اإن��ه موجود هن��اك، لكننا ل نعرف اأي �ص��يء الآن، 
 اإنه و�ص��ع �ص��عب، مل يعد لديهم اأي اأت�ص��ال بالإنرتنت".
 وتاب��ع "اأود اأن ياأت��ي اإىل هن��ا، اأري��د اأن اأرى اأحف��ادي، 
لكن��ه يرف���ش الق��دوم، فه��و يعتق��د باأن��ه �ص��ينتهي ب��ه 
 املطاف يف ال�ص��جن هنا يف ال�ص��ويد، اإنه عني��د للغاية".
 م��ن جهته، رد رئي���ش اللجنة ال�صت�ص��ارية لالأخالقيات 
يف  لين��دن،  توما���ش  ال�ص��ويديني  الأطب��اء  احت��اد  يف 
حدي��ث ل��ذات ال�ص��حيفة عل��ى انتق��ادات ح��ول معاجلة 
�ص��خ�ش م�ص��كوك بتوجهاته الإرهابية بالقول، اإنه "من 
 اخلط��اأ توق��ع اأن يفكر الأطباء باأي �ص��يء غ��ري العالج".

 داعشي سويدي يعود لبالده للعالج من معارك سوريا قبل ان يسافر لهناك مجددا

وزير جزائري: بوتفليقة انتهى والمقربون منه يبحثون عن مخرج 

"أي خطأ سيكلف المنطقة ثمنا غاليا"... باكستان تحسم موقفها من الحرب النووية مع الهند 

القمامة "تفصل" صربيا 
عن االتحاد األوروبي

قال السفير الباكستاني 
في تركيا، محمد سايرس 
سجاد قاضي، إن بالده لن 

تساعد باكستان والهند في 
حل أزمتهما فحسب، وإنما 

ستسهل تحقيق السالم 
الدائم في المنطقة.

دمشق - وكاالت

سول - وكاالت

املالي��ة  وزي��ر  بن��واري،  عل��ي  ق��ال 
اجلزائري الأ�صبق، اإن الرئي�ش اجلزائري 
عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعالج حاليا 

يف �صوي�رشا، لن يرت�صح مرة اأخرى.
العا�ص��مة  املقي��م يف  بن��واري  وق��ال 
ال�ص��وي�رشية جني��ف، يف مقابل��ة م��ع 
اإن  جني��ف"  دو  "تريب��ون  �ص��حيفة 
بوتفليق��ة انته��ى، ول��ن يرت�ص��ح م��رة 
اأخ��رى لأنه ل��ن يكون هن��اك اأي طبيب 
عل��ى  بالتوقي��ع  �ص��يقبل  اجلزائ��ر  يف 
ال�صهادات الطبية التي تفيد باأنه يتمتع 

ب�صحة جيدة".
 Le" يف �ص��ياق مت�ص��ل، قالت �صحيفة
Temps" اإن غمو�ص��ا �ص��ديدا ُيحيط 
بحقيقة الو�صع ال�ص��حي للرئي�ش الذي 
ُيعالج منذ الأحد املا�صي )24 فرباير/

�صباط( يف م�صت�صفى جنيف اجلامعي.
واعت��ربت ال�ص��حيفة اأن "التعبئ��ة غري 
املنتظرة لل�صارع اجلزائري جاءت لتُهز 
�ص��يناريو الق�رش"، لفتة اإىل اأن "�صاعة 

التقاعد لبوتفليقة حانت".
ق��ال  جزائ��ري  ر�ص��مي  م�ص��در  وكان 
ل�ص��بكة "يورونيوز"، اإن طائرة الرئي�ش 
عبد العزي��ز بوتفليقة عادت من جنيف 

اإىل اجلزائر دون وجوده على متنها.
وتزامنا مع ذلك اأفادت �ص��بكة "رو�صيا 
اليوم" يف جني��ف، باأن حالة بوتفليقة 
"حرج��ة جدا"، واأ�ص��افت اأنه كان من 
املق��رر اأن يخ�ص��ع بوتفليق��ة لعملي��ة 
جراحية لكن و�ص��عه ال�صحي مل ي�صمح 

بذلك،.
 وذك��رت اأن الرئي���ش اجلزائري موجود 
حاليا يف الطابق التا�ص��ع يف م�صت�صفى 
جني��ف اجلامع��ي، وه��و ق�ص��م معزول 
عن باقي اأق�ص��ام امل�صت�ص��فى ول ميكن 
الو�ص��ول اإلي��ه اإل ع��رب ممرات خا�ص��ة 

داخل امل�صت�صفى.
انتخ��اب بوتفليق��ة من��ذ ع��ام  واأعي��د 
1999 ب�ص��كل متوا�ص��ل، لك��ن الأخري 
مل يع��د يظهر اإىل العلن اإل نادرا منذ اأن 

تعر�ش جللطة دماغية عام 2013.

الدوحة - وكاالت

الجعفري: موسكو لم تبحث معنا مسألة المجموعة الدولية الجديدة بشأن أزمة سوريا

ق��ال من��دوب �ص��وريا الدائ��م ل��دى الأمم املتحدة ب�ص��ار 
اجلعف��ري اإن مو�ص��كو "مل تف��احت دم�ص��ق بع��د" ب�ص��اأن 
جمموع��ة دولي��ة جديدة ح��ول اأزم��ة �ص��وريا، معربا عن 

قناعته باأنه ل مكان لإ�رشائيل يف هذه املجموعة.
 ولف��ت اجلعف��ري يف ح��وار  متلف��ز اإىل اأن��ه 'مل حتدث اأي 
مناق�ص��ة مبا���رشة ب��ني مو�ص��كو ودم�ص��ق" ح��ول فك��رة 
ت�ص��كيل جمموعة دولية جديدة، م�ص��يفا اأن مو�ص��كو بال 
�صك �ص��تفاحت دم�صق ب�ص��اأن اأي جمموعة جديدة، وعندما 

�صتناق�ش العا�ص��متان ذلك، "�صت�ص��الن بحكم العالقات 
املمتازة بينهما اإىل قراءة م�صرتكة متوازنة".

وذكر اجلعفري اأن احلكومة ال�صورية مل حتدد بعد موقفها 
م��ن فك��رة املجموع��ة اجلدي��دة، لكن��ه اأع��رب ع��ن راأي��ه 

ال�صخ�صي اأنه "ل مكان لإ�رشائيل يف هذا التجمع".
وراأى اجلعف��ري اأن��ه بعد 8 �ص��نوات من الأزمة ال�ص��ورية 
باتت مو�ص��كو ق��ادرة على تقيي��م كل التجارب ال�ص��ابقة 
امل�ص��ماة "متعددة الأطراف" وما اأن�ص��اأته الدول الغربية 
للمجموعات من م�صارات موازية متعددة الأطراف ب�صاأن 
الأزمة ال�صورية، م�ص��ريا اإىل اأن "الروؤية الرو�صية متوازنة 

وتركز على م�صاركة احلكومة ال�صورية ب�صكل فعال".
ونف��ى اجلعف��ري �ص��حة املزاعم ع��ن تباعد بني �ص��وريا 
واإي��ران من جهة ورو�ص��يا من جه��ة ثانية، معت��ربا اأنها 
"اإعالمي��ة ل اأك��رث" واأن العالق��ات "ممت��ازة"، واأكد اأن 
اإيران دولة حليفة "ول مكان للم�صاومة على عالقتنا بها 

وم�صلحتنا تقت�صي عالقات مميزة معها ومع مو�صكو".
وفيم��ا يتعلق بان�ص��حاب الق��وات الأمريكية من �ص��وريا، 
ق��ال اجلعف��ري اإنه "لي���ش هن��اك ان�ص��حاب اأمريكي من 
�ص��وريا، بل اإعالنات زئبقية اأمريكية لإطالة اأمد ا�صتثمار 

الإرهاب"، جمددا اتهام وا�صنطن واأنقرة بدعم الإرهاب.

ويف وقت �ص��ابق من هذا الأ�ص��بوع، اأكد الرئي�ش الرو�ص��ي 
فالدمي��ري بوت��ني وجود خط��ة لإن�ص��اء جمموع��ة دولية 
جديدة ت�ص��مل الدول املنخرطة يف النزاع ال�صوري، تتوىل 
مهمة تثبيت ال�ص��تقرار النهائي بعد ا�صتئ�ص��ال الإرهاب 

يف هذه البالد.
م��ن جه��ة اأخرى، ذكر م�ص��در حكوم��ي اإ�رشائيل��ي رفيع 
يف اأعق��اب الزيارة الأخ��رية لرئي�ش ال��وزراء الإ�رشائيلي 
اأن رو�ص��يا واإ�رشائي��ل  بنيام��ني نتنياه��و اإىل مو�ص��كو، 
�صت�ص��كالن فريق عمل مب�ص��اركة عدد من الدول لدرا�ص��ة 

م�صاألة اإبعاد القوات الأجنبية من �صوريا.  

دمشق - وكاالت


