
يعقد رؤساء روسيا وتركيا وايران قمة االربعاء في روسيا 
ستكون االولى ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي تهدف 
الى اعادة اطالق عملية السالم بعد استعادة القوات السورية 
آلخر مدينة كانت تشكل معقال لتنظيم الدولة االسالمية في 

سوريا.
وعشية االجتماع، التقى الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
مساء ام��س األول االثنني نظيره السوري بشار االس��د في 

سوتشي بجنوب غرب روسيا.
ونقل الكرملني عن بوتني قوله لالسد “اريد ان اهنئكم على 
النتائج التي حتققت في سوريا في مجال مكافحة االرهاب”، 
مؤكدا ان “هزمية نهائية وحتمية لالرهابيني” باتت قريبة 
في س��وري��ا. واض��اف “حان الوقت لالنتقال ال��ى العملية 

السياسية«.
وقبل بضعة ايام على محادثات جديدة حتت اشراف االمم 
املتحدة في جنيف في 28 نوفمبر، يستقبل بوتني رجب طيب 
اردوغ���ان وحسن روح��ان��ي في منتجع سوتشي الروسي 

بجنوب غرب البالد.
وكان بوتني دعا في منتصف نوفمبر الى “مضاعفة اجلهود 
من اجل ضمان استقرار على املدى الطويل” في سوريا حيث 
أوقع النزاع املستمر منذ ستة اعوام 330 الف قتيل على االقل 

وماليني الالجئني.
واوضح اخلبير الروسي اجدار كورتوف لوكالة فرانس 
ب��رس “ستنتهي قريبا مرحلة احل��رب املفتوحة في النزاع 
السوري وسترتدي مسألة التوصل الى تسوية سياسية 

أهمية حيوية اكبر بكثير من السابق«.
وت��اب��ع ك��ورت��وف ان “لكل م��ن روس��ي��ا واي���ران وتركيا 
مصاحلها اخلاصة في سوريا ومن الواضح ان لديها خالفاتها 

لذلك تعقد اجتماعات من اجل محاولة تسويتها«.
وترعى روسيا وتركيا وايران اتفاقا يهدف الى خفض حدة 
املعارك متهيدا التفاق سياسي يضع حدا للنزاع املستمر منذ 

مارس 2011.
وقد أتاح “اتفاق استانا” الذي يحمل اسم العاصمة التي 
تستضيف احملادثات، إقامة “مناطق خلفض توّتر”. وفي هذا 

االطار، نشرت تركيا قوات في محافظة ادلب )شمال غرب(.
واتاح االتفاق احلد من املعارك امليدانية لكن موسكو تريد 
التوصل الى حل سياسي للعملية التي ركزت حتى االن على 

املسائل العسكرية.
وق��ال وزي��ر اخلارجية الروسي سيرغي الف��روف ان قمة 
سوتشي تسعى قبل كل شيء الى “اعادة اطالق احملادثات 

املباشرة بني احلكومة السورية وكل اطياف املعارضة«.
وغير التدخل العسكري الروسي في سوريا املعطيات اذ 
ات��اح جليش النظام السوري استعادة مدينة تدمر االثرية 

وحلب )شمال( من الفصائل املتمردة.
كما استرجعت ال��ق��وات ال��س��وري��ة م��س��اء االح���د مدينة 
البوكمال في شرق البالد  على احلدود مع العراق، آخر معقل 

بارز للتنظيم في سوريا.

 مرونة تركية حول االسد 
اصطدمت كل احمل��اوالت النهاء النزاع السوري مبسألة 

مصير الرئيس السوري بشار االسد.
لكن تيمور اح��م��دوف خبير ملجلس ال��روس��ي للشؤون 
اخلارجية ف��ي ان��ق��رة اعتبر ان “احتفاظ تركيا ب��دور في 
احملادثات السياسية املستقبلية اهم بالنسبة اليها من رحيل 

االسد من السلطة«.
وتابع احمدوف ان قمة سوتشي ستشكل فرصة النقرة 
“لتحاول اقناع روسيا بالعدول عن  تقدمي دعم دبلوماسي 
الى االكراد” الذي يسيطر مقاتلون منهم على قسم من شمال 

سوريا.
وقوبلت امل��ب��ادرة الروسية االخ��ي��رة للجمع بني النظام 
واملعارضة في روسيا ببرود من الفصائل املقاتلة ولم يتم 
حتديد اي موعد للقاء الذي كان اعلن في البدء في 18 نوفمبر 

احلالي وارجئ دون تأكيد الى مطلع ديسمبر.
في انتظار ذلك، جتتمع مختلف فصائل املعارضة السورية 
في الرياض اعتبارا من االربعاء بدعوة من السعودية التي 
ترعى الهيئة العليا للمفاوضات التي تشمل مختلف اطياف 

املعارضة السورية.
ويهدف االجتماع الى توحيد املواقف من اجل استئناف 
املفاوضات في جنيف التي ستركز على اعداد دستور جديد 

واجراء انتخابات.
وقال عضو االئتالف الوطني للمعارضة السورية هادي 
البحرة ان قمة سوتشي “قبل التوصل الى اي اتفاق في جنيف 
تشكل انتهاكا لروح” العملية التي اطلقت حتت اشراف االمم 
املتحدة الن “اي جهد دولي يجب ان يساهم في دعم العملية 

السياسية في جنيف وليس اضعافها«.
ولقيت العملية دعما من بوتني والرئيس االميركي دونالد 
ترامب في اعالن مشترك نادر بالنظر الى توتر العالقات بني 

موسكو وواشنطن.

سحبت بريطانيا أمس األول مرشحها القاضي 
كريستوفر غرينوود لشغل مقعد في محكمة العدل 
الدولية بعد معركة انتخابية قاسية، ليصبح بذلك 
القاضي الهندي دالفير بهانداري مرشحا أوحد 

ويفوز بالتالي باملقعد.
والتنافس ح��ول ه��ذا املقعد متواصل منذ 9 
نوفمبر، إذ ان كل اجلوالت االنتخابية التي جرت 
منذ ذلك احلني انتهت الى نتيجة واح��دة هي فوز 
املرشح الهندي باكثرية اصوات اجلمعية العامة 
ل��المم املتحدة وباملقابل ف��وز املرشح البريطاني 
بأكثرية اصوات مجلس االمن الدولي، وهي نتيجة 
ال تؤهل ايا منهما حلسم املعركة ألن الفوز يتطلب 
احلصول على اكثرية االصوات في اجلمعية العامة 

ومجلس االمن في آن معا.
كما تنص اآللية املعتمدة النتخاب قضاة محكمة 
العدل الدولية على وجوب ان جتري االنتخابات 
في مجلس االمن املؤلف من 15 عضوا واجلمعية 

العامة املؤلفة من 193 عضوا في الوقت نفسه.
وقال السفير البريطاني لدى االمم املتحدة ماثيو 
رايكروفت في بيان ان “اململكة املتحدة خلصت 
ال��ى ان��ه من اخلطأ االستمرار في استهالك املزيد 
من الوقت الثمني ملجلس االمن الدولي واجلمعية 

العامة لالمم املتحدة مبزيد من جوالت االنتخاب«.
واضاف “نحن بطبيعة احلال خاب املنا، لكنه 

كان مضمار تنافس بستة مرشحني اقوياء«.
 وش��غ��ل غ��ري��ن��وود مقعدا ف��ي محكمة العدل 

الدولية في الهاي لوالية واحدة من تسع سنوات 
وكان يسعى للفوز بوالية ثانية.

ومنذ تأسيس محكمة العدل الدولية في 1945 
كان لبريطانيا دوما مقعد في هذه الهيئة القضائية 

الدولية.
واعتبرت مصادر دبلوماسية ان فشل بريطانيا 
في حشد الدعم ملرشحها في اجلمعية العامة يعود 
الى خسارة بعض نفوذها بعد قرارها االنسحاب 

من االحتاد االوروبي.
ففي كل جولة انتخابية جديدة ك��ان املرشح 
البريطاني يخسر مزيدا من االصوات في اجلمعية 
العامة لدرجة ان رصيده هبط من 147 صوتا في 

الدورة االولى الى 68 صوتا في الدورة االخيرة.
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جانب من لقاء بشار األسد مع بوتني

بوتني استقبل الرئيس السوري في سوتشي

ــــــ إيرانية إلعادة إطالق عملية السالم في سورية ـــــ تركية  قمة روسية 

املرحلة »النشطة« من العملية العسكرية في سورية تشارف على االنتهاء
أعلن رئيس االرك��ان الروسي فاليري غيراسيموف أمس 
ان “املرحلة النشطة من العملية العسكرية” في سوريا حيث 
تتدخل القوات الروسية لدعم نظام بشار االسد “تشارف على 

االنتهاء«.
وق��ال غيراسيموف ان “املرحلة النشطة م��ن العملية 

العسكرية في سوريا تشارف على االنتهاء. مع ان هناك 
سلسلة من املشاكل لكن ه��ذه املرحلة تقترب من نهايتها 
املنطقية”، بحسب ما نقلت عنه وكاالت انباء روسية خالل 
اجتماع في سوتشي )جنوب غ��رب( مع نظيريه االيراني 

والتركي وذلك عشية قمة بني رؤساء هذه الدول الثالث.

وف���ي االط����ار ن��ف��س��ه ك���ان ال��رئ��ي��س ال���روس���ي ف��الدمي��ي��ر 
ب��وت��ني اع��ل��ن م��س��اء االث��ن��ني خ��الل لقائه ال��رئ��ي��س ال��س��وري 
ب��ش��ار االس���د “في م��ا يتعلق بعملنا امل��ش��ت��رك ف��ي مكافحة 
 االره��������اب ف����ي س����وري����ا، ان ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ت���ش���ارف 

على نهايتها«.

سورية فــي  حتققت  الــتــي  النتائج  على  أهنئكم  لــأســد:  الــروســي  الــرئــيــس 

بعد فشل ميركل في تشكيل احلكومة

أملانيا حتاول اخلروج من أزمة سياسية غير مسبوقة
بدأت املانيا أمس مشاورات للخروج من االزمة 
السياسية غير املسبوقة بعد الفشل الذريع الذي 
منيت به املستشارة انغيال ميركل لتشكيل حكومة 

للبالد التي تخشى خصوصا انعدام االستقرار.
واعلن رئيس اجلمهورية فرانك فالتر شتاينماير 
ال���ذي اص��ب��ح ي��ش��رف ع��ل��ى ه���ذه االزم����ة مبوجب 
الدستور، انه ينوي استطالع آراء االح��زاب التي 
ميكن ان ت��ش��ارك ف��ي حكومة ب��رئ��اس��ة ميركل، 

باستثناء اليمني املتطرف واليسار املتطرف.
وبعد لقاء طويل االثنني مع ميركل، سيستقبل 
شتاينماير الثالثاء دعاة حماية البيئة )اخلضر( 
ثم يعقد لقاء مع رئيس حزبه احل��زب االشتراكي 
الدميوقراطي الذي يرفض حتى اآلن التحالف مع 
املستشارة. وبعد ذلك سيجتمع مع رئيس احلزب 

الليبرالي.
والهدف هو التوصل الى حل لتجنب عودة االملان 
الى صناديق االقتراع بعدما انتخبوا نوابهم للتو. 
وهذا االحتمال يغرق االحتاد االوروبي الذي اضعفه 

بريكست، مبزيد من الغموض.
وم��ا ي��ع��زز القلق ه��و ان املانيا ش��ه��دت زل��زاال 
سياسيا في االنتخابات التشريعية التي جرت في 
24  سبتمبر مع دخول نواب من اليمني املتطرف الى 

مجلس النواب.
وتشير استطالعات ال��رأي الى ان صعود حزب 
البديل من اجل املانيا ميكن ان يتعزز في حال اجراء 

انتخابات مبكرة.
ومع ذلك كشف استطالع للرأي اول اجراه معهد 
“فورسا” بعد فشل ميركل في تشكيل حكومة، ان 
عدد االملان الذين مييلون الى اجراء انتخابات مبكرة 

اكبر )45 باملئة(.
ويؤيد 27 باملئة فقط تشكيل “حتالف كبير” بني 
احملافظني واحل��زب االشتراكي الدميوقراطي و24 

باملئة حكومة اقلية بقيادة ميركل.

ويفضل رئيس الدولة الذي كان لفترة طويلة 
وزي��را للخارجية في حكومة ميركل )2005-
2009 و2013-2017(، جتنب انتخابات 
جديدة هو الوحيد الذي ميكنه الدعوة اليها عن 

طريق حل البرملان.
وقد صرح االثنني ان االحزاب املنتخبة “مهمتها” 
تشكيل حكومة وال ميكنها “القاء هذه املهمة على 

عاتق” الناخبني من العقبة االولى.

بعد انسحاب بريطانيا

الهند تفوز مبقعد في محكمة العدل الدولية

املستشارة انغيال ميركل

»العفو الدولية« تعتبر الروهينغا 
ضحايا سياسة »فصل عنصري«

رأت منظمة العفو الدولية التي حتقق في اسباب اعمال العنف التي دفعت 
اكثر من 600 الف من الروهينغا املسلمني في بورما ان هؤالء هم ضحايا سياسة 

“فصل عنصري” في “سجن مكشوف«.
وقالت مديرة االبحاث في املنظمة آنا نيستات في تقرير نشر الثالثاء ان 
“حملة قوات االمن العنيفة للتطهير العرقي في االشهر الثالث االخيرة لم تكن 

سوى احلد االقصى من التعبير عن هذه السياسة املشينة«.
وف��ي اق��ل من ثالثة اشهر، جلأ اكثر من نصف السكان الروهينغا الذين 
يعيشون في والي��ة راخ��ني بغرب بورما، الى مبغالدش هربا من حملة قمع 
للجيش البورمي. وكتبت املنظمة غير احلكومية ان هذه االقلية املسلمة في بلد 
غالبية سكانه من البوذيني “عالقة في نظام متييز ترعاه الدولة واملؤسسات، 

اقرب الى االبارتايد”، اي الفصل العنصري.
واضافت ان سنتني من التحقيقات التي اجرتها املنظمة كشفت ان “السلطات 
تفرض قيودا في كل جوانب حياة الروهينغا تقريبا وتلزمهم بالعيش كما في 
معازل«. وتابعت ان الروهينغا “مضطرون للكفاح من اجل احلصول على 
العناية الصحية والتعليم، وحتى اخل��روج من قراهم في بعض املناطق”، 
موضحة ان “الوضع احلالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني 

جلرمية االبارتايد«.

األسر تدفن ضحايا التدافع املميت 
في جنوب غرب املغرب

حتت الصدمة بدأت اسر 15 ام��راة قضني في تدافع اثناء توزيع مساعدة 
غذائية في بلدة نائية في املغرب أمس األول دفن الضحايا في منطقة الصويرة 
جنوب غ��رب اململكة. وق��ال رج��ل وق��د انهمرت دموعه بعد ان وارى جثمان 
زوجته التي توفيت في التدافع الذي وقع االحد في سيدي بولعالم الريفية 
الفقيرة الواقعة على بعد 60 كلم شمال شرقي مدينة الصويرة “انها ماساة 
)..( لم اتناول طعاما منذ يومني واكتفي بشرب املاء«.  وكانت زوجته مع مئات 
من النساء من اعمار مختلفة، قصدن االحد ساحة سوق البلدة لالستفادة من 
توزيع سالل من الطحني والزيت والسكر في عملية ينظمها سنويا امام من 
الدار البيضاء. وادت عملية تدافع بني احلشد الى وفاة 15 امراة واصابة عشر 
اخريات بجروح. وفتح حتقيقان قضائي واداري لتحديد مالبسات املاساة. 
ومساء االثنني جتمع اكثر من مئة شخص في ساحة بوسط الصويرة للتنديد ب 

“ازدراء الفقراء” والتعبير عن تضامنهم.
من جهتها اكدت السلطات املغربية انها اتخذت كافة االجراءات لتفادي مثل 
هذه املاساة. واصدر العاهل املغربي االثنني بحسب ما افادت وزارة الداخلية، 
تعليماته ب “التاطير الصارم لعمليات” توزيع املساعدات على االهالي الفقراء.

تساعد احلرس الثوري اإليراني
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة 

متهمة بتزييف عملة لصالح طهران
اعلن مسؤولون اميركيون ان الواليات املتحدة فرضت امس األول عقوبات 
على شبكة تتألف من اشخاص وشركات متهمة بتزييف عملة ملساعدة احلرس 
الثوري االيراني. واستهدفت العقوبات أربع شركات وشخصني تورطوا في 
طباعة عملة مينية مزيفة حلساب ايران. والشخصان هما ايراني يدعى رضا 
حيدري واآلخ��ر محمد سيف ال��ذي لم تكشف جنسيته، بحسب بيان صادر 
عن وزارة اخلزانة االميركية. وقالت وزارة اخلزانة ان الشخصني استخدما 
شركات “فورانت تكنيك” و”برينتينغ ترايدينغ سنتر في فرانكفورت” 
و”ريان برينتينغ” و”جتارة املاس موبني احملدودة في طهران” للتهرب من 
قيود اوروبية على التصدير وتأمني معدات استخدمت في طباعة عملة مينية 

مزيفة قد تعادل قيمتها مئات املاليني من الدوالرات.
وق��ال وزي��ر اخل��زان��ة ستيفن منوتشني في البيان “هذا املخطط يكشف 
املستويات العميقة للخداع لدى احلرس الثوري-فيلق القدس واستعداده 
لتوظيفه ضد شركات في اوروبا وحكومات في اخلليج وباقي العالم من اجل 

دعم نشاطه لزعزعة االستقرار«.
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كندا تفشل في طرد 
ألف مهاجر بسبب رفض 

دولهم استقبالهم
أعلنت احلكومة الكندية أمس األول انها تواجه 
مشكلة في ترحيل حوالى أل��ف مهاجر صدرت 
بحقهم ق���رارات ترحيل لدخولهم البالد خلسة 
او لصدور احكام قضائية بحقهم، وذلك بسبب 
رفض الدول التي ينتمي اليها هؤالء استقبالهم او 

اعطاءهم أذونات سفر.
وقال املتحدث باسم وزارة االمن العام سكوت 
برادسلي انه على الرغم من املعاهدات الدولية 
واالتفاقات الثنائية املوقعة بني كندا وهذه الدول 
فان االخيرة “ترفض تزويد مواطنيها بأذونات 

سفر او انها ترفض بكل بساطة استقبالهم«.
ولم يشأ املتحدث حتديد ال��دول التي رفضت 
استقبال مواطنيها، مشيرا الى ان هذا االم��ر قد 
ي��ؤدي ال��ى اح��ب��اط اجل��ه��ود الدبلوماسية التي 
تبذلها كندا في محاولة القناع هذه الدول بتعديل 

موقفها.
وبحسب البيانات الرسمية لوكالة خدمات 
احلدود الكندية )ايه اس اف سي( فإن حوالى 15 
ألف شخص ص��درت بحقهم ق��رارات ترحيل من 
كندا، اي اقل بخمسة آالف مما كان عليه عدد هؤالء 

قبل سنوات.

أعربت احلكومة البريطانية عن استعدادها 
لتحسني عرضها من أجل تسديد كلفة خروجها من 
االحتاد االوروبي لقاء ضمانات من بروكسل حول 
اتفاق جتاري مستقبلي بني اململكة املتحدة والتكتل، 

بحسب ما افادت مصادر متطابقة امس الثالثاء.

واتخذ القرار اثر اجتماع حول بريكست االثنني 
بحضور رئيسة احلكومة تيريزا ماي وعدد كبير 
م��ن وزرائ��ه��ا م��ن بينهم م��ؤي��دا اخل���روج بوريس 
جونسون )اخلارجية( وديفيد ديفيس )بريكست( 
بحسب ما اوردت عدة وسائل اعالم من بينها “بي 

بي سي” و”تاميز«.
وح��ص��ل��ت م���اي االث��ن��ني ع��ل��ى دع���م وزرائ��ه��ا 
مبضاعفة العرض املالي لتسوية فاتورة بريكست 
بحيث تصبح اربعني مليار يورو تقريبا بحسب 

“تاميز«.

لندن مستعدة لتحسني عرضها حول كلفة بريكست


