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اج��ت��م��ع ال����رؤس����اء ال��روس��ي 
واإليراني والتركي أمس اخلميس، 
في جنوب روسيا حملاولة إع��ادة 
إط����اق ع��م��ل��ي��ة ت��س��وي��ة ال��ن��زاع 
ال��س��وري، ف��ي وق���ٍت ب��ات تنظيم 
داع���ش امل��ت��ش��دد م��ح��اص��ًرا، وم��ع 
حت��ض��ي��ر واش��ن��ط��ن النسحابها 

العسكري من سورية.
وجت��د سورية التي تعيش في 
ح��رٍب منذ ثماني سنوات، أسفرت 
عن أكثر من 350 ألف قتيًا، نفسها 
في قلب حركة دبلوماسية مكّثفة 
األسبوع اجلاري، مع لقاء التحالف 
الدولي ملكافحة التنظيم املتشدد 
في ميونيخ، والقمة حول الشرق 
األوسط في وارسو بحضور وزير 
اخلارجية األميركي مايك بومبيو 
ورئ��ي��س ال������وزراء اإلس��رائ��ي��ل��ي 

بنيامني نتنياهو.
ورك��ز فادميير بوتني وحسن 
روح��ان��ي حليفا دم��ش��ق، ورج��ب 
طيب أردوغان الذي يدعم معارضني 
للنظام في سورية، في قمتهم في 
سوتشي، على امل��ب��ادرات الهادفة 
إلى الدفع باجتاه التقّدم في احلوار 

السوري الداخلي.
وفرضت روسيا التي تستضيف 
القمة، نفسها الع��ًب��ا أس��اس��ًي��ا في 
النزاع منذ تدخلها العسكري في 
سورية عام 2015 لدعم الرئيس 
ال��س��وري بشار األس��د، ال��ذي بات 
يسيطر على ثلثي األراض����ي في 

الباد تقريًبا.
وط��غ��ى م��س��ار أس��ت��ان��ا ال���ذي 
أطلقته روسيا وإيران وتركيا على 
احملادثات التي رعتها األمم املتحدة، 

بدون أن يجري التوصل حتى اآلن 
إلى تسوية نهائية للنزاع السوري.

وقال وزير اخلارجية الروسي 
سيرغي الف����روف، إن القمة بني 
ال��رؤس��اء الثاثة كرست لتشكيل 
جلنة مكلفة بوضع دستور سوري 
ج��دي��د م��ن أج���ل حتقيق االن��ت��ق��ال 

السياسي.
واعترفت األمم املتحدة في أواخر 
ديسمبر املاضي، بأنها أخفقت في 
تشكيل تلك اللجنة، مشيرًة إلى 
مشاكل مرتبطة بتغييرات اقترحتها 

دمشق على قائمة األسماء.
في املقابل، أك��د الف��روف ”نحن 
ج���اه���زون للبحث ع��ن ح���ّل لهذا 

الوضع سنتابع العمل“.
وأت���ت راب���ع ق��م��ة ب��ني روس��ي��ا 
وإيران وتركيا، فيما أطلقت القوات 
الكردية والعربية املشّكلة لقوات 
سورية الدميقراطية )قسد( السبت 
املاضي بدعم التحالف الذي تقوده 
واشنطن، عمليتها ”النهائية“ ضّد 
آخر جيب متشدد في محافظة دير 

الزور شرق سورية.
وب���ع���د من���و س���ري���ع ل��ق��وت��ه��م 
وإع��ان��ه��م ”اخلافة“ ف��ي أراٍض 
شاسعة بسورية وال��ع��راق، هزم 
املتشددون الذين سيطروا في وقٍت 
من األوقات على مدٍن كبيرة، لكنهم 
باتوا اآلن محاصرين ضمن مساحة 

تبلغ عدة كيلومترات مربعة.
 وي���ف���ت���ح االن����ت����ص����ار ع��ل��ى 
التنظيم الطريق أم��ام االنسحاب 
امل��ف��اج��ئ  ال����ذي أع��ل��ن��ه ال��رئ��ي��س 
األميركي دونالد ترامب في ديسمبر 
امل��اض��ي، حل��وال��ي أل��ف��ي عسكري 

أميركي منتشرين في سورية لدعم 
ق���وات س��وري��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة في 

مكافحة اإلرهاب.
لكن حتى اآلن لم حتدد واشنطن 

موعًدا لانسحاب.
وعقدت آخ��ر قمة بني الرؤساء 
ال��ث��اث��ة ف���ي سبتمبر امل��اض��ي، 
وحينها، ظهرت اخلافات بوضوح 
ب��ني ال����دول ال��ث��اث ح���ول مصير 
محافظة إدل���ب ف��ي ش��م��ال غ��رب 

سورية.
وت��ع��ني ع��ل��ى ف��ادمي��ي��ر بوتني 
ورج��ب طيب أردوغ���ان أن يلتقيا 
من جديد لوقف عملية عسكرية في 
إدل��ب أرادتها احلكومة السورية، 
واتفقا حينها على تشكيل ”منطقة“ 
روسية تركية ”منزوعة الساح“ 
في تلك احملافظة الشاسعة التي 

تتعايش فيها فصائل معارضة.
ومب��وج��ب االت��ف��اق ال��روس��ي- 
التركي، على كل املقاتلني املتشددين، 
خصوًصا عناصر تنظيم هيئة 
حترير الشام الذي يهيمن عليه فرع 
القاعدة السابق، االنسحاب من تلك 
املنطقة، لكن عناصر حترير الشام 

عززوا قبضتهم منذ ذلك احلني.
وقال الفروف إنهم ”يسيطرون 
ح��ال��ًي��ا ع��ل��ى أك��ث��ر م��ن 90 % من 
األراض����ي ف��ي املنطقة“، م��ش��دًدا 
ع��ل��ى أن���ه ”ال ي��وج��د أي ات��ف��اق 
ينص على السيطرة األبدية لهذا 
ال��وك��ر لإلرهابيني على األراض��ي 

السورية“.
وأض����اف ”سنفعل م��ا أمكننا 
ملساعدة النظام السوري واجليش 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فادميير بوتنيالسوري على حترير أرضهم“.

مع حتضير واشنطن النسحابها من دمشق

قمة روسية إيرانية تركية لبحث تقّدم التسوية في سورية 

52 مشتبهًا تركيا.. توقيف 
في إطار حتقيق حول »داعش«

أوق��ف األم��ن التركي، اخلميس، 52 مشتبًها 
في إطار حتقيق حول تنظيم »داع��ش« اإلرهابي 

بوالية بورصة شمال غربي الباد.
ونّفذت فرق مكافحة اإلرهاب التابعة ملديرية 
أم��ن ب��ورص��ة، عملية على 5 ن��ق��اط ف��ي منطقة 

»عثمان غازي«.

ريه النيابة  وتأتي العملية في إطار حتقيق جتجُ
العامة اجلمهورية في بورصة حول »داعش«.

وج��رى في إط��ار العملية توقيف 52 مشتبًها 
يحملون اجلنسية السورية.

ونقلت فرق األم��ن املوقوفني إلى مقر مديرية 
مكافحة اإلرهاب التخاذ اإلجراءات القانونية.

أكد التزام بالده بحل قضايا الشرق األوسط

بومبيو: إيران تنفذ حملة اغتياالت في أوروبا
 اتهم وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو، األربعاء، 

إيران ب� »تنفيذ حملة اغتياالت في أنحاء أوروبا«.
وق���ال بومبيو ف��ي ح��دي��ث م��ع شبكة )ب��ي ب��ي إس( من 
العاصمة البولندية وارس��و، حيث يشارك هناك في مؤمتر 
بشأن ال��ش��رق األوس���ط، إن »التهديد الناجم ع��ن انعدام 
االستقرار في الشرق األوسط حقيقي«، وأن إيران لها »تأثير 
ضخم على املنطقة املضطربة، لكن ليس مبا يصب في أي 

شيء جيد«.
وأض����اف: »ه��ن��اك م��ص��ال��ح مشتركة ب��ني السعوديني 
واإلماراتيني والبحرينيني واألردن��ي��ني، واجلميع ي��درك أن 
باده في خطر من إيران، وقد سمع األوروبيون أن بادهم في 

خطر أيضا«.
وأكد بومبيو: »إيران تنفذ حملة اغتياالت في أنحاء أوروبا. 

وهذه ظاهرة عاملية«.
من جهة أخرى، دعا بومبيو، في كلمته خال مؤمتر وارسو 

املؤمترين إلى حوار صريح حول كل امللفات.
وق���ال: نأمل أن يتواصل احل���وار والنقاش ف��ي وارس��و 

ملواجهة األزمات في الشرق األوسط.
كما أكد أن الواليات املتحدة ستواصل التزامها بحل قضايا 

الشرق األوسط.
وفي الشأن السوري، أوضح أن »سياسة الواليات املتحدة 

نحو سورية لم تتغير وهو ما سنوضحه خال املؤمتر«. وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو

5 جنود في هجومني إرهابيني مالي: مقتل 
قجُتل خمسة جنود في هجومني استهدفاهم في 
مكانني مختلفني في وسط مالي، بحسب ما أفادت 

مصادر عسكرية ومحلية األربعاء.
وق��ال مصدر عسكري ف��ي مدينة موبتي إّن 
»عناصر من وحدة الدرك في ديالوبي تعرضوا 
في طريق عودتهم من موبتي إلى ديالوبي لهجوم 

بعبوة ناسفة أعقبه إطاق نار كثيف«.
وأضاف أّن الهجوم أسفر سقوط ثاثة قتلى، 
مشيراً إل��ى أّن عناصر ه��ذه ال��وح��دة ك��ان��وا في 
موبتي في مهمة لتأمني سامة رفقاء لهم توجهوا 

إلى العاصمة باماكو لتلقي تدريب عسكري.
وشهدت املنطقة نفسها هجوماً مسّلحاً ثانياً 
استهدف وح��دة عسكرية كانت تسّير دوري��ة 
ب��ني مدسنتس ك���ورو وب��ان��ك��اس ق��رب احل��دود 
مع بوركينا فاسو، ما أسفر عن مقتل إثنني من 
عناصرها وإصابة ثالث بجروح، بحسب ما أعلن 
اجل��ن��رال سيدي احلسن ت��وري حاكم مقاطعة 

موبتي.
وك��ان األم��ني ال��ع��ام ل��أمم املتحدة أنطونيو 

غوتيريس، أعلن في تقريره الفصلي األخير حول 
مالي أّن أكثر من نصف الهجمات التي تشّنها 
اجلماعات املسلّحة في هذا البلد تستهدف القوات 
املسلّحة احلكومية من جيش وشرطة، وال سّيما 
في منطقة موبتي. وسقط شمال مالي في مارس 
وأبريل 2012 بأيدي جماعات مسلحة مرتبطة 
بتنظيم القاعدة، سرعان ما دحرها تدّخل عسكري 

غربي في يناير 2013 مببادرة فرنسية.
لكّن مناطق بكاملها ال ت��زال خ��ارج سيطرة 
القوات الفرنسية واملالية واألممية، رغم توقيع 
اتفاق سام في ربيع العام 2015 استهدف عزل 

اجلهاديني وتأّخر تطبيقه.
ومنذ ذل��ك ال��ت��اري��خ، اّت��س��ع نطاق الهجمات 
ليشمل وسط مالي وجنوبها، كما نّفذت اعتداءات 

في بوركينا فاسو والنيجر املجاورتني.
وبدأ التمرد اإلسامي في منطقة الساحل بعد 
الفوضى التي عمت ليبيا في 2011. ووقعت 
هجمات جهادية في شمال مالي فيما برزت جماعة 

بوكو حرام في نيجيريا.

القضاء يتهم املدير السابق
حلملة ترامب بالكذب

خلص القضاء األميركي األربعاء إلى أن بول 
م��ان��اف��ورت امل��دي��ر السابق للحملة االنتخابية 
لدونالد ت��رام��ب، ال��ذي أدي��ن من قبل مبخالفات 
مالية، كذب على مكتب التحقيقات الفدرالي )اف 
بي آي( وانتهك بذلك االتفاق حول اعترافه بالتهم، 

ما يؤدي إلى تشديد عقوبة السجن ضده.
وكان مانافورت الذي تولى لفترة قصيرة قيادة 
فريق حملة املرشح اجلمهوري للرئاسة، اعترف 
بتهمتني. كما اقر بأنه سعى إلى إخفاء اتصاالت 
م��ع سفير روس��ي��ا ف��ي واش��ن��ط��ن قبل تنصيب 

الرئيس اخلامس واألربعني للواليات املتحدة.
وفي إط��ار االتفاق على اعترافه بالتهم الذي 
يضمن أال تتجاوز عقوبة السجن العشر سنوات، 
يتوجب على مانافورت التعاون مع محققي مكتب 

التحقيقات الفدرالي.
لكن فريق احملقق اخلاص روبرت مولر املكلف 
اإلش���راف على التحقيق ف��ي ت��واط��ؤ ممكن بني 

موسكو وحملة ترامب في 2016، اتهمه مبخالفة 
هذا االتفاق بكذبه على احملققني.

هذا ما أك��ده قاض فدرالي األرب��ع��اء، قائا إن 
مانافورت كذب »عمدا« بشأن اتصاالته في 2016 
و2017 مع قسطنطني كيليمنيك الذي كان شريكا 
له في املاضي ومرتبط بأجهزة االستخبارات في 
موسكو. وكذب مانافورت أيضا بشأن مبلغ دفع 

إلى مكتب للمحامني.
ويعني هذا القرار القضائي أن فريق املدعي 
مولر ل��م يعد ملزما اح��ت��رام االت��ف��اق م��ع املدير 
السابق حلملة ترامب، ألن مانافورت هو الذي 

انتهكه.
وميكن أن يؤدي انتهاك هذا االتفاق إلى تشديد 
عقوبة مانافورت التي ما زالت متوقعة، في إطار 
قضية منفصلة يتهم فيها باالحتيال املصرفي 
والضريبي ودانته فيها محكمة في فيرجينيا في 

أغسطس املاضي.

ترامب يلقي كلمة بشأن فنزويال اإلثنني
 ق��ال م��س��ؤول بالبيت األب��ي��ض إن الرئيس 
األم��ي��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب سيلقي كلمة بشأن 
فنزويا في ميامي يوم االثنني وسيعبر عن دعمه 
لزعيم املعارضة خ��وان ج��واي��دو ال��ذي تعتبره 
الواليات املتحدة الرئيس الشرعي للبلد الواقع في 
أميركا اجلنوبية. وقال املسؤول إن ترامب، الذي 
يعتزم قضاء عطلة نهاية األسبوع في منتجعه 
في بالم بيتش في فلوريدا، سيدلي بتصريحات 
ب��ش��أن ف��ن��زوي��ا ”ومخاطر االشتراكية“ في 

جامعة فلوريدا الدولية في ميامي. ويحاول 
ترامب وغيره من كبار املسؤولني األميركيني 
الضغط على ال��رئ��ي��س الفنزويلي نيكوالس 
مادورو للتنحي وتسليم السلطة جلوايدو رئيس 
اجلمعية الوطنية. واع��ت��رف��ت معظم البلدان 
الغربية بجوايدو رئيسا شرعيا لفنزويا لكن 
حكومة مادورو االشتراكية ما زالت حتتفظ بدعم 
روسيا والصني كما تسيطر أيضا على مؤسسات 

الدولة مبا في ذلك اجليش.
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27 ارتفاع حصيلة القتلى إلى 

إيران تتوعد بالرد على الهجوم على احلرس الثوري

توعد الرئيس اإليراني حسن روحاني 
اخل��م��ي��س ب��االن��ت��ق��ام م��ن »مجموعة 
املرتزقة« التي قتلت األرب��ع��اء 27 من 
أفراد احلرس الثوري في هجوم، متهما 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة واس��رائ��ي��ل »بدعم 

اإلرهاب«.
وغ��داة الهجوم الذي وقع في منطقة 
سيستان بلوشستان )جنوب شرق(، 
ق���ال روح��ان��ي ف��ي ت��ص��ري��ح��ات بثتها 
وكالة األنباء اإليرانية الرسمية »سنثأر 
بالتأكيد لدماء شهدائنا من هذه املجموعة 

العميلة«.
وأض���اف الرئيس اإلي��ران��ي قبل أن 
ي��ت��وج��ه إل���ى س��وت��ش��ي لعقد ق��م��ة مع 
نظيريه الروسي والتركي أن »اجلذور 
الرئيسية ل��إلره��اب ف��ي املنطقة هي 
الواليات املتحدة والصهيونية وبعض 

الدول النفطية االقليمية تقوم بدعم مالي 
لإلرهابيني«. وتبنت اجلماعة اجلهادية 
»جيش العدل« التي تعتبرها طهران 
منظمة إرهابية، ه��ذا الهجوم بسيارة 
مفخخة على حافلة للحرس الثوري 
على الطريق ب��ني ك��اش وزاه����دان في 
محافظة سيستان بلوشستان، حسب 
وكالة األنباء اإليرانية »فارس« واملوقع 
األميركي املتخصص مبراقبة التيارات 

اجلهادية )سايت(.
وتشهد منطقة سيستان بلوشستان 
احمل���اذي���ة ل��ب��اك��س��ت��ان واف��غ��ان��س��ت��ان 
باستمرار اشتباكات دامية بني قوات 
االم��ن وانفصاليني بلوش او جهاديني 
تتهم ط��ه��ران اس���ام اب���اد وال��ري��اض 
بدعمهم. وتضم هذه احملافظة مجموعة 
كبيرة من السنة من اتنية البلوش في 

بلد اغلبية سكانه من الشيعة.
وت��ت��ه��م إي����ران ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
واسرائيل عدوتيها اللدودتني، بدعم 

املجموعات االنفصالية.
وحث روحاني في هذا السياق، الدول 
املجاورة إلي��ران على »القيام بواجبها 
القانوني في إطار عاقات حسن اجلوار  
وعدم السماح لإلرهابيني باللجوء إلى 
األعمال اإلرهابية ضد جيرانها من خال 

استغال أراضيها«.
وق��ال »إذا استمرت هذه التصرفات 
من دون أن تتمكن ه��ذه ال��دول من صد 
اإلرهابيني، فمن الواضح أن لنا حقوقا 
من حيث املعايير القانونية والدولية 
وسوف نتمكن من استيفاء حقوقنا في 

الوقت املناسب«.
في السياق نفسه، ارتفعت حصيلة 

ض��ح��اي��ا ال��ه��ج��وم االن��ت��ح��اري، ال��ذي 
استهدف حافلة لقوات احلرس الثوري 
اإليراني، جنوب شرقي الباد، وتبنته 

جماعة »جيش العدل« إلى 27 قتيا.
جاء ذلك في حصيلة جديدة أعلنتها 

وكالة »تسنيم« اإليرانية.
وك��ان��ت آخ��ر حصيلة معلنة لعدد 

الضحايا هي 20 قتيا و20 مصابا.
واستهدف الهجوم حافلة تقل 40 
عنصرا من احلرس الثوري على الطريق 
الرابط بني مدينتي خاش وزاه��دان في 
والي��ة سيستان وبلوشستان، جنوب 

شرقي إيران.
وجيش العدل، جماعة مسلحة تنشط 
في جنوب إيران، وتدعي أنها تدافع عن 
حقوق البلوش السنة في الباد، في حني 

تعتبرها طهران منظمة إرهابية.

صورة من مكان الهجوم على احلرس الثوري اإليراني


