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في ظل الحشد العسكري األميركي المتواصل في المتوسط

سورية :مخاوف من توجيه التحالف الغربي ضربة جوية
خيمت املخاوف من توجيه التحالف
ال��غ��رب��ي ال���ذي ت��ق��وده ال��والي��ات
املتحدة �رضبة جوية جديدة على
الأج��واء يف �سورية يف ظل احل�شد
الع�سكري الأمريكي املتوا�صل يف
البحر املتو�سط ،وذلك يف الوقت
ال��ذي ب��د�أت فيه رو�سيا مناورات
كربى للتدريب على �صد �أي ق�صف
جوي �أمريكي حمتمل ملواقع اجلي�ش
ال�سوري.
فعلى �صعيد اال�ستعدادات الأمريكية
ل�شن هجوم على حمافظة ادلب،
دخ��ل��ت �أح����دث ال��ق��ط��ع البحرية
الأم�يرك��ي��ة امل��ت��ط��ورة �إل��ى ميناء
جبل ط���ارق بالبحر املتو�سط،
وه��ي الغوا�صة «نيوبورت نيوز»
من ط��راز «لو�س �أجنلو�س» ،التي
تعمل بالطاقة النووية واملزودة
ب�صواريخ «توماهوك».
وذكر موقع «جيربالتار كرونيكل»
اال�سباين �أن��ه مت ر�صد الغوا�صة
يف منطقة امليناء م�ساء اخلمي�س
املا�ضي .وح��اول زورق اجلمارك
اال�سبانية االق�ت�راب منها ،اال �أن
�رشطة جبل طارق اعرت�ضته.
و�أك��دت وزارة الدفاع الأمريكية �أن
الغوا�صة ر�ست يف جبل ط��ارق،
وذكرت �أنها زيارة «تقنية» خمطط
لها.
وك���ان اجل��ن�رال ال��رو���س��ي ايجور
كونا�شينكوف ق��د �أع��ل��ن يف وقت
�سابق �أن��ه وفقا مل�صادر م�ستقلة
فان ارهابيي «هيئة حترير ال�شام»
يجهزون الرت��ك��اب ا�ستفزازات من
�أجل اتهام دم�شق با�ستخدام الأ�سلحة
الكيماوية �ضد �سكان ادلب.

,,

أحدث القطع
البحرية
األميركية
المتطورة وصلت
إلى ميناء جبل
طارق

ووفقا لكونا�شينكوف ،فان التحالف
الغربي الذي تقوده الواليات املتحدة
يخطط ال�ستخدام ه��ذا اال�ستفزاز
ذري��ع��ة ل����ضرب �أه����داف احلكومة
ال�سورية .و�أ�شار �إلى �أنه قبل �أيام
قليلة و�صلت املدمرة «�سوليفان»
التابعة للبحرية الأمريكية املزودة
بـ � 56صاروخ كروز ،وحطت القاذفة
اال�سرتاتيجية «ب��ي١-ب��ي» التابعة

• غواصة أميركية في املتوسط

للقوات اجلوية الأمريكية املزودة
بـ � 24صاروخا جمنحا يف قاعدة
«العديد» يف قطر.
ويف ال��وق��ت نف�سه ،ذك��رت �شبكة
«���س��ي.ان.ان» االخبارية الأمريكية
�أن م�سئولني خمابراتيني وع�سكريني
�أمريكيني و�ضعوا قائمة للأهداف
املحتملة التي قد يتم ا�ستهدافها
ب�رضبة �أمريكية جديدة على �سورية.

الخارجية اإليرانية :بعض الدول تتشدق بذريعة

الكيميائي في سورية لتمرر أهدافها «الفاشلة»
�أك��د ح�سني جابر �أن�����ص��اري كبري
م�ساعدي وزير اخلارجية الإيراين
لل�ش�ؤون ال�سيا�سية معار�ضة طهران
للذرائع التي تت�شدق بها بع�ض
ال��دول لتمرير �أهدافها «الفا�شلة»
يف �سورية.وقال �أن�صاري خالل
ا�ستقباله امل��ب��ع��وث الربيطاين
اخلا�ص ل�سورية ،مارتني النغدون:
«�إي���ران باعتبارها �أك�بر �ضحايا
الأ���س��ل��ح��ة الكيميائية تعار�ض
ا�ستخدام ه��ذه الأ�سلحة يف جميع
النزاعات وتعار�ض ب�شدة الذرائع
التي تت�شدق بها بع�ض الدول لتربير

ا�ستغالل ه��ذا املو�ضوع لتمرير
�أهدافها الفا�شلة يف �سورية».
عب املبعوث الربيطاين
من جانبه رّ
يف اللقاء عن قلقه من الو�ضع يف
ادل��ب واحتمال ا�ستخدام الأ�سلحة
الكيميائية وق����ال« :بريطانيا
م�ستعدة مل�ساعدة اجلهود التي
تبذل النهاء الأزمة ال�سورية واعادة
اال�ستقرار �إلى �سورية».
و�أك���د �أن�����ص��اري ��ض�رورة االنهاء
الفوري للأزمة يف �سورية معتربا
اياها من �أولويات �سيا�سة �إيران
االقليمية ،و�أ�ضاف« :طهران طاملا

اهتمت بالق�ضايا االن�سانية خالل
هذه الأزمة واعتمدت �سيا�سة �شفافة
ووا�ضحة يف هذا املجال».
ولفت �أن�صاري �إل��ى اجلهود التي
تبذل على �ضوء اجتماعات �أ�ستانا
حل��ل الأزم����ة يف ���س��وري��ة ،وق��ال:
«�إي����ران طاملا دع��ت �إل��ى احل��وار
ال�سوري ال�سوري وار���س��اء �أ�س�س
الثقة بني احلكومة واملعار�ضة يف
�سورية و�أعلنت ا�ستعدادها للتعاون
مع ال��دول الأوروب��ي��ة وبريطانيا
النهاء الأزمتني ال�سورية واليمنية
يف �أ�رسع وقت ممكن».

استهتار طبي واقتحامات للسجون ومعاملة سيئة

فلسطين :مركز األسرى يطالب بالضغط على االحتالل
لوقف االنتهاكات بحق األسيرات
طالب مدير مركز الأ�رسى للدرا�سات
الدكتور ر�أفت حمدونة ام�س الأحد
امل�ؤ�س�سات احلقوقية واالن�سانية
والدولية التي تعمل يف �ش�ؤون
امل���ر�أة بال�ضغط على االحتالل
لوقف االنتهاكات ال�صارخة بحق
الأ�سريات الفل�سطينيات يف ال�سجون
اال�رسائيلية ،م�ضيف ًا �أن ق�ضية
الأ���س�يرات الفل�سطينيات �ستبقى
جرح ًا نازف ًا لن يندمل اال بتحقيق
حريتهن.
وق��ال مدير امل��رك��ز د .حمدونة
�أن ادارة م�صلحة ال�سجون تقوم
بع�رشات االنتهاكات التي ال تعد
وال حت�صى بهدف الت�ضييق على
الأ���س�يرات ك�سيا�سة اال�ستهتار
الطبي ،والتفتي�شات واالقتحامات،
وعدم ال�سماح بادخال احتياجاتهن
من اخلارج مع الأهايل ،واملعاملة
ال�سيئة من قبل ادارة ال�سجون خالل
االعتقال والتحقيق ويف ال�سجون
و�أثناء النقل يف البو�سطة.
و�أ�ضاف د .حمدونة �أن هناك اجراءات
عقابية م�شددة بحقهن مل تنقطع،
ك��ال��غ��رام��ات وم��ن��ع ال���زي���ارات،
باال�ضافة للتفتي�شات امل�ستمرة

و�أو�ضحت القناة نقال عن عدد من
امل�س�ؤولني الأمريكيني �أن القائمة
ت�شمل م��واق��ع �سورية يزعم �أنها
ت�ستخدم النتاج الأ�سلحة الكيماوية،
م�شرية �إل��ى �أن الواليات املتحدة
�ست�شن غ���ارات على ه��ذه الأه���داف
يف حالة ا�صدار الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب الأوام���ر بال�رضب
كرد على تنفيذ القوات احلكومية

يف �سورية هجوما با�ستخدام املواد
ال�سامة.
ويف ت��ط��ور �آخ���ر ،ب���د�أت القوات
البحرية الرو�سية �أم�س مناورات
يف البحر املتو�سط ،للتدريب على
منع التحالف الذي تقوده الواليات
املتحدة من �رضب مواقع للجي�ش
ال�سوري ،ومنع اقامة ما ي�سميه
الأمريكيون مبنطقة احلظر اجلوي

يف �سورية ،طبقا ملا ذكرته وكالة
«�سبوتنيك» الرو�سية.
وق��ال��ت �صحيفة «نيزافي�سيمايا
ج��ازي��ت��ا» الرو�سية ان الوحدات
البحرية الرو�سية تدربت يف بحر
قزوين قبل �أيام على طريقة تكتيكية
جديدة �أطلق عليها ا�سم «اجل��دار»
ل�صد هجوم جوي �صاروخي.
وداخ���ل ���س��وري��ة ،ك�شفت �صحيفة

«اك�سربي�س» الربيطانية ع��ن �أن
الدفاع اجل��وي ال�سوري على �أهبة
اال�ستعداد من �أج��ل �صد �أي عدوان
�أمريكي
ومن جانبه ،اتهم مايك بومبيو وزير
اخلارجية الأم�يرك��ي �أم�����س نظريه
الرو�سي �سريجي الفروف بـ«الدفاع
عن هجوم» ع�سكري وا�سع النظام
يعتزم اجلي�ش ال�سوري �شنه بدعم
رو�سي على ادلب.
وق���ال بومبيو ،يف تغريدة على
ت��وي�تر ،ان «الف����روف ي��داف��ع عن
الهجوم ال�سوري وال��رو���س��ي على
ادلب» ،م�ضيف ًا �أن الواليات املتحدة
تعترب �أن هذا الأمر ت�صعيدا يف نزاع
هو �أ�صال خطري.ويف تغريدة ثانية،
�أ�شار الوزير الأمريكي �إلى �أن «الثالثة
ماليني �سوري الذين �أج�بروا �أ� ً
صال
على ترك منازلهم وهم الآن يف ادلب
�سيعانون من هذا الهجوم .وهذا لي�س
جيد ًا .فالعامل ي�شاهد».ويف الوقت
نف�سه ،زعم �أفيجدور ليربمان وزير
الدفاع اال�رسائيلي �أن �إيران تبطئ من
انت�شارها البعيد املدى يف �سورية،
وهو ما �أرجعه �إل��ى تدخل اجلي�ش
اال�رسائيلي والأزمة االقت�صادية التي
حتيق بطهران بعد جتديد فر�ض
العقوبات الأمريكية عليها.
وذكر ليربمان ،خالل مقابلة ن�رشتها
�صحيفة «ي��دي��ع��وت �أح���رون���وت»
اال�رسائيلية� ،أن «الإيرانيني قل�صوا
نطاق ن�شاطهم يف �سورية» .و�أ�ضاف
�أن���ه لي�س «ه��ن��اك ن�شاط يف هذه
املرحلة» يف جهود �إي���ران لبناء
م�صانع النتاج ال�صواريخ على �أرا�ضي
�سورية.

الجيش السوري ينفي تعرض مطار المزة
إلى غارات
تعر�ض مطار املزة الع�سكري الذي
يبعد عن العا�صمة دم�شق كليومرتات
قليلة لتفجريات �ضخمة فجر �أم�س،
وقد نفى اجلي�ش ال�سوري حدوث
غ���ارات على امل��ط��ار ع��ازي��ا تلك
التفجريات �إل��ى ما�س كهربائي،
فيما �أكدت م�صادر �أخرى حدوث تلك
الغارات.
وي�ستمد املطار الع�سكري �أهميته من
وجوده يف منطقة املزة التي ت�ضم
عددا من ال�سفارات واملقار الأمنية،
وت�سكنها عنا�رص مقربة من الرئي�س
ال�سوري ب�شار الأ�سد.
وذكرت م�صادر عدة �أن هذا املطار
كان �أح��د معاقل ميلي�شيات حزب
الله وخرباء ايراينني خالل احلرب
يف �سورية ،ولعب دورا كبريا يف
ا�ستعادة مدينة داريا� ،أهم معاقل
املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة يف
ريف دم�شق الغربي ،حيث احتاج
النظام ال�سوري نحو � 4سنوات
لل�سيطرة عليها ب�شكل كامل.
ويحتوي مطار املزة على مدرج واحد
فقط بطول  8258قدما ،وتعتمد
عليه القوات احلكومية يف اي�صال

• مطار املزة

االم���دادات الع�سكرية ملواقعها،
خا�صة منذ بدء الأزمة عام .2011
وذكرت بع�ض وكاالت اال�ستخبارات

الغربية �أن مطار امل��زة ي�ستخدم
كمطار خا�ص لعائلة الأ�سد ،وكانت
ت�ستخدمه نخبة القوات ال�سورية من

احلر�س اجلمهوري والفرقة الرابعة
يف ا�ستهداف مواقع للمعار�ضة يف
دم�شق وريفها.

السيسي من بكين :ندعم مبادرة الرئيس الصيني
«الحزام والطريق»
• أسيرة فلسطينية خلف القضبان

والأح��ك��ام الردعية ،والتحقيقات
بو�سائل و�أ�ساليب وح�شية ،ويف
بع�ض الأح��ي��ان ع��زل الأ���س�يرات
بالقرب من اجلنائيات اليهوديات
اللواتي ال يكففن عن �أعمال اال�ستفزاز
امل�ستمر ،باال�ضافة لالكتظاظ لقلة
م��واد التنظيف ،ومنع الأ�سريات
من تقدمي امتحان الثانوية العامة
«التوجيهي» واجلامعة وعدم ادخال

الكتب ،وحرمان الأه��ل من ادخال
املالب�س واالحتياجات.
جدير بالذكر �أن ع��دد الأ�سريات
� 54أ�سرية ،يقبعن يف �سجني الدامون
وه�شارون بينهن �أمهات حرمن من
جتهيز �أبنائهن للعام الدرا�سي
اجل��دي��د ،و 3ق��ا��صرات مكانهن
امل��ق��اع��د ال��درا���س��ي��ة ال ال�سجون
واملعتقالت.

األمم المتحدة :على جميع األطراف

وقف األعمال العدائية فوراً في ليبيا
ح�ض الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو جوتريي�س
«جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورا» يف
ليبيا ،وااللتزام باتفاقات وقف اطالق النار املربمة
يف املا�ضي برعاية الأمم املتحدة.و�أدان جوتريي�س يف
بيان «ا�ستمرار العنف يف العا�صمة الليبية وحميطها،
مبا يف ذلك الق�صف الع�شوائي الذي تلج�أ اليه جماعات
م�سلحة تقتل وجت��رح مدنيني بينهم �أطفال».وكانت
الواليات املتحدة وبريطانيا وايطاليا وفرن�سا قد
دعت يف وقت �سابق �إلى انهاء القتال يف ليبيا ،وذلك
يف بيان م�شرتك �صدر يف روما.وبح�سب �آخر ح�صيلة

�صدرت عن وزارة ال�صحة ،فانّ املعارك يف العا�صمة
الليبية �أوقعت اكرث من �أربعني قتي ًال و�أك�ثر من مئة
جريح منذ االثنني ،ومعظم ال�ضحايا مدنيون.وتتواجه
جمموعتان م�س ّلحتان منذ االثنني بالأ�سلحة الثقيلة يف
جنوب طرابل�س .و�أعلنت هدنة الثالثاء ثم وقف الطالق
النار اخلمي�س لكن مل ي�صمد االتفاق اال ل�ساعات و�شهدت
ً
�صاروخا على الأقل.
طرابل�س اجلمعة �سقوط 16
ووقعت ثالث قذائف قرب مطار معيتيقة الوحيد العامل
يف العا�صمة الليبية ما �أجرب �سلطات املطار على تعليق
الرحالت ملدة � 48ساعة على االقل لدواع �أمنية.

�أعرب الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي عن ترحيبه
بتطور العالقات الثنائية التاريخية بني م�رص
وال�صني ،وارتقائها �إل��ى م�ستوى «ال�رشاكة
اال�سرتاتيجية ال�شاملة» ،م�شريا �إلى التقدم الكبري
ال��ذي �شهده التعاون االقت�صادي واال�ستثماري
بني البلدين ،خا�صة بعد التوقيع على اتفاقية
«ال����شراك��ة اال�سرتاتيجية ال�شاملة» ،وكذلك
«الربنامج التنفيذي لتعزيز عالقات ال�رشاكة
اال�سرتاتيجية ال�شاملة» بني البلدين.
ك��ان الرئي�س قد و�صل فجر �أم�س الأول �إلى
العا�صمة ال�صينية بكني ،حيث ا�ستقبله الرئي�س
ال�صيني �شي ج�ين بينغ مبقر قاعة ال�شعب
الكربى ،و�أقيمت مرا�سم اال�ستقبال الر�سمي،
ومت عزف ال�سالمني الوطنيني وا�ستعرا�ض حر�س
ال�رشف ،كما كان يف ا�ستقبال الرئي�سني بالق�رص
ع�رشات الأطفال حاملني �أعالم البلدين وباقات
الزهور.
و��صرح ال�سفري ب�سام را�ضي ،املتحدث با�سم
رئا�سة اجلمهورية ،ب�أن الزعيمني عقدا جل�سة
م�شاورات ثنائية �أعقبتها جل�سة مو�سعة بح�ضور
وفدي البلدين� ،أ�شاد الرئي�س خاللها بامل�شاركة
ال�صينية يف دعم التنمية يف م�رص ،ال�سيما يف
العديد من امل�رشوعات التنموية الكربى اجلاري
تنفيذها ،م�ؤكدا �أهمية العمل على دفع وتعزيز
اال�ستثمارات ال�صينية املبا�رشة يف م�رص وزيادة
حجم التبادل التجاري بني البلدين ،ف�ضال عن
التعاون يف العديد من املجاالت الأخرى ،خا�صة
م�رشوعات توطني التكنولوجيا وتكنولوجيا
الف�ضاء ،مبا ي�سهم يف االنتقال بال�رشاكة القائمة
بينهما �إل��ى م�ستوى جديد يحقق املزيد من

امل�صالح امل�شرتكة للجانبني.
كما �أع��رب الرئي�س عن ترحيبه بامل�شاركة يف
قمة «منتدى التعاون ال�صني -افريقيا» ،م�ؤكدا
الثقة يف �أنها �ست�سفر عن نتائج تخدم امل�صالح
االفريقية وال�صينية ،على �ضوء اهتمام اجلانبني
با�ستغالل الفر�ص املتوافرة لديهما لتطوير
عالقات التعاون امل�شرتك.
و�أكد الرئي�س حر�ص م�رص على موا�صلة تعزيز
وتفعيل �آليات منتدى التعاون ال�صني  -افريقيا،
ال�سيما خ�لال رئا�ستها لالحتاد االفريقي عام
 ،2019يف ظل ما هو متوافر من توافق يف الر�ؤى
ح��ول �أول��وي��ات التنمية يف ال���دول االفريقية
وال�صني ،ف�ضال عن حر�ص م�رص على تطوير
التعاون الثالثي يف هذا االطار.
و�أعرب الرئي�س خالل املباحثات عن دعم م�رص
ملبادرة الرئي�س ال�صيني «احل��زام والطريق»
خا�صة و�أن م�رص تعد �رشيكا ح�ضاريا وتاريخيا
لل�صني يف تلك املبادرة التي متثل اعادة الحياء
طريق «احلرير» ،كما �أن املبادرة تتجاوز بعدها
التجاري لت�شكل عددا �آخر من املحاور الثقافية
واحل�ضارية التي تهدف �إلى حتقيق الرتابط بني
ال�شعوب ،وهي الأه��داف التي كثريا ما �أيدتها
م�رص و�سعت �إلى تعزيزها.
كما �أكد الرئي�س �أهمية الدور امل�رصي يف اطار
امل��ب��ادرة �أخ��ذا يف االعتبار موقعها اجلغرايف
املتميز ال��ذي يربط بني ق��ارات �آ�سيا و�أوروب��ا
وافريقيا ،ف�ضال عن وجود قناة ال�سوي�س بها،
والتي تعد م�سارا جتاريا حموريا يف تعزيز
وتي�سري حركة التجارة عامليا ،مبا يتوافق مع
مبادئ و�أهداف مبادرة احلزام والطريق.

من جانبه ،رحب الرئي�س ال�صيني بالرئي�س
ال�سي�سي ،و�أعرب عن �سعادته لاللتقاء به جمددا،
و�أ�شاد بتطور العالقات الثنائية بني البلدين
وو�صولها �إلى م�ستوى ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
ال�شاملة ،م�ؤكدا ثقته يف م�ستقبل تلك ال�رشاكة
ملا فيه م�صلحة البلدين ال�صديقني ،ومبا يعك�س
ح�ضارة وعراقة تاريخيهما.
و�أو�ضح الرئي�س ال�صيني �أن ما حققته م�رص من
اجنازات خا�صة على �صعيد اال�صالح االقت�صادي
واال�ستقرار الأمني ،وتنفيذ العديد من امل�رشوعات
القومية الكربى خالل فرتة وجيزة� ،أدى �إلى
ت�شجيع كربى ال�رشكات ال�صينية للعمل يف م�رص
وامل�ساهمة يف تنفيذ تلك امل�رشوعات ،م�ؤكدا
يف هذا االطار دعم احلكومة ال�صينية مل�رص على
خمتلف الأ�صعدة ،ال�سيما يف املجال االقت�صادي
والتجاري ،وم�شريا �إلى �أهمية العمل على زيادة
التبادل التجاري بني البلدين ،خا�صة �أن م�رص
تعد احدى �ضيوف ال�رشف يف م�ؤمتر �شنغهاي
لال�سترياد املقرر عقده يف نوفمرب املقبل ،وهو
ما يعد فر�صة طيبة للرتويج للمنتجات امل�رصية
و�سد العجز يف امليزان التجاري بني البلدين.
ك��م��ا �أك���د ال��رئ��ي�����س ال�صيني ،خ�ل�ال جل�سة
املباحثات� ،أن م�ستوى التن�سيق احلايل على
امل�ستوى ال�سيا�سي بني البلدين فيما يخ�ص عدد ًا
من املو�ضوعات االقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك ،يعك�س حر�صهما على تعميق وتعزيز
العالقات اال�سرتاتيجية بينهما ،مرحبا مب�شاركة
الرئي�س ال�سي�سي يف قمة «منتدى التعاون ال�صني
 افريقيا» ،وم�شريا �إلى ما متثله م�رص باعتبارهااحدى �أهم الدول االفريقية.

