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بعد لقائه بالرئيس األسد

وعمان قلب واحد ونبض واحد
نائب أردني :دمشق
ّ
استهداف بلدة هجين بمحافظة
دير الزور بالفوسفور األبيض

ا�ستهدف التحالف الدويل ام�س ،بلدة هجني مبحافظة دير الزور
�رشق �سورية ،بقنابل الفو�سفور الأبي�ض.
و�أف��ادت وكالة الأنباء ال�سورية «�سانا» مبقتل وج��رح عدد من
املدنيني ،جراء ا�ستهداف التحالف ال��دويل �ضد «داع�ش» الذي
تقوده الواليات املتحدة ،لبلدة هجني مبحافظة دير الزور �رشق
�سورية ،بقنابل الفو�سفور الأبي�ض.
وكانت «�سانا» نقلت عن م�صادر حملية يف دير ال��زور الأ�سبوع
املا�ضي� ،أن طائرات تابعة للتحالف �أغارت بالقنابل العنقودية
على الأح��ي��اء ال�سكنية يف هجني وبلدة ال�شعفة ،خملفة قتلى
وجرحى بني املدنيني� ،إ�ضافة �إلى �إيقاع �أ�رضار كبرية يف منازلهم
وممتلكاتهم.

توقع مقرر ال�ش�ؤون اخلارجية يف
جمل�س النواب الأردين ،النائب قي�س
زيادين ،عودة التمثيل الدبلوما�سي
بني بالده و�سورية ،وو�صف لقاء
النواب الأردنيني بالرئي�س ب�شار
الأ�سد بـ «الإيجابي جداً».
و ق��ال زي��ادي��ن« :دم�شق وعمان
قلب واحد ونب�ض واحد ،والأردن
و�سورية هما بالد ال�شام ،وننظر

وننظر �إلى امل�ستقبل ب�أمل».
وك�����ش��ف زي��ادي��ن �أن وف���د ب�لاده
�سينقل ر�سالة �سورية �إل��ى وزير
الداخلية الأردين حول املوافقات
الأمنية الأردنية املطلوبة لدخول
ال�سوريني �إلى الأردن ،و�سي�ضغط
لت�رسيع �إ�صدار «املوافقات لت�صبح
خ�لال � 24ساعة ف��ق��ط»� ،إ�ضافة
�إل���ى العمل على ع���ودة �سفريي

البلدين التي توقعها «يف القريب
العاجل».
واعترب زيادين �أن انت�صار �سورية
هو انت�صار للأردنيني جميعاً،
«ف ��أم��ن �سورية من �أم��ن الأردن،
و�أمن الأردن من �أمن �سورية ،وهما
امتداد طبيعي لبع�ضهما» ،الفت ًا
�إلى �أن الأردن ومنذ بداية الأزمة
طالب بحل �سيا�سي ومل يكن يوم ًا

ي�ؤمن بالدم ،وق��ال« :ال ننكر يف
اجلهة الأخرى �أن �ضغوطات كبرية
تعر�ضت لها اململكة لأخذ مواقف
�أكرث �سلبية ،لكن الأردن وقف يف
مكانه وكان ي�ؤكد �أن العالقة مع
�سورية ع�لاق��ة حيوية ومهمة،
ودائم ًا ما طالبت احلكومة ب�شكل
ر�سمي باحلل ال�سيا�سي للأزمة
ال�سورية».

موسكو تنفي اقتراحها برفع العقوبات جزئي ًا عن طهران مقابل سحب قواتها من سورية
نفت وزارة اخلارجية الرو�سية املزاعم حول
وجود اقرتاح رو�سي لرفع العقوبات جزئيا
عن طهران مقابل �سحب القوات الإيرانية من
�سورية.
وقال نائب وزير اخلارجية الرو�سي� ،سريغي
ريابكوف ،لل�صحافيني ام�س الأرب��ع��اء �إن
مو�سكو مل تقرتح على �إ�رسائيل والواليات
املتحدة رفع جزء من العقوبات املفرو�ضة

بالتقسيم اإلداري للمحافظات
ق����ال����ت ال���ن���ائ���ب���ة دي��ن��ا
ع��ب��دال��ع��زي��ز ،ع�ضو جلنة
الإدارة املحلية بالربملان،
�إنه ال يوجد تعطيل من قبل
جمل�س النواب لإ�صدار قانون
الإدارة املحلية اجلديد،
مو�ضحة �أن القانون �أ�صبح
م��درج � ًا يف اجلل�سة العامة
ل��ل�برمل��ان ال��ت��ي �ستناق�شه
خالل الفرتة املقبلة.
وق��ال��ت ع�ضو جلنة الإدارة
املحلية ب��ال�برمل��ان� ،إن��ه
يف�ضل �صدور قانون الإدارة
املحلية بعد �صدور التق�سيم
الإداري للمحافظات ،مو�ضحة
�أنه ميكن �صدوره قبل �صدور
التق�سيم الإداري ولكن يف�ضل
�أن ي�صدر بعده.
وب�����ش���أن �إم��ك��ان��ي��ة ح��دوث

تعديالت على قانون الإدارة
املحلية� ،أو���ض��ح��ت ع�ضو
جل��ن��ة الإدارة املحلية
ب��ال�برمل��ان� ،أن ك��ل الأم��ور
واردة خالل مناق�شة القانون
خالل اجلل�سة العامة ،وقد
ي�شهد القانون تعديالت يف
بع�ض م��واده خالل مناق�شته
يف اجلل�سة العامة.
و�أ���ش��ارت النائبة دينا عبد
العزيز� ،إل��ى �أن الوحدات
املحلية يف م�رص يجب ان
تكون على م�ستويني فقط،
م�ست�شهدة مبثال �أن يكون
هناك حي وحمافظة �أو قرية
وحمافظة ،مو�ضحة �أن وجود
�أكرث من م�ستويني �سيزيد من
�أزم��ة البريوقراطية ويحفز
الف�ساد.

المغرب :إجراءات إلكترونية

• الرئيس بشار األسد التقى النائب األردني

�إل��ى ع��ودة الأم���ور �إل��ى جماريها
ب�شكل كامل ،فالزيارة �إيجابية
جداً ،ولقاءاتنا مع الرئي�س ب�شار
الأ�سد ،ومع نائب رئي�س الوزراء
وزير اخلارجية واملغرتبني وليد
املعلم ،ورئي�س جمل�س ال�شعب
ال�سوري حمودة ال�صباغ ،كانت
�إيجابية ،وكانت الر�سائل املتبادلة
يف هذه اللقاءات �إيجابية �أي�ضاً،

برلمانية مصرية تطالب

على طهران ،مقابل �سحب الأخرية قواتها من
الأرا�ضي ال�سورية.
ت�رصيحات ريابكوف ج��اءت تعليقا على
تقرير ن�رشه موقع «�أك�سيو�س» الأمريكي يف
وقت �سابق ،وزعم فيه �أن مو�سكو طرحت على
تل �أبيب ووا�شنطن اقرتاحا من هذا النوع.
و�أ�ضاف ريابكوف« :فيما يتعلق بهذا اجلانب
حتديدا من معادلة «رفع العقوبات مقابل

�شيء ما» ،فال ميكنني ت�أكيد ذلك الأمر.
وتابع« :كانت هناك �أفكار ت�شبه هذه الفكرة،
دون �أن تكون مطابقة لها .وهذه الأفكار مل
حت�صل على متابعة».
و�أك��د ريابكوف �أن رو�سيا تتحلى ب�أق�صى
درج��ات امل�س�ؤولية يف مقاربتها مل�س�ألة
�ضمان �أمن �إ�رسائيل ،وقال« :ال نتناول امل�سائل
املتعلقة ب�أمن �إ�رسائيل عرب ت�رصيحات ،بل

ب�أق�صى درجات امل�س�ؤولية .ونبقى منخرطني
يف احلوار املكثف على خمتلف امل�ستويات».
و�أ�ضاف« :الأمر ي�شمل يف �أحد جوانبه مدى
تعر�ض �أرا�ضي �إ�رسائيل للأ�سلحة القادرة
على �إ�صابة �أه��داف على م�سافات بعيدة»،
م�شريا �إل��ى �أن «ه��ذا املو�ضوع ك��ان على
�أجندة نقا�شاتنا وحوارنا» مع كل من �إيران
و�إ�رسائيل.

للحصول على التأشيرة
إلى فرنسا

�أعلنت القن�صلية الفرن�سية باملغرب عن قرار جديد يبد�أ تطبيقه
انطالقا من �شهر دي�سمرب حل�صول مواطني اململكة املغربية على
ت�أ�شرية دخول �إلى فرن�سا ،بح�سب ما نقله موقع «ه�سربي�س»
املغربي.
وقال املوقع املغربي �إنه ومبوجب القرار اجلديد باتت �إمكانية
احل�صول على الت�أ�شرية متاحة فقط عرب امل�صالح الفرن�سية
التي توفر خدمة ا�ستمارة �إلكرتونية يتم مل�ؤها بداية ،ثم ت�أتي
مرحلة وكالة « »TLScontactلتحديد موعد ال�سفر.
وبني �أن وكالة « »TLScontactمتواجدة مبدن �أغادير ومراك�ش
ووجدة ،وطنجة والدار البي�ضاء والرباط وفا�س.
هذا و�أف��ادت القن�صلية الفرن�سية ب�أن «�أ�سباب هذا التغيري
تعود �إلى ال�ضغط الكبري على وكالة منح ت�أ�شرية الدخول �إلى
فرن�سا ،وت�أخر بع�ض اخلطوات يف احل�صول على الت�أ�شرية»،
م�شرية �إلى �أن على الراغبني يف دخول الرتاب الفرن�سي اتباع
كافة الإجراءات التو�ضيحية على موقعها الإلكرتوين الر�سمي.
وتبعا للإجراء اجلديد يتعني على املتقدمني فتح ح�ساب
على موقع القن�صلية الفرن�سية ،وهو مبثابة خطوة �أولى
يتوجب القيام بها للمرور نحو اخلطوات التالية ،وهو
�إجراء ي�ضمن ال�سال�سة على م�ستوى اخلدمات �إلكرتونيا،
على عك�س النظام القدمي.

مهتمون بتعزيز عالقتنا مع روسيا

خالد البطش دعا إلرسال وفد من «مركزية فتح» إلى غزة

العراق :نرفض االلتزام بالعقوبات األميركية
ضد إيران

فلسطين :ذكرى ياسر عرفات رافعة

�أكد رئي�س الوزراء العراقي ،عادل
عبداملهدي� ،أن العراق لي�س جزءا
من منظومة العقوبات الأمريكية
على �إيران ،و�أن بغداد غري ملزمة
باحرتامها.
وق���ال ع��ب��دامل��ه��دي يف ت�رصيح
�صحايف �إن العقوبات الأمريكية
�ضد �إيران «لي�ست �أممية ،وهي قرار
�أمريكي يخ�ص �سيا�ستها ولي�س
قرارا عراقيا� ،أو قرارات �أممية».
وتابع« :نحن �أي�ضا ل�سنا جزءا من
�أي عدوان على دولة �أخرى ،فهناك
دول تنا�صب الغرب �أو الواليات
املتحدة العداء ،ول�سنا جزءا من
تنظيمات معينة من �أجل ا�ستهداف
م�صالح ال��دول ،كما نحن ل�سنا
ج��زءا ي�ستهدف �أي ط��رف ثالث
له وج��ود يف العراق ،با�ستثناء
الأطراف الإرهابية املعتدية على
العراق».
و�أ�ضاف رئي�س الوزراء �أن العراق
�أبلغ اجلانب الأم�يرك��ي �رصاحة:
«رجاء ال ت�أتوا �إلينا ب�أوامر ،لديكم
خطط تناق�شونها م��ع العراق،
والعراق يتخذ منها موقفا� ،أما
الإمالءات ،فنحن ال نقبلها».
وك��ان��ت ال�سفارة الأم�يرك��ي��ة يف

• رئيس الوزراء العراقي

العراق قالت قبل نحو �أ�سبوعني
�إن ب�إمكان العراق موا�صلة ا�سترياد
الغاز من �إي���ران مل��دة  45يوما
حلني �إيجاد مورد بديل.
وي�����س��ت��ورد ال���ع���راق ال��غ��از من
�إي��ران ،لت�أمني الوقود ملحطات
توليد الطاقة الكهربائية ،كما
ي�ستورد العراق جمموعة كبرية من
ال�سلع من �إي��ران ،ت�شمل الأغذية
واملنتجات الزراعية والأجهزة
املنزلية ومكيفات الهواء وقطع
غيار ال�سيارات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بني

البلدين  12مليار دوالر العام
املا�ضي ،ويقول البلدان �إنهما
�سيعمالن على رفع قيمة التبادل
التجاري ،بالرغم من العقوبات
الأمريكية.
وب��د�أت الواليات املتحدة ،يف 5
نوفمرب احل��ايل ،تطبيق احلزمة
الثانية من عقوباتها االقت�صادية
على ط��ه��ران ،وت�شمل قطاعات
ال��ط��اق��ة وامل�������ص���ارف والنقل
البحري.
على �صعيد �آخ���ر� ،أك���د رئي�س
الوزراء العراقي عادل عبداملهدي
خالل ا�ستقباله املبعوث اخلا�ص
للرئي�س الرو�سي لل�رشق الأو�سط
ودول افريقيا ميخائيل بوغدانوف
اهتمام بالده بتعزيز عالقاتها مع
رو�سيا واقامة عالقات جيدة مع
جميع دول العامل.
وذك��ر بيان ���ص��ادر ع��ن املكتب
االعالمي لعبداملهدي� ،أن الأخري
ا�ستقبل املبعوث اخلا�ص للرئي�س
الرو�سي لل�رشق الأو���س��ط ودول
افريقيا نائب وزي��ر اخلارجية
الرو�سي ميخائيل بوغدانوف
والوفد املرافق له.
و�أفاد البيان ب�أن عبداملهدي ناق�ش

مع بوغدانوف «تعزيز التعاون
الثنائي بني البلدين يف جماالت
الأمن واالقت�صاد والتجارة والطاقة
واال�ستثمار والتدريب واملجاالت
الأخ��رى ،ا�ضافة الى الأو�ضاع يف
املنطقة».
و�أ�شار البيان الى �أن بوغدانوف
نقل ر�سالة من الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني ورئي�س الوزراء
ال��رو���س��ي دمي�ت�ري ميدفيديف
تتعلق بتعزيز ال��ع�لاق��ات بني
البلدين والتهاين لرئي�س الوزراء
العراقي عادل عبداملهدي بت�شكيل
احلكومة ،م�ؤكدين دعم رو�سيا
ل��ل��ع��راق يف جميع امل��ج��االت.
ونقل البيان عن عبداملهدي قوله
«ان �سيا�ستنا اخلارجية تتمثل
ب�أن نكون على عالقات جيدة مع
جميع ال���دول ونحن حري�صون
على تنفيذها» ،م�ؤكدا �أن لدى
العراق اهتماما بتعزيز العالقة
مع رو�سيا.
و�أ�شار البيان الى �أن املبعوث
الرو�سي �أك��د حر�ص ب�لاده على
«ع��م��ق ال��ع�لاق��ات م��ع العراق،
والتن�سيق امل�شرتك يف خمتلف
املجاالت».

ليبيا :إجبار  79مهاجراً على مغادرة سفينة شحن أنقذتهم
ق��ال قائد يف خفر ال�سواحل الليبي �إن
ال�سلطات الليبية �أن��زل��ت بالقوة 79
مهاجرا على الأق��ل من على منت �سفينة
�شحن �أنقذتهم قبل �أن تر�سو ب�أحد املوانئ
غربي طرابل�س .و�أنقذت ال�سفينة «نيفني»
التي حتمل علم بنما ه���ؤالء املهاجرين
وغ�يره��م قبالة ال�ساحل الليبي قبل
ع�رشة �أيام ،بينما كان قاربهم على و�شك
الغرق ،ونقلتهم �إل��ى ميناء م�رصاتة.
ول��دى و�صولها نزل  14من املهاجرين
طواعية لكن الباقني وعددهم  92رف�ضوا

النزول من ال�سفينة يف �أول واقعة موثقة
من هذا النوع.
وقال �آمر القطاع الأو�سط بخفر ال�سواحل
الليبي توفيق ال�سكري ل��روي�ترز عرب
الهاتف« :ق��وة م�شرتكة اقتحمت �سفينة
ال�شحن وا�ستعملوا الر�صا�ص املطاطي
والغاز امل�سيل للدموع وثم �إجبارهم على
النزول من ال�سفينة».
و�أ�ضاف �أن بع�ضهم �أ�صيب �أثناء هذه العملية
لكنهم �صاروا يف حالة جيدة بعد تلقيهم
العالج بامل�ست�شفى و�أن جميع املهاجرين

نقلوا �إلى مركز لالحتجاز .و�أو�ضح ال�سكري
�أن هذه العملية متت حتت �إ�رشاف النائب
العام الليبي.
وذك���رت الأم���م املتحدة ومنظمة هيومن
رايت�س ووت�ش �أن عدد املهاجرين الذين مت
انزالهم بالقوة  .79وقالت الأمم املتحدة
يف بيان« :املجتمع الإن�ساين حزين مب�سار
الأحداث».
وا�ستخدمت هيومن رايت�س ووت�ش لغة �أ�شد
ودعت للتحقيق فيما �إذا كان ا�ستخدام القوة
مت ب�شكل غري م�رشوع.

الستعادة الوحدة وإنهاء االنقسام
�أك���د ع�ضو املكتب ال�سيا�سي
حلركة اجلهاد الإ�سالمي ال�شيخ
خالد البط�ش� ،أن ذكرى ا�ست�شهاد
الرئي�س يا�رس عرفات «�أبوعمار»
يجب �أن تكون رافعة ال�ستعادة
ال���وح���دة وان���ه���اء االنق�سام
وا�ستعادة ال�رشاكة الوطنية.
وقال ال�شيخ البط�ش خالل كلمة
�ألقاها نيابة عن قوى ف�صائل
العمل الوطني والإ���س�لام��ي يف
مهرجان �إحياء لذكرى ا�ست�شهاد
�أبو عمار يف مدينة غزة« :نتطلع
لأن تكون ذكرى �أبوعمار منا�سبة
رافعة ال�ستعادة ال��وح��دة عرب
�إع����ادة ب��ن��اء منظمة التحرير
الفل�سطينية على قاعدة ال�رشاكة
الوطنية وتطبيق اتفاق 2011
الذي رعته القاهرة».
و�أ�شار �إلى �أن «�شعبنا الفل�سطيني
قادر بوحدته وتالحم بنادقه يف
كل امليادين وال�ساحات على
اف�شال كل املخططات وامل�شاريع
ال���ت���ي حت����اك ���ض��د الق�ضية
الفل�سطينية».
ودع��ا ال�شيخ البط�ش ،رئي�س
ال�سلطة حممود عبا�س لإر�سال
وفد اللجنة املركزية �إلى قطاع
غزة للبدء فور ًا باخلطوة الأولى
لإنهاء االنق�سام ،و�إلغاء كافة

• خالد البطش

الإج���راءات العقابية �ضد �أبناء
�شعبنا يف القطاع.
و���ش��دد ال�شيخ البط�ش ،على
مت�سك ف�صائل العمل الوطني
والإ�سالمي با�ستمرار م�سريات
العودة وك�رس احل�صار ،قائالً:
«م��ا ت�شهده غ��زة من �إج��راءات
لتخفيف احل�����ص��ار غ�ير كاف
لكنها اج���راءات مطلوبة على
طريق ك�رس احل�صار كليا ،ال
ن�ضمن �سلوك االحتالل مطلقاً؛
لكن ال�ضامن الوحيد لإنهاء
احل�����ص��ار ك��ل��ي� ًا ه��و ا�ستمرار
امل�����س�يرات وت��دف��ق م�شاركة

اجلماهري يف م�سريات العودة
حتى حتقق �أه���داف امل�سرية
وزوال احل�صار كليا».
وجدد ال�شيخ البط�ش �إدانة ف�صائل
العمل الوطني والإ�سالمي ،لكل
�أ���ش��ك��ال التطبيع م��ع االحتالل
الإ�رسائيلي ،داعي ًا الدول العربية
والإ�سالمية لوقف التطبيع مع
االحتالل الإ�رسائيلي لأنه طريق
لنهب خريات العرب وامل�سلمني
وخطوة على طريق تهويد القد�س
والأق�صى والكنائ�س امل�سيحية.
م��ن ناحية �أخ���رى ق��ال الأ�سري
املحرر خ�رض عدنان ،القيادي
يف حركة اجلهاد الإ�سالمي� ،إن
االنق�سام يف ال�صف الفل�سطيني
�أثّ ��ر بال�سلب على واقع الأ�رسى
داخ��ل �سجون االح��ت�لال ،داعيا
الأ�رسى �إلى انتخاب قيادة موحدة
لهم ،ومبينا �أن هناك الكثري من
احل��االت املر�ضية داخ��ل الأ�رس
يرف�ض االحتالل الإفراج عنهم.
و�أ����ض���اف ع��دن��ان ،يف حديث
تلفزيوين� ،أن «تزامن خروجي
من الأ�رس مع انت�صار غزة �سمح
ب ��أن تكون فرحة احلرية عامة
وكربى»،م�ؤكدا �أن غزة جنحت
يف �رضب ما ي�سمى بقوة الردع
الإ�رسائيلية.

هدم عشرات المنشآت التجارية الفلسطينية
بالقدس في الخطة الصهيونية
اقتحمت ط��واق��م م�شرتكة م��ن بلدية وق��وات
ال�سلطات الإ�رسائيلية خميم �شعفاط لالجئني،
�شمال �رشق مدينة القد�س ،وعلقت �إخطارات
هدم لع�رشات املحالت التجارية بحجة البناء
دون ترخي�ص.
و�أو�ضح ثائر ف�سفو�س الناطق با�سم حركة فتح
يف خميم �شعفاط ،لوكالة معا� ،أن طواقم
البلدية علقت �إخطارات هدم لأكرث من  20حمال
جتاريا مقاما عند مدخل املخيم.
ولفت �إل��ى �أن الأوام���ر تدخل حيز التنفيذ
و�رصح ب�أن مواجهات عنيفة �شهدها املخيم

خالل اقتحامه وتوزيع الإخطارات للمن�ش�آت
التجارية ،حيث �ألقت قوات اجلي�ش القنابل
ال�صوتية والغازية ب�صورة ع�شوائية.
و�أ�ضاف ف�سفو�س �أن املحالت التجارية قائمة
منذ عام  ،2007ومنها حمالت لبيع املالب�س
والأحذية وبقاليات ومطاعم وخمبز.
و�أ�شار الناطق با�سم حركة فتح �إلى �أن ال�سلطات
الإ�رسائيلية ت�شن حملة وا�سعة يف خميم �شعفاط،
م�ؤكدا �أن اجلرافات هدمت بناية �ضخمة وهددت
بهدم غريها� ،إ�ضافة �إلى اقتحامات �شبه يومية
وحترير خمالفات ع�شوائية للمركبات.

