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ا�ستئن��اف حمادث��ات ال�س�لام ال�سوري��ة يف فيينا
 ترامب % 100 :تقريب ًا من الأرا�ضي ا�ستعيدت من تنظيم داع�ش الإرهابي

 فيين��ا  -دافو���س� /أ ف
ب  -رويترز
ا�ست�ؤنفت �صباح �أم�س (الجمعة)،
ف ��ي فيين ��ا �أعم ��ال الي ��وم الثان ��ي
والأخي ��ر م ��ن محادث ��ات ال�س�ل�ام
ف ��ي �سوري ��ا برعاي ��ة االم ��م
المتح ��دة ،بلق ��اء عق ��ده المبعوث
الدول ��ي �إل ��ى �سوري ��ا �ستافان دي
مي�ستورا مع وفد هيئة التفاو�ض
ال�سوري ��ة المعار�ضة الذي ير�أ�سه
ن�ص ��ر الحري ��ري  .وو�ص ��ل وف ��د
المعار�ضة الى مقر االمم المتحدة
ف ��ي فيين ��ا ال�ساع ��ة (09:30
بتوقي ��ت غرينيت� ��ش) للق ��اء دي
مي�ست ��ورا .وكان االجتماع مقرر ًا

ف ��ي ال�ساع ��ة  16:00ع�صر اليوم
وج ��رى تبكيره من دون االف�صاح
عن ال�سبب .
وعزا الناط ��ق با�سم الهيئة يحيي
العري�ض ��ي ل ��دى و�صول ��ه ال ��ى
مق ��ر االم ��م المتحدة قب ��ول الوفد
بتعدي ��ل الموع ��د ال ��ى «مرون ��ة
الوف ��د وت�صميم ��ه» عل ��ى ال�سعي
"لمحاول ��ة ايج ��اد ح ��ل لتطبي ��ق
ال�شرعية الدولية في �سوريا "
وم ��ن المتوق ��ع ان تح�س ��م هيئ ��ة
التفاو� ��ض المعار�ض ��ة موقفه ��ا
النهائي م ��ن الم�شاركة في م�ؤتمر
ال�س�ل�ام ال ��ذي يعق ��د ف ��ي منتجع
�سوت�ش ��ي البح ��ري الرو�س ��ي
ف ��ي  30كان ��ون الثان ��ي الج ��اري

بمب ��ادرة م ��ن رو�سي ��ا واي ��ران
حليفتي النظ ��ام ال�سوري وتركيا
التي تدعم المعار�ضة
وح ��ول م ��ا �إذا كان المعار�ض ��ة
�ست�شارك في م�ؤتمر �سوت�شي ،قال
العري�ضي ل ��دى دخوله االجتماع
"�آم ��ل �أن نخبركم بذلك (اليوم)"
 .وربط ��ت هيئ ��ة التفاو� ��ض
المعار�ض ��ة م�شاركته ��ا في م�ؤتمر
�سوت�ش ��ي الذي تخ�ش ��ى �أن يكون
التفاف ًا على م�س ��ار جنيف برعاية
الأمم المتحدة ،بنتائج المحادثات
الت ��ي �ستج ��ري في فينن ��ا  .ولفت
العري�ض ��ي ال ��ى وج ��ود «جه ��ود
دولية وا�ضح ��ة المعال ��م» اليجاد
ح ��ل �سيا�س ��ي للن ��زاع ال�س ��وري،

اسم وقضية

لوال دا �سيلفا  ..ممنوع من ال�سفر
منع الق�ضاء الربازيلي الرئي�س الأ�سبق
لوي� ��س اينا�سي ��و ل ��وال دا �سيلف ��ا م ��ن
مغ ��ادرة الربازيل ،وذلك قبل �ساعات من
�سف ��ره �إىل �أفريقيا ،غداة ت�شديد حمكمة
اال�ستئن ��اف العقوب ��ة ال�ص ��ادرة بحقه .
وكان ل ��وال يعت ��زم التوج ��ه �إىل ادي� ��س
اباب ��ا يف �إثيوبيا للم�شارك ��ة يف م�ؤمتر
ملنظم ��ة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة
(فاو)ّ ،
لكن قا�ضي� � ًا فيديرالي ًا «�أمر مبنع
الرئي�س الأ�سبق من مغ ��ادرة» الأرا�ضي
الربازيلية ،وفق ما �أعلنت وزارة العدل
م�س ��اء اخلمي�س .وقالت الوزارة« :نحن
ُنط ّب ��ق الأم ��ر الق�ضائ ��ي ب�سح ��ب جواز
�سفر الرئي�س الأ�سبق»
ي�أت ��ي ذل ��ك غ ��داة تك ��رار ل ��وال دا �سيلفا
الت�أكيد �أنه عازم على العودة �إىل ال�سطة

ال�سيا�سي ��ة بغ� ��ض النظر ع ��ن النتيجة.
وحك ��م عل ��ى ل ��وال ال ��ذي كان يحظ ��ى
ب�شعبية كربى خ�ل�ال فرتتني رئا�سيتني
امتدتا م ��ن  2001اىل  ،2010يف متوز
(يولي ��و) املا�ض ��ي بال�سج ��ن بعدما دين
بالف�س ��اد يف �أك�ب�ر ف�ضيحة يف الربازيل
عرفت با�سم "مغ�سل ال�سيارات" ».
وق ��ال ل ��وال الثالث ��اء �أم ��ام جمه ��ور من
املتحم�سني ،العديد منهم يرتدون فانيالت
قطني ��ة حمراء ترم ��ز �إىل ح ��زب العمال
ال ��ذي ينتمي ل ��ه�« :شيء وحي ��د يبعدين
عن �ش ��وارع هذه الب�ل�اد ،و�سيكون يوم
وفاتي» .و�أ�ضاف �أنه "حتى ذلك الوقت،
�س�أح ��ارب من �أج ��ل جمتمع �أك�ث�ر عد ًال.
مهم ��ا كان ��ت نتيج ��ة احلك ��م� ،س�أوا�صل
املعرك ��ة من �أجل كرام ��ة �شعب هذا البلد

"  ».وان�ضم ��ت �إلي ��ه على املن�صة خليفته
يف الرئا�سة الت ��ي اختارها بنف�سه ديلما
رو�سي ��ف الت ��ي عُزل ��ت يف  2016بعدما
دينت بانته ��اك قوانني املوازنة .و�صرح
ل ��وال« :ل ��ن �أحتدث اليوم ع ��ن حماكمتي
�أو ع ��ن الق�ض ��اء لأن ل ��دي حمامني اكفاء
اثبت ��وا براءت ��ي» .و�أ�ض ��اف« :جئ ��ت
لأحتدث ع ��ن الربازيل  .وتاب ��ع�« :أ�شعر
ب�س�ل�ام داخلي� ،س�ل�ام الذين مل يرتكبوا
�أي جرم .هل يخافون عودتي؟ �أيخافون
الأ�شي ��اء اجلي ��دة الت ��ي قمن ��ا به ��ا؟» يف
�إ�شارة �إىل معار�ضيه اليمينيني
ويقول ل ��وال ورو�سيف وقادة ي�ساريون
�آخ ��رون انهم �ضحية خمط ��ط من دوائر
الق�ض ��اء وال�سيا�سة واالعم ��ال لتهمي�ش
"حزب العمال"

لندن

بريطانيا تتهم رو�سيا بـ«التخطيط» خللق «فو�ضى �شاملة» على �أرا�ضيها

اته ��م وزي ��ر الدف ��اع الربيط ��اين غافني
ويليام�س ��ون رو�سي ��ا بالتج�س� ��س على
البن ��ى التحتي ��ة ال�سرتاتيجي ��ة يف
بريطاني ��ا به ��دف و�ضع خط ��ط حمتملة
خلل ��ق «فو�ض ��ى �شامل ��ة» يف الب�ل�اد
والت�سبب بوقوع "�آالف القتلى " ».
وا�ستخدم ويليام�سون لهجة غري معتادة
بالن�سبة �إىل م�س�ؤول بهذه املرتبة ،وهو
ي�ضغط حالي ًا يف اجتاه تخ�صي�ص مزيد
من الأموال لوزارة الدفاع الربيطانية
ويف مقابلة مع �صحيفة «ديلي تلغراف»
ن�شرت م�س ��اء (اخلمي�س) ،ق ��ال الوزير

سـاعة

الربيط ��اين �إن رو�سي ��ا قام ��ت ب�أبح ��اث
تتعل ��ق ب�شب ��كات ام ��داد الكهرب ��اء التي
تربط بريطاني ��ا و�أوروبا ،ما ي�شري �إىل
�أن مو�سك ��و ت�سع ��ى �إىل معرف ��ة كيفي ��ة
"�إثارة الذعر �أو مهاجمة البالد" .
و�أ�ضاف" :م ��ا يبحثون عنه هو التفكري
يف كي ��ف ميكنن ��ا �أن ن�سب ��ب الكثري من
ال�ض ��رر لربيطانيا ،من خ�ل�ال الإ�ضرار
باقت�صاده ��ا وتدم�ي�ر بنيته ��ا التحتي ��ة
والت�سب ��ب بقت ��ل الآالف والآالف م ��ن
الأ�شخا� ��ص و�إيج ��اد عن�ص ��ر للت�سب ��ب
بفو�ضى �شاملة يف البالد" .

واعترب ويليام�سون �أن رو�سيا تت�صرف
بطريق ��ة «�سيعتربه ��ا �أي بل ��د �آخر غري
مقبول ��ة على االط�ل�اق» .وت�س ��اءل" :مل
يوا�صل ��ون ت�صوي ��ر حمط ��ات الطاق ��ة
ومراقبتها؟ ملاذا يراقبون ال�شبكات التي
ت�ؤمن الكهرباء يف بالدنا؟" وتابع" :هم
يراقبون ه ��ذه النقاط ،لأنه ��م يعتقدون
�أنها و�سائل ملهاجمة بريطانيا" .
ون ��ددت لندن م ��رار ًا بالتدخل الرو�سي.
وحتدث ��ت رئي�س ��ة ال ��وزراء الربيطانية
ترييزا م ��اي يف ت�شرين الثاين املا�ضي
عن �أعمال «عدائية» من جانب رو�سيا .

برلين

ب ��د�أ املحافظون بزعام ��ة امل�ست�ش ��ارة الأملاني ��ة �أنغيال مريكل
واال�شرتاكيون الدميوقراطي ��ون �أم�س اجلمعة مفاو�ضاتهم،
وفق ما �أعلن رئي�س احلزب اال�شرتاكي الدميوقراطي مارتن
�شولتز وذلك بهدف ت�شكيل حكومة "ائتالف كبري" قبل نهاية
�آذار  .وم ��ن املقرر عقد لقاء ثالث ��ي بني �أنغيال مريكل ،رئي�سة
االحتاد الدميوقراطي امل�سيحي (حمافظ) ،وحليفها البافاري
هور�س ��ت �سيهوفر رئي�س االحت ��اد الدميوقراطي االجتماعي
(حماف ��ظ) وزعيم احل ��زب اال�شرتاك ��ي الدميوقراطي مارتن
�شولت ��ز ،ابتداء م ��ن ال�ساعة التا�سع ��ة ( 8،00ت غ) اجلمعة،
بح�سب امل�صدر نف�سه  .ويف وقت بد�أ ينفذ فيه �صرب ال�شركاء

االوروبي�ي�ن لأملانيا على غرار ق�سم م ��ن الأملان ،وقال �شولتز
م�س ��اء اخلمي� ��س �إن املفاو�ض ��ات �ستت ��م ب�سرع ��ة و�أ�ض ��اف
"�سنتفاو� ��ض بالت�أكيد ب�شكل مكثف و�سريع يف الأ�سبوعني
املقبل�ي�ن ولك ��ن م ��ن دون �أي ت�س ��رع" وق ��ال �إن ��ه يدخل هذه
املفاو�ض ��ات "�إجماال بتف ��ا�ؤل" وي�شارك احل ��زب اال�شرتاكي
الدميوقراط ��ي فيه ��ا "م ��ع ت�صمي ��م كب�ي�ر" لإجن ��اح م�شروع
ائت�ل�اف ينطوي "عل ��ى �أبعاد ا�شرتاكي ��ة دميوقراطية" تتيح
للقيادة �أن تعر�ضها "مرتاحة ال�ضمري" على �أع�ضاء احلزب
و�سيك ��ون عل ��ى �أع�ض ��اء احلزب البال ��غ عدده ��م � 440ألفا �أن
ي�صوتوا على �أي م�شروع ائتالف

نيوزويك� :سباق ت�سلح
جديد بني رو�سيا و�أمريكا
قال ��ت جمل ��ة نيوزويك الأمريكية� ،إن �سباقا جدي ��د ًا للت�سلح بد�أ بالفعل بني
رو�سي ��ا والواليات املتحدة ،ملواجه ��ة نفوذ ال�صني يف ال�شرق الأق�صى ،مع
�سع ��ي وزير الدفاع الأمريك ��ي جيم�س ماتي�س لتعمي ��ق نفوذ بالده جنوب
�شرقي �آ�سيا
و�أ�ضاف ��ت املجلة ،يف تقرير ن�شرته �أم�س اجلمعة ،وخ�ص�صته للحديث عن
ال�سب ��اق الرو�س ��ي الأمريك ��ي على الت�سل ��ح� ،أن هناك هدف�ي�ن لزيارة وزير
الدف ��اع الأمريكي جيم�س ماتي�س لل�شرق الأق�صى خالل الأ�سبوع اجلاري،
وهم ��ا جذب ال ��دول بعيدا ع ��ن ال�ص�ي�ن ودفع �سب ��اق الت�سلح م ��ع مو�سكو
للأم ��ام و�أو�ضحت "نيوزويك" يف تقريرها� ،أنه يقع على عاتق امل�س�ؤولني
ب ��الإدارة الأمريكي ��ة الو�ص ��ول لتفاهمات م ��ع دول ال�ش ��رق الأق�صى ب�ش�أن
خط ��ط وا�شنطن ،قائل ��ة" :كما يتحدث الرئي�س ترام ��ب ويغرد على تويرت
ع ��ن ال�سيا�سة اخلارجية ،ويحلم ب�أن يجعل �أم�ي�ركا �أو ًال ،مبا يجعل البالد
تف ��وز جمددا ،ف�إن ��ه يقع على عات ��ق امل�س�ؤولني مثل ماتي� ��س �إقناع البلدان
باالجت ��اه �صوب الواليات املتحدة واالبتعاد ع ��ن جارتها ال�صني� ،أكرث من
�أي وقت م�ضى"
و�أ�ش ��ارت املجل ��ة يف تقريره ��ا� ،إىل �أن وزي ��ر الدف ��اع "ماتي� ��س" كان دائم
االبت�سامة خ�ل�ال رحلته لإندوني�سيا التي اختتمه ��ا م�ؤخر ًا� ،إذ حافظ على
ابت�سامت ��ه خالل ا�ستعرا�ض قامت ب ��ه القوات الإندوني�سي ��ة ،و�شمل دماء
الثعاب�ي�ن وهب ��وط املقاتلني من طائ ��رات الهليكوبرت م ��ع كالب من ف�صيلة
"جريمان �شيربد" مربوطة �إىل �صدورهم ،الفتة �إىل �أن "ماتي�س" ابت�سم
يف وق ��ت الحق عندما غ ��ادر �إندوني�سيا ،على �أعتاب اتف ��اق لبيع  48لأكرب
دول ��ة م�سلمة  16-F .طائرة مقاتلة طراز و�س ��ردت جملة "نيوزويك" تلك
املعطي ��ات يف �ضوء �سب ��اق الت�سلح الذي ب ��د�أ فى اال�شتع ��ال بني الواليات
املتح ��دة الأمريكية ورو�سيا� ،ضمن م�ساعي جادة من البلدين على ما يبدو
ملواجه ��ة النفوذ ال�صين ��ي يف �إقليم جنوب �شرقي �آ�سيا ،ويف �ضوء التطلع
الأمريك ��ي لإبع ��اد حلفاء وا�شنط ��ن من �أع�ض ��اء حتال ��ف دول الآ�سيان عن
ال�صني قدر اال�ستطاعة .

نيويورك تاميز :بوتني ي�سعى
لن�سبة �إقبال كبرية يف االنتخابات
قال ��ت �صحيف ��ة "نيويورك تامي ��ز" �إن الرئي�س الرو�س ��ي فالدميري بوتني
ال ��ذي �أ�صب ��ح فوزه يف انتخاب ��ات الرئا�سية املقبلة م�ضمون� � ًا ،ي�سعى �إىل
ن�سبة �إقبال كبرية من الناخبني للت�صويت .
وذهبت ال�صحيفة �إىل القول ب�أن بوتني الذي ق�ضى على �أي مناف�سة جادة
�سيرت�ش ��ح ب�شكل رئي�س �ضد نف�سه ،كما يقول املحللون ال�سيا�سيون ،لكنه
ال ي ��زال يواجه تهدي ��دا ال ي�ستطيع �أن يهزمه ب�سهول ��ة ،وهو عدم اكرتاث
الناخبني  .فبالن�سبة لبوتني ،تتعلق االنتخابات املقررة فى � 18آذار املقبل
بالإقب ��ال باعتب ��اره املقيا� ��س الرئي� ��س للدعم .ونظ ��را لأن قي ��ود الفرتات
الرئا�سي ��ة املوجودة حالي ًا قد جتعل هذه �آخ ��ر انتخابات رئا�سية لبوتني،
ف� ��إن م�س� ��ؤوىل الكرمل�ي�ن يريدون انت�ص ��ار ًا كبري ًا ميك ��ن الرتويج له يف
الداخل واخلارج كت�أكيد قوى حلكمه ،ناهيك عن �أي خطوات �أخرى ميكن
�أن يتخذه ��ا بوتني البالغ من العمر  65عاما للحفاظ على ال�سلطة  .وترى
ال�صحيفة �أن امل�شكلة التي يواجهها الكرملني هي كيفية �إثارة احلما�س يف
حمل ��ة ال حياة فيه ��ا يف ظل نتائج متوقعة م�سبق� � ًا ،ومر�شحا يرف�ض فكرة
املناظرة الرئا�سية .
وب�صف ��ة عام ��ة ،يق ��ول املحلل ��ون �إن الكرمل�ي�ن ال ��ذي غالب� � ًا م ��ا يرف� ��ض
الدميقراطي ��ة باعتباره ��ا ا�سترياد ًا غربي� � ًا ال يتفق مع التقالي ��د الرو�سية،
ي�سعى �إىل �إ�ضف ��اء �شرعية لالنتخابات بدون حملة حقيقية بها مر�شحون
خمتارون بحرية ميكن �أن يوجهوا الناخبني
وقال ��ت فالريي فيدوروف ،املدير العام ملركز بحوث الر�أى العام الرو�سي
اململ ��وك للحكومة ،لي�س االنت�ص ��ار وحده الأمر املهم ولك ��ن �أي�ضا نوعية
االنت�ص ��ار� .إال �أنها تق ��ول �إن املعجزات نادر ًا ما حت ��دث ،فحتى لو مل يكن
هن ��اك �إقبال كب�ي�ر ،يقول املحلل ��ون �إن الكرملني عازم عل ��ى �إحباط الغ�ش
جلعل االنتخابات تبدو �شرعية ومنع تكرار االحتجاجات التي �شككت يف
نتائج انتخابات عام .2012

ق ��ال الرئي� ��س اللبناين ،العم ��اد مي�ش ��ال ع ��ون� ،أن االنتخابات
النيابي ��ة �ستج ��ري فى موعدها املق ��رر � 6أيار الق ��ادم ،جاء ذلك
خالل لقائه �أم� ��س الأمني العام امل�ساعد ل�ل��أمم املتحدة لل�شئون
ال�سيا�سي ��ة مريو�س�ل�اف جن ��كا  .وقال ع ��ون ،خالل اللق ��اء� ،إن
لبن ��ان يعل ��ق �أهمي ��ة ك�ب�رى على ال ��دور ال ��ذي يج ��ب �أن تلعبه
املنظم ��ة الدولية ملنع ا�سرائيل من بن ��اء اجلدار اال�سمنتي على
ط ��ول احلدود اللبنانية  -اجلنوبي ��ة قبل ت�صحيح النقاط الـ13
املتحف ��ظ عليها من "اخل ��ط االزرق" الفت� � ًا �إىل التداعيات التي
ميك ��ن �أن ي�سببها م�ض ��ى �إ�سرائيل فى بناء اجل ��دار ،على الأمن
واال�ستق ��رار يف جنوبي لبنان  .و�ش ��دد الرئي�س اللبناين ،على
�أن االنتهاكات اال�سرائيلية امل�ستمرة لقرار جمل�س الأمن 1701
ت�ض ��ع املجتمع ال ��دويل �أمام م�س�ؤولي ��ة �إل ��زام �إ�سرائيل بوقف

ه ��ذه االنتهاكات ال�سيما و�أن لبنان الت ��زم تنفيذ هذا القرار ومل
يح�صل �أي خرق له من اجلانب اللبناين منذ اقراره عام ،2006
ولف ��ت الرئي�س عون� ،إىل �أن م�س�ألة النزوح ال�سوري �إىل لبنان
تتطلب معاجل ��ة �سريعة نظر ًا للتداعي ��ات ال�سلبية التي خلفتها
�سيا�سي� � ًا واقت�صاديا وتربوي ًا واجتماعي� � ًا و�أمني ًا ،ال�سيما و�أن
امل�ساع ��دات الدولية التي تق ��دم لرعاية �ش� ��ؤون النازحني ،غري
كافي ��ة وال تت ��م ع�ب�ر الدول ��ة اللبناني ��ة  .وكان جن ��كا ،نقل �إىل
الرئي� ��س ع ��ون يف م�ستهل اللق ��اء الذي ح�ضرت ��ه ممثلة الأمني
الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة يف لبنان برني ��ل كاردل ،متني ��ات الأمني
الع ��ام انطوني ��و غوتريي� ��س له بالتوفي ��ق يف قيادت ��ه ال�سفينة
اللبنانية نحو �شاطىء الأم ��ان ،مقدر ًا لل�شعب اللبناين الرعاية
التي يقدمها للنازحني ال�سوريني.

كوريا ال�شمالية" ..موكب الرتهيب" قبل الأوملبياد

بيونغ يانغ

مفاو�ضات حا�سمة يف �أملانيا لت�شكيل حكومة ائتالفية
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عل ��ى رغ ��م ق ��رار حمكم ��ة اال�ستئن ��اف
االربع ��اء ادانت ��ه بالف�س ��اد وق ��ال ل ��وال
البال ��غ الثاني ��ة وال�سبع�ي�ن م ��ن العم ��ر
م�س ��اء االربع ��اء ،خالل تظاه ��رة �ضمت
الآالف م ��ن نا�شط ��ي الي�س ��ار يف �س ��او
باولو كربى مدن البالد" :الآن� ،أريد �أن
�أكون مر�شح� � ًا لالنتخابات الرئا�سية " .
وقبل ت�صريح ل ��وال ب�ساعات ،كان ثالثة
ق�ضاة من حمكمة اال�ستئناف يف بورتو
اليغ ��ري يف جن ��وب الربازي ��ل اتفق ��وا
االربع ��اء باالجم ��اع عل ��ى �أن ل ��وال ،رمز
الي�سار ،مذنب .و�ش ��ددوا عقوبة �سجنه
م ��ن ت�سعة �أع ��وام و�ستة �أ�شه ��ر �إىل 12
�سنة و�شهر واحد
وع�شي ��ة �ص ��دور القرار ق ��ال ل ��وال �أمام
م�ؤيدي ��ه الثالثاء �إن ��ه �سيوا�صل معركته

مبعوث الأمم املتحدة دي مي�ستورا خالل املحادثات حول �سوريا يف فيينا� ...أ.ف.ب
م�شي ��ر ًا �إلى «جهود رو�سية تتمثل الم�ؤتم ��ر ال ي�شكل مبادرة مناف�سة
بمحاولة عقد م�ؤتمر في �سوت�شي ،لتلك التي ترعاه ��ا االمم المتحدة
ومحاول ��ة الدول الخم� ��س �إيجاد في جنيف وفيينا .
مخط ��ط عمل ��ي ور�ؤي ��ة عملي ��ة و�سي�ش ��ارك مراقب ��ون دولي ��ون
لتطبيق الق ��رار الدول ��ي» معتبر ًا من الأم ��م المتحدة ف ��ي الم�ؤتمر،
�أن «كل ه ��ذه الجه ��ود تدل على �أن بح�س ��ب م ��ا �أو�ضح ��ت الناطق ��ة
هناك �شيئ ًا من الجدية في تطبيق با�س ��م الخارجي ��ة الرو�سية ماريا
القرارات الدولية».
زاخاروفا ف ��ي تعليق ��ات �أوردتها
وكان الحري ��ري �ص ��رح الأربع ��اء وكاالت االنباء الرو�سية
ع�شي ��ة ب ��دء محادث ��ات فيين ��ا «�إن وخ�ل�ال الج ��والت الثمان ��ي م ��ن
هذين اليومين �سيكونان اختبار ًا مفاو�ض ��ات جني ��ف ،ا�صط ��دم
حقيقي� � ًا ( )...لجدية كل االطراف النقا� ��ش بالخ�ل�اف ح ��ول م�صير
اليجاد حل �سيا�سي " .
الرئي� ��س ب�ش ��ار اال�س ��د ،وهو بند
وت�ؤك ��د مو�سك ��و ،الت ��ي وجه ��ت ا�شت ��رط الوف ��د الحكوم ��ي ف ��ي
الدعوة ل � 1600شخ�ص للم�شاركة الجول ��ة الأخي ��رة ال�شهر الما�ضي
في م�ؤتم ��ر �سوت�شي،على �أن هذا �سحبه من الت ��داول لتحقيق تقدم

ف ��ي المفاو�ضات .وتطال ��ب الأمم
المتح ��دة طرف ��ي الن ��زاع بع ��دم
فر�ض �أي �ش ��روط م�سبقة ل�ضمان
�إحراز تقدم فعلي .
ول ��م تثم ��ر الجه ��ود الدولية حتى
الآن ف ��ي تحقي ��ق �أي تق ��دم عل ��ى
طري ��ق الح ��ل ال�سيا�س ��ي للن ��زاع
ال�سوري الذي �أدى الى مقتل �أكثر
من � 340ألف �شخ�ص حتى الآن
م ��ن جه ��ة اخ ��رى ق ��ال الرئي� ��س
الأميركي دونالد ترامب ،الجمعة،
�إن  %100تقريب� � ًا م ��ن الأرا�ض ��ي
ا�ستعي ��دت م ��ن تنظي ��م داع� ��ش
الإرهابي ،م�ؤكدا �أن المعركة �ضد
الم�سلحين لم تنته
�أعل ��ن الرئي� ��س الأميرك ��ي دونالد
ترامب �أم� ��س الجمع ��ة� ،أن قوات
التحال ��ف بقي ��ادة وا�شنط ��ن
ا�ستع ��ادت  %100تقريب� � ًا م ��ن
االرا�ضي التي �سيطر عليها تنظيم
داع�ش في �سوريا والعراق
و�ص ��رح ترام ��ب ف ��ي كلم ��ة �أم ��ام
المنت ��دى االقت�صادي العالمي في
دافو�س ب�سوي�س ��را �إن "التحالف
�ضد تنظيم داع�ش ا�ستعاد %100
تقريب� � ًا م ��ن االرا�ض ��ي الت ��ي كان
ي�سيط ��ر عليه ��ا ه� ��ؤالء القتلة في
العراق و�سوريا " .
وكان ��ت الوالي ��ات المتح ��دة
الأميركي ��ة �أدرج ��ت اثني ��ن م ��ن
�أخط ��ر ق ��ادة تنظي ��م داع� ��ش
الإرهاب ��ي الخمي� ��س الما�ض ��ي،
وهم ��ا �سيدهارت ��ا ده ��ار وعب ��د
اللطيف غين ��ي ،بالقائمة الخا�صة
بالإرهابيي ��ن العالميي ��ن بموجب
الق�سم ( 1ب) م ��ن الأمر التنفيذي
 13224وقال ��ت الخارجي ��ة
الأميركي ��ة في بيان له ��ا� ،إن الأمر
التنفي ��ذي رق ��م  13224يفر� ��ض
عقوب ��ات عل ��ى الأجان ��ب الذي ��ن
يثبت �أنه ��م ارتكب ��وا �أو ي�شكلون
خط ��ر ًا كبي ��ر ًا بارت ��كاب �أعم ��ال
�إرهابي ��ة ته ��دد �أم ��ن المواطني ��ن
الأميركيين �أو الأم ��ن الوطني �أو
ال�سيا�س ��ة الخارجية �أو االقت�صاد
الأميركي .

صحافة عالمية

ن�سب���ت وكال���ة يونه���اب للأنب���اء
�إىل وزي���ر الوح���دة يف كوري���ا
اجلنوبي���ة قوله� ،أم����س اجلمعة،
�إن كوري���ا ال�شمالي���ة رمب���ا تنظم
موكب���ا ع�سكري��� ًا "للرتهي���ب"
لإحي���اء ذك���رى ت�أ�سي����س اجلي�ش
ي���وم الثامن م���ن �شب���اط� ،أي قبل
ي���وم م���ن افتت���اح دورة الألع���اب
الأوملبية ال�شتوية .

و�أعلن���ت كوري���ا ال�شمالي���ة ي���وم
الثالث���اء �أنها �ستحتف���ل بت�أ�سي�س
جي�شها يوم الثامن من �شباط .
وي�صاح���ب ه���ذا االحتف���ال ع���ادة
موكب ًا ع�سكريا .
وق���ال الوزير ت�شو ميوجن جيون
يف حما�ضرة ب�سيئول �إن ال�شمال
ي�ستعد لإحياء الذكرى يف بيونغ
يانغ بقوات و�أ�سلحة على "نطاق

كبري"
وقال���ت تقاري���ر �إعالمية يف وقت
�ساب���ق �إن �س���كان بيون���غ يان���غ
يتجمع���ون يومي���ا للتدريب بقرع
الطب���ول والباق���ات البال�ستيكية،
فيم���ا توح���ي �ص���ور الأقم���ار
ال�صناعية �أن الق���وات الع�سكرية
تق���وم بالتدري���ب يف مط���ار على
"عر�ض ع�سكري" .

