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اجتمع بالرئيس الروسي فالدميير بوتني في سوتشي وبحثا ملفات املنطقة

ملك البحرين: نحرص على تطوير التعاون الثنائي مع روسيا لبناء مستقبل أفضل
موسكوـ  وكاالت: أكد عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
والرئيس الروسي فالدميير بوتني، على تطابق مواقف البلدين حول 

مسائل أولية على رأسها مكافحة اإلرهاب.
وقالت وكالة االنباء البحرينية الرســــمية )بنا( ان امللك حمد 

عقد اجتماعا مع بوتني في املقر الرئاسي مبدينة سوتشي.
ونقلت عن بوتني قوله »أتذكر اللقاء قبل سنة ونصف السنة 
وقد حددننا بعــــض اآلفاق ملواصلة تعزيــــز العالقات الثنائية، 
وبالرغــــم من الصعوبات التي يشــــهدها االقتصاد العاملي، نحن 
سنواصل اجلهود من أجل خلق آليات التعاون الثنائي«. ووصف 
مملكة البحرين بأنها »شريك مهم لنا ليس في منطقة اخلليج بل 
في الشرق االوسط، نحن سعداء باستقبال أصدقائنا البحرينيني 
لتعزيز العالقات الثنائية، وبحث مجمل األوضاع العاملية واألوضاع 

في املنطقة«.
ورد العاهــــل البحريني بكلمة قال فيها »أنا شــــاكر الرئيس 
على دعوتــــه الكرمية لنا وهذه فرصة كبيــــرة نتحدث ونتبادل 
وجهات النظر، فيما يتعلق بتعزيز العالقات الثنائية واملصالح 
املشتركة، ال شــــك أن الوضع في الشرق األوسط مهم وبالنسبة 
لألوضاع االقتصادية، فيمكن للدول أن تتجاوز أمورها االقتصادية 
بالتعاون، ونحن على اســــتعداد للتعاون مع روســــيا االحتادية 
بقيادة الرئيس وهذا شعور جميع أهل البحرين، وأن الرئيس من 
محبي رياضة التزلق وأرجو أال يكون برنامجنا هذا ال يتعارض 

مع برنامج الرئيس«.
وأضافت »بنا« انه جرى خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية 
الوثيقة ومجاالت التعاون القائمة بني البلدين وســــبل تعزيزها 

وتنميتها، مبا يحقق املزيد من تطلعات شعبيهما الصديقني.
وأكد العاهل البحريني حرص اململكة على تطوير تعاونها الثنائي 
مع روســــيا االحتادية لبناء مستقبل افضل للعالقات السياسية 

واالقتصادية واالستثمارية والتجارية وغيرها من املجاالت.
وقد اشاد امللك حمد في تصريح عقب االجتماع بتطور عالقات 
الصداقة بني مملكة البحرين وروســــيا االحتادية، واضاف قائال: 
نود اإلعراب عن سعادتنا البالغة بزيارة روسيا الصديقة ملواصلة 

ما رســــخناه في زيارات ســــابقة من دعائم قوية وما بذلناه من 
جهود مشــــتركة لتطوير مختلف أوجه التعاون بيننا، واالرتقاء 
بالعالقــــات الثنائية املتميزة آلفاق أكثــــر رحابة وتنوعا، لتكون 
عالقات اســــتراتيجية حقيقية وصحيحة قائمة على أسس قوية 
وصلبة، وخاصة في ظل ما تشهده هذه العالقات من تطور ملموس 
على األصعدة كافة مبا يؤكد التوجه املشــــترك نحو تعميق أطر 
التعاون البناء في مختلف املجاالت وخاصة من خالل التعاون في 
قطاعات الدفاع واألمن والطاقة واالقتصاد واالستثمار والتجارة 
والسياحة. وتابع »كما أن زيارتنا هذه تعكس سياستنا الثابتة 
في االنفتاح على العالــــم، والتعاون مع دوله وتكتالته والتالقي 
والتشــــاور املتواصل مع اصدقائنا الذين يتقاسمون معنا اآلمال 
والتطلعات، ويؤمنون بضرورة التنســــيق والتعاون والتكامل 
من أجل تأمني حياة آمنة ومســــتقرة لكل الشعوب واملجتمعات، 
والتغلــــب على ما يواجهها من أزمــــات وحتديات ويضمن إقامة 
عالقات متنوعة ومتشعبة تقوم على االحترام املتبادل واملصالح 

املشتركة بني مختلف دول العالم«.
وفي الســــياق نفســــه، قال وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الڤروڤ في مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره البحريني خالد بن 
أحمد آل خليفة في أعقاب احملادثات بني الزعيمني: »يكمن موقفنا 
املشــــترك في ضرورة ترتيب أولويــــات املجتمع الدولي قبل كل 
شــــيء. ومن هذه األولويات محاربة اإلرهاب بال هوادة وتسوية 
النزاعات في الشرق األوســــط بالوسائل السلمية وعدم السماح 

بخطوات تؤدي إلى تفكيك الدول«.
بينما أكد وزير اخلارجية البحريني أن املباحثات جاءت بنتائج 
مهمة، مضيفا أن مواقف البلدين كانت موحدة في احملاور الرئيسية، 
وهي مكافحة اإلرهاب وتسوية النزاعات وعدم تفكيك الدول وعدم 
إســــقاط احلكومات الشرعية في املنطقة. وأضاف الوزير أن ملك 
البحرين يقدر دور الرئيس بوتني والدولة الروسية بشكل عام في 
مساعدة الشعب السوري للخروج من هذه احملنة الصعبة. وذكر 
الوزير ان املشــــاكل الطائفية في الشرق األوسط أدت إلى تهجير 

الرئيس الروسي فالدميير بوتني يهدي عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى حصانا من سالالت آسيا الوسطى العريقة    )أ.پ(وجلوء مئات اآلالف من سكان بعض الدول.

حضر 58 نائباً وغاب مرشحا 8 آذار ونوابهما ومصادر لـ »األنباء«: احلريري لن يرشح فرجنية مباشرة ويكتفي باإليحاء

مجلس النواب اللبناني يمُدد للفراغ الرئاسي شهراً آخر
عصب املناصرين الذين تراخى 
عصبهم حتت وطأة الكالم عن 
ضعف املستقبل وتشتت قاعدته 
إلى لبنان في  متهيدا لعودته 

الوقت املناسب.
وفي املعلومــــات أيضا أن 
االستعدادات ناشطة لتأمني حشد 
جماهيري فــــي احتفال األحد، 
أما على الصعيد الرسمي فقد 
قرر مفتي اجلمهورية احلضور 
شخصيا، بينما مازال رئيس 
احلكومة متام ســــالم يدرس 
إذا  الوضع، بروتوكوليا، وما 
كان يجوز حضــــوره بغياب 
الدعوة، فــــي حني قرر كل من 
العماد ميشال عون ود.سمير 
جعجع إرسال ممثل عنه، بينما 
الرئيس ميشال سليمان  قرر 
احلضور شخصيا، أما فرجنية 
فقد اعتــــذر عن احلضور ولم 

يسم بعد ممثال عنه.
أوساط 14 آذار ترى أن حزب 
اهلل يدعم عون مرشحا للرئاسة، 
ال رئيسا، والى أن يحني موعد 
الرئاســــة، فهذا االســــتحقاق 
املســــتحق منذ 18 شــــهرا لم 
يستحق، بحسب تقوميه الزمني 

للحلول السياسية.

وعن االتصاالت التي يجريها 
قريبون من العماد ميشال عون 
للقــــاء احلريري في أي مكان، 
لـ »األنباء«: إن  قالت املصادر 
صفحة العماد عون طويت عند 
سعد احلريري، ولن يقبل به 
مرشحا رئاسيا مهما تعرض 
للضغوط، كما أن يتقابل معه، 

لكن رمبا التقى من ميثله.
املصادر أكدت لـ »األنباء« أن 
الرئيس احلريري عاتب على 
صديقه د.سمير جعجع والعالقة 
التواصلية شبه مقطوعة رغم 
أن جعجــــع يحــــاول ترطيب 
األجواء من خالل التواصل معه 
عبر أصدقاء مشتركني، إال أنها 
حتدثت عن حترك للمستقبل 

بعد 14 اجلاري.
وسيركز احلريري في كلمته 
على كون تيار املســــتقبل هو 
الرقم الصعب في كل املعادالت 

اللبنانية.
وبالسؤال عن أسباب عدم 
ترشيحه فرجنية رسميا، قالت 
املصادر: كيف يرشحه وهو لم 

يشارك باملناسبة؟
وفي معلومات لـ »األنباء« أن 
كلمة احلريري ستتضمن شد 

اجلمهورية يستمر بعمله حتى 
انتخاب رئيس جديد، منعا 

للشغور.
الرئيــــس فؤاد  والتقــــى 
السنيورة على هامش اجللسة 
بنائب رئيس القوات اللبنانية 
النائب جورج عدوان بحضور 
النواب جمال اجلراح وغازي 

يوسف والوزير حرب.
وأســــف رئيــــس حــــزب 
الكتائب سامي اجلميل لكون 
النواب أتوا النتخاب مرشحني 

متغيبني عن املجلس.
ويبدو أن العالقة بني تيار 
املســــتقبل والقوات اللبنانية 
اهتزت بشــــدة فعليا، وقالت 
التقت  مصــــادر مســــتقبلية 
الرئيس ســــعد احلريري في 
الريــــاض أن األخيــــر صرف 
النظر عن املشاركة الشخصية 
باحتفال ذكرى 14 فبراير يوم 
األحد املقبل في قاعة »البيال« 
إمنا ســــيتحدث عبر الشاشة، 
التي مهدت  عارضا للوقائــــع 
حلديثه عن ترشيح سليمان 
فرجنية دون تبني ترشــــيحه 
رسميا، وإن كانت نهاية الكالم 

تشي بترشيحه له.

يلزم النائب باحلضور، وفي 
حــــال غيابه ثالث جلســــات 

يستقيل.
يشمل االقتراح أيضا أنه 
في حال نهاية والية رئيس 

أين هو الرئيــــس؟ وفي أي 
كوكب؟

بدوره، أعلن الوزير بطرس 
حرب استعداد 14 آذار بالتقدم 
باقتراح بتعديل دســــتوري 

علما أن مرشح كتلة جنبالط 
النائب هنري حلو حضر إلى 

املجلس.
جنبــــالط رســــم صورة 
ملرصد على تويتر وســــأل: 

بيروت ـ عمر حبنجر

اللبناني  بـــدأ األســـبوع 
اجلديد أمس بفشـــل اجللسة 
الـ 35 ملجلس النواب اللبناني 
بانتخاب رئيس للجمهورية، 
وينتهي بالذكرى احلادية عشرة 
الغتيال الرئيس رفيق احلريري 

و22 من الرفاق واملرافقني.
رئيس مجلس النواب نبيه 
بري الذي حضر إلى البرملان 
أمـــس أفتـــى بدميوقراطيـــة 
مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس 
وغير جلسات من حيث املبدأ، 
لكن للرئاســـة منحى وطنيا، 
وعلى هـــذا فقد حضرت كتلة 
التحرير والتنمية واملستقبل 
واالشتراكي والقوات والكتائب، 
في حني غاب نواب حزب اهلل 
والتيار الوطني احلر واملردة، 
وبلغ عدد النواب احلاضرين 58 
نائبا أي دون مستوى النصاب 

املطلوب وهو 86 نائبا.
الالفت أيضا غياب  وكان 
املرشــــحني للرئاسة ميشال 
عــــون وســــليمان فرجنية، 
فما كان من بري إال أن أرجأ 
اجللسة إلى 2 مارس املقبل، 

النواب الذين حضروا جلسة البرملان التي لم تنعقد أمس      )محمود الطويل( 

النظام يتقدم في حلب وعينه على احلدود التركية

في شمال غرب املدينة باجتاه 
محافظة ادلب الواقعة بالكامل 
حتــــت ســــيطرة الفصائل 
املعارضة باســــتثناء بلدتي 

نبل والزهراء.
في غضــــون ذلك ينتظر 
آالف الالجئني السوريني في 
العراء، فتح احلدود التركية، 
رغم أن انقرة لم حتدد متى 
ستفتح حدودها. فيما يزداد 
الوضع االنساني »بؤسا« على 
املدنيني السوريني ومعظمهم 
من النساء واالطفال بحسب 

ما افــــادت منظمة »اطباء بال 
حدود«.

وقال هيثم حمو املتحدث 
باســــم جماعــــة »اجلبهــــة 
الشامية« في اتصال هاتفي 
اجرته معــــه وكالة فرانس 
برس »انها مأساة. الذين لم 
يتمكنــــوا من احلصول على 
خيمة ينامون حتت اشجار 
الزيتون«. واضاف »يحصل 
النازحون على وجبة غذائية 
واحدة فــــي اليوم وارتفعت 

اسعار املواد الغذائية«.

واضاف ان االكراد يهدفون الى 
»توسيع مناطق سيطرتهم« 
على ما يطلقون عليه »مقاطعة 

عفرين«.
وفي ضوء ذلك، جنحت 
قــــوات النظام فــــي تضييق 
اكثر علــــى االحياء  اخلناق 
الشرقية للمدينة حيث يعيش 
نحو 400 الــــف مدني، وفق 

املرصد السوري.
كما لــــم يبق امام مقاتلي 
الفصائل ســــوى منفذ واحد 
يتعرض ايضا لقصف جوي 

عواصمـ  وكاالت: واصلت 
قوات النظام السوري مدعومة 
بالغارات اجلوية الروسية غير 
املسبوقة من جهة، ومسلحو 
وحدات حماية الشعب من جهة 
اخرى، تضييق احلصار على 
فصائل املعارضة السورية 
في حلــــب ثانية كبرى املدن 
السورية وسط مخاوف من 
حصار نحو 400 الف مدني 
في املواقع التي تسيطر عليها 
املعارضة. بينما تستمر معاناة 
آالف الفاريــــن العالقني على 
احلدود مع تركيــــا بانتظار 

فتحها والسماح بدخولهم.
وجنحت وحدات حماية 
الشعب الكردية في السيطرة 
على قرى وبلدات عدة خالل 
االيام املاضية في ريف حلب 
الشمالي، كان آخرها قريتي 
مرعنار والعقلمية القريبتني 
من مطــــار منغ العســــكري 
باالضافة الى قرية دير جمال، 
بحســــب املرصد الســــوري 

حلقوق االنسان.
وسيطر االكراد قبل ذلك 
على قريتي الزيارة واخلربة 
الطامــــور، لتصبح  وتــــالل 
الفصائل املعارضة بني »فكي 
كماشة« قوات النظام واالكراد، 
وفق ما قال املرصد السوري 
ومصدر عســــكري لفرانس 

برس.
وأوضــــح مديــــر املرصد 
الســــوري رامي عبدالرحمن 
ان  بــــرس  لوكالــــة فرانس 
»اشــــتباكات محدودة كانت 
االكــــراد ومقاتلي  تدور بني 
الفصائل تنتهي باتفاق على 
انسحاب الفصائل بطلب من 
اهالــــي القرى املعنية جتنبا 
الستهدافها من قبل الطيران 
الروسي« الداعم لقوات النظام. 

اطفال الجئون سوريون تغطيهم االوحال ينتظرون في العراء قرب احلدود التركية بعد ان فروا من القصف الروسي لريف الالذقية     )رويترز( 
غرق 35 الجئاً في طريقهم من تركيا إلى اليونان

موســـكو ـ رويترز: قالت قنـــاة تلفزيون 
روســـية حكومية ان قوات شيشانية موالية 
للكرملني متواجدة على األرض في سورية جلمع 
معلومات عسكرية من داخل املناطق السورية 
لتستخدمها القوات اجلوية الروسية في حتديد 

أهداف القصف.
وقال رمضان قديروف رئيس الشيشـــان 
املوالي لروسيا ان حكومته أرسلت كذلك ضباط 
مخابرات ليتسللوا بني صفوف تنظيم داعش 
وعمالء ســـريني للتدريب إلـــى جانب مقاتلي 

املعارضة منذ بداية احلرب في سورية.
وقال التلفزيون الذي عادة ما تعكس تغطيته 
وجهة نظر الكرملني: »أرسل افضل املقاتلني في 
اجلمهورية إلى هناك. انهم يجمعون معلومات 
عن هيكل تنظيم االرهابيني وعددهم ويحددون 
األهداف للقصف ويوثقون نتائجه«، علما بأن 
روســـيا متهمة بالتركيز على قصف فصائل 
املعارضة السورية املعتدلة أكثر من تركيزها 

على قصف داعش.
من جهة أخرى، اعلنت السلطات الروسية أمس 

أيضا، اعتقال سبعة اشخاص يشتبه بانتمائهم 
الى »داعش« كانـــوا يعتزمون تنفيذ هجمات 

»ارهابية« في موسكو وسان بطرسبورغ.
ومت توقيف املجموعة أمس األول في مدينة 
ايكتارنبورغ باالورال، وبينهم روس ومن وسط 
آسيا ويتزعمهم تركي، بحسب بيان لالستخبارات 

الروسية.
وقال جهاز االمن االحتادي ان املشتبه بهم 
كانوا يخططون لشـــن هجمات في العاصمة 
الروســـية وفي ســـان بطرســـبورغ ومنطقة 

زفيردلوفسك التي تشمل ايكتارنبورغ.
وخالل تفتيش منزل احد املشتبه بهم، عثرت 
السلطات على مختبر بدائي لتصنيع عبوات 
ناســـفة وقنابل يدوية واســـلحة ومطبوعات 
ذات محتـــوى متطـــرف وغيرهـــا، بحســـب 

االستخبارات.
وخطط املشـــتبه بهم للســـفر الى سورية 
بعد تنفيذ الهجمات لالنضمام الى مســـلحي 
»داعش«، بحسب البيان الذي اضاف ان جهاز 

االمن االحتادي فتح حتقيقا جنائيا.

أنقرةـ  أ.ف.پ: غرق نحو 35 الجئا في حادثني 
منفصلني في بحر ايجه قبالة السواحل الغربية 
لتركيا أمس، أثناء محاولتهم الوصول الى اجلزر 

اليونانية كما أفادت وكالة دوغان التركية.
وأودى احلادث األول بحياة 11 شخصا على األقل 
كانوا متوجهني الى جزيرة ليسبوس اليونانية 
قبالــــة ديكيلي في محافظــــة ازمير )غرب( كما 

أضافت الوكالة.
ومتكن خفر السواحل االتراك من إنقاذ ثالثة 

ركاب.
وفي مأساة ثانية غرق 24 الجئا آخرين كانوا 
أيضا في طريقهم الى ليسبوس شمال ديكيلي قبالة 
بلدة ادرميت )غرب(. ومت انقاذ أربعة أشخاص. 

وتتزامن هاتان املأساتان مع زيارة عمل مفاجئة 
قامت بها املستشارة االملانية اجنيال ميركل ألنقرة 
حلض القادة االتراك على بــــذل جهود إضافية 

لوقف تدفق املهاجرين الى أوروبا.
غيــــر أن رئيس الــــوزراء التركي احمد داود 
اوغلو حذر أمس، من ان بالده لن تتحمل وحدها 
»كامل عبء« استقبال الالجئني السوريني الذين 
يحتشد اآلالف منهم على احلدود هربا من قصف 

الطيران الروسي والنظام. 
وقال بعد لقائــــه ميركل »يجب أال يظن احد 
انه إذا قبلــــت تركيا بالالجئــــني وحتملت هذه 
املســــؤولية فإنها ستتحمل وحدها كامل عبء« 

هذا االستقبال.

قاديروف يرسل مخابراته جلمع معلومات في سورية

روسيا تعتقل سبعة أشخاص لالشتباه 
في انتمائهم إلى »داعش«


