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)رويترز(  محتجون داعمون لكشمير يتظاهرون امام مقر املفوضية الهندية العليا في لندن امس 

أنباء سورية

واشنطن: »املنطقة اآلمنة« على »مراحل«.. وأنقرة: لن نتحمل أي تأخير
وكاالت: رغم إعالن تركيا والواليات 
املتحدة االتفاق على إنشاء مركز تنسيق 
وإدارة »املنطقة اآلمنة« في شمال سورية، 
إال أن إقامة هذه املنطقة التزال تواجه 
صعوبات واختالفات بني احلليفني في 
»الناتو« السيما حول عمق هذه املنطقة 

وموعد إقامتها.
وبعــد أن أعلنــت وزارة الدفــاع 
األميركية »الپنتاغون« أن هذه املنطقة 
ستتم إقامتها على مراحل، حذر وزير 
اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
واشنطن من املماطلة في تنفيذها على 
غرار تأخيــر تنفيذ »خارطة الطريق« 

حول منبج.
وأضاف: »يجب أن يكون األميركيون 
أوال صادقني ويجب أن يفهموا أن تركيا 

لن تتحمل أي أساليب تأخير«.
وأوضح أوغلو في مؤمتر صحافي 
مع وزيرة خارجية ســيراليون نبيلة 
تونيس في أنقرة، أن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب وعــد بأن متتد املنطقة 
اآلمنة ٢٠ ميال مع إخراج املقاتلني األكراد 
منها، معتبرا أن تأسيس مركز عمليات 
مشتركة لإلدارة يعد خطوة أولى إلنشاء 

»املنطقة األمنة«.
إخــراج  علــى ضــرورة  وشــدد 
»التنظيمات اإلرهابيــة« مثل وحدات 
حماية الشــعب الكردية التي تسيطر 
على قوات سورية الدميوقراطية »قسد«، 
وحزب االحتاد الدميوقراطي السوري 
الكردي منها، وإعادة الالجئني السوريني 

إلى بالدهم بأمان.
وفي ســياق متصل، أفــادت وزارة 
الدفاع التركية بأن وفدا عسكريا أميركيا 
برئاسة نائب قائد القوات األميركية في 
أوروبا ســتيفن تويتي سيتوجه إلى 
مدينة )شانلي أورفا( جنوب تركيا عقب 

ال تقبل املساس بسيادة ووحدة أراضي 
سورية حتت أي ذريعة.

وردا على سؤال حول موقف موسكو 
من اتفاق تركيا وأميركا حول »املنطقة 
اآلمنة«، قالــت زاخاروفا خالل مؤمتر 
صحافي، إن الشرعية الدولية تتطلب 
موافقــة احلكومــة الســورية على أي 
عمليات جتري علــى أراضيها، مؤكدة 
أن دمشــق أثبتت قدرتهــا في مكافحة 

اإلرهاب.
ومبــوازاة هذه التصريحات، بحث 
مبعوث الرئيس الروسي اخلاص إلى 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، نائب 
وزير اخلارجية ميخائيل بوغدانوف مع 

وفد كردي تطورات الوضع.
وذكرت وزارة اخلارجية الروسية في 
بيان أوردته قناة »روسيا اليوم« »ان 

اللقاء بني نائب الوزير الروسي والوفد 
الكردي السوري برئاسة كميران حاجو 
تخلله تبادل صريح لآلراء حول تطورات 
الوضع في سورية وطرق تسوية األزمة 
السورية على أساس قرار مجلس األمن 

الدولي رقم ٢٢54«.
وفي الســياق نفسه، كشف مصدر 
كردي سوري مقرب من وحدات حماية 
الشعب الكردية »بي ي دي«، عن لقاء 
جــرى بني القيــادي »صبري أوك« في 
حزب العمال الكردستاني ونائب وزير 
الدفاع الســوري في مدينة القامشــلي 
برعاية روسية من أجل الترتيب والتمهيد 
إلجراءات عسكرية في املدينة ومناطق 

سيطرتها شرق سورية.
ونقلت شبكة »شام« عن املصدر أن 
من »تلك اإلجراءات الســماح للجيش 
الســوري بالتمركز بالقــرب من قرية 
نعمتلــي وكذلــك في محيــط الطريق 
الدولي، جنوب شرق القامشلي، وبالقرب 

من مناطق تل علو«.
وكان مصدر كردي سوري مطلع قد 
كشف عن فحوى مناقشات وفد من قسد، 
الذي عاد من دمشق إلى مدينة القامشلي 
بعد جولة محادثات مع مسؤولي النظام 

حول مصير منطقة شرق الفرات.
وكشف املصدر أن »دمشق طالبت 
وفــد مجلــس ســوريا الدميوقراطية 
بتسليم األسلحة الثقيلة التي تسلموها 
من اجليش الســوري ومنهــا دبابات، 
وانسحاب »قســد« من مركزي كل من 
مدينة القامشلي واحلسكة وتسليمها 
للنظــام، وإعــادة تفعيــل مؤسســات 
الدولة، مع السماح للجيش باالنتشار 
في محافظة احلسكة. ولفت املصدر إلى 
أنه »قريبا ســيتم االتفاق على تسليم 

الرقة والطبقة للنظام«.

روسيا ترفض املساس بوحدة سورية.. ومعلومات عن مفاوضات بني األكراد ودمشق لتسليم الرقة والطبقة للنظام

)أ.ف.پ( نقطة مراقبة تركية على احلدود مع سورية 

زيارته مقر رئاسة األركان التركية في 
أنقرة. وكان املتحدث باسم وزارة الدفاع 
األميركية شون روبرتسون قال لوكالة 
فرانس برس: »نراجع في الوقت احلالي 
اخليارات حول مركز التنسيق املشترك 

مع نظرائنا العسكريني األتراك«.
وأضاف روبرتسون ان »آلية األمن 
سيتم تنفيذها على مراحل«، موضحا 
أن »الواليات املتحدة جاهزة لبدء تنفيذ 
بعض األنشطة بسرعة في الوقت الذي 

نتابع فيه احملادثات مع األتراك«.
ويبدو أن املوقف األميركي لن يكون 
وحده العقبة في إنشاء املنطقة اآلمنة، 
إذ أعلنت موسكو شريك أنقرة في اتفاق 
»خفض التصعيــد« رفضها للمنطقة 
اآلمنة. وقالت املتحدثة باسم اخلارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا أمس ان موسكو 

املعارضة تشن هجومًا معاكسًا في إدلب 
والنظام يحاول محاصرة خان شيخون

عواصم - وكاالت: شنت فصائل املعارضة 
في محافظة إدلب هجوما عكسيا على مواقع 
لقوات حكومة دمشــق وحلفائها في محور 
ســكيك بريف إدلب اجلنوبي عبر عمليات 
مكثفة على محورين الستعادة نقاط خسرتها، 
بعد اســقاطها مقاتلة سورية وأسر قائدها، 
فيما حاولت قوات النظام تطويق مدينة خان 

شيخون وريف حماة الشمالي. 
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان إن 
الهجوم املعاكس نفذته فصائل املعارضة على 
بلدة السكيك اخلاضعة لسيطرة قوات النظام 
في القطاع اجلنوبي من الريف اإلدلبي، حيث 
استهلت الفصائل هجومها بتفجير آلية مفخخة 
وسط ضربات برية مكثفة على املنطقة. وقال 
املرصد إن الفصائل متكنت من التقدم في 
البلدة التي شهدت معارك عنيفة بني الطرفني 
داخلها، تترافق مع مشاركة طائرات حربية 

ومروحية بصد الهجوم العنيف. 
وقال موقع »عنــب بلدي« إن الفصائل 
املقاتلــة في غرفة عمليــات »الفتح املبني« 
بالتعاون مع فصائل غرفة عمليات »وحرض 
املؤمنني« بدأت هجوما مكثفا في محور سكيك، 
إضافة إلى اشتباكات عنيفة على محور عابدين 

بريف إدلب اجلنوبي.
وقالت غرفة عمليات »وحرض املؤمنني«، 
عبر قناتها في »تلغرام«، إنها متكنت باالشتراك 
مع الفصائل األخرى من استعادة النقاط التي 
ســيطرت عليها قوات النظام وامليليشيات 

املوالية مؤخرا على محور تل مرعي.

ونقلت شبكة »إباء« التابعة لـ »هيئة حترير 
الشــام« عن مصدر عسكري من الفصائل 
تأكيــده مقتل 14 عنصــرا من »حزب اهلل« 
اللبناني، ضمن كمني نفذه انتحاري في محور 

تل مرعي في املنطقة.
وجاء ذلك بعدما سيطرت قوات احلكومة 
على قريــة كفرعني وتل عاس وأم زيتونة، 
إضافة إلــى مزرعة املنطار بالقرب من بلدة 
الهبيط غرب خان شيخون في األيام السابقة، 
حيث يحاول النظام بدعم روسي إطباق كماشة 
على ريف حماة الشــمالي من خالل التقدم 
في محوري سكيك باجلهة الشرقية اجلنوبية 
إلدلب والهبيط جنوبي احملافظة، كما حتاول 
محاصرة مدينة خان شيخون الواقعة على 

الطريق السريع في محافظة ادلب.
وقال املرصــد إن املنطقة تشــهد منذ 
استئناف هجومها الواسع قبل 10 ايام على 
منطقة خفض التصعيد قصفا هيستيريا برا 
وجوا كإسناد لعمليات التقدم البري لقوات 
النظام التي يقودها العميد ســهيل احلسن 
امللقب بـ»النمر«. وقال انه وثق 2089 ضربة 
جوية استهدفت أرياف حلب وحماة وإدلب 
والالذقية غالبيتها على ريفي حماة الشمالي 
وإدلب اجلنوبي، حيث ألقى الطيران املروحي 
780 برميال متفجــرا، بينما نفذت طائرات 
النظام احلربية 816 غارة جوية، فيما شنت 
طائرات حربية روسية أكثر من 493 غارة، 
كما استهدفت قوات النظام بأكثر من 9500 
قذيفة وصاروخ أماكن في املناطق آنفة الذكر.

املؤمتر العاملي للريادة مينح صاحب صورة 
خادم احلرمني الشريفني وسام والتميز

أعلن األمني العام للجنة العليا املنظمة 
للمؤمتر العاملي اخلامس للريادة واالبتكار 
والتميز د.عبداحلميد الرميثي ، منح وسام 
التسامح واالبتكار والتميز لصاحب اللوحة 
الفنية خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز التي حازت إعجاب املاليني 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وأوضح الرميثي ان اللجنة العليا املنظمة 
منحت الوســام لهذه اللوحة ملا متثله من 
العناصر األساســية في مؤمتــر الريادة 
والتسامح فهي تطرح عدة مفاهيم أهمها 

مفهوم التسامح اإليجابي.
التفاهم  املمدودة هي جســر  فاملظلة 
والقبول.. واللوحة ايضا جتســد التميز 
في طرح املضمون ومتثل اإلبداع في ترجمة 

املضمون بشكل بسيط يفهمه اجلميع.
تلك املضامني كلها تترجم في شخصية 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، فهو الذي مد يده الى اســر 
ضحايا نيوزيلندا ليستضيف من أراد 
زيارة بيت اهلل احلرام وهو الذي ترجم 
معنى اإلنسانية التي تسقط كل عناصر 
التمييز على أســاس العرق او اللون او 

اجلنس او اجلنسية.
الشــكر  الرميثي عن خالص  وأعرب 
امللك  الشريفني  والتقدير خلادم احلرمني 
ســلمان بن عبدالعزيز ملا قام به ويقوم 
به من بناء جسور التفاهم والتسامح بني 

األفراد والثقافات.
وأعلن تكرمي صاحــب اللوحة لنيل 
وسام التسامح من الهيئة الدولية للتسامح 

واستضافته في رأس اخليمة أثناء املؤمتر 
والتكرمي.

وقال ان رسالة الهيئة الدولية للتسامح 
واملوثقــة في أدبياتها هي »بناء جســور 
التفاهم والقبول بني األفراد واملجموعات 
والثقافات من أجل التنمية املستدامة ورفاهية 
اإلنســانية«، وال شك فإن خادم احلرمني 
الشريفني قد ترجم هذه الرسالة فعال وعمال 
وأتى الفنان ليعكسها في لوحة فنية معبرة.

وأشار إلى اننا نفخر ونعتز بكل األعمال 
الرائدة واإلبداعات املتميزة. ونقدم التهاني 
لكل البشرية مبناسبة عيد التسامح واحلب 
عيد األضحى املبارك الذي يجسد املساواة 

بني كل الشرائح والطبقات واألجناس.
ودعا د.الرميثي كل من يستطيع التواصل 
اللجنة  التواصل مع  مع صاحب الصورة 
العاملي اخلامس  للمؤمتــر  املنظمة  العليا 
للريــادة واالبتكار والتميز عبر صفحات 

info@pioneerism.net :املؤمتر التالية
https://pioneerism.net واالمييل

كما كلفت اللجنة العليا املنظمة للمؤمتر 
د.جاســم الياقوت عضو اللجنة املنظمة 
للمؤمتر باململكة العربية السعودية ورئيس 
حترير صحيفة ســويفت نيــوز بالعمل 
والتنسيق للوصول إلى صاحب الصورة 
التاريخية الستضافته وتكرميه في املؤمتر 
القادم الذي سيعقد خالل شهر أكتوبر في 
رأس اخليمة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
والذي سيحضره العديد من الشخصيات 
املبدعني  العربية واخلليجية والعاملية من 

في كل املجاالت.

قتلى باكستانيون وهنود في تبادل إلطالق النار بكشمير:
»يوم حزن« في إسالم آباد ومودي يتباهى بإلغاء احلكم الذاتي

إسرائيل متنع نائبتني أميركيتني من زيارة األراضي احملتلة
عواصم - وكاالت: أفادت 
مصادر صحافية إسرائيلية 
بأن حكومــة رئيس الوزراء 
بنيامني نتنياهو قررت منع 
عضوي الكونغرس األميركي، 
إلهان عمر ورشيدة طليب، من 
دخول األراضي احملتلة، حيث 
كانتا تعتزمان القيام بجولة 
في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية احملتلتني.
املنــع بعد  وجــاء قــرار 
مشــاورات ســرية أجراهــا 
رئيس الوزراء اإلســرائيلي 
بنيامني نتنياهو مع اجلهات 
ذات االختصــاص، بذريعــة 
أنهما مؤيدتان للفلسطينيني 

ومعاديتان إلسرائيل.
التلفزيــون  وقــال 
اإلسرائيلي في وقت سابق من 
امس إن زيارة عمر وطليب إلى 

القدس، وعزمهما الصالة في 
املسجد األقصى ولقاء قيادات 
الســلطة الفلسطينية، تثير 
استنفارا إسرائيليا واسعا.

التلفزيــون  وبحســب 
اإلسرائيلي، فقد »أجرى روفن 
عازار، نائب مستشار األمن في 

ونقــل عــن عــازار قوله 
إنه: »من األفضل إلســرائيل 
أال تــزور عضوا الكونغرس 
الدميوقراطيتان القدس، لكن 
منعهما سيضر كثيرا بسمعة 

إسرائيل في واشنطن«.
وكان من املقرر أن تصل 
األراضــي  إلــى  النائبتــان 

الفلسطينية احملتلة اليوم.
وكان الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب دعا إســرائيل 
إلــى منــع زيــارة النائبتني 
الدميوقراطيتني األميركيتني 
وقال على تويتر »إذا سمحت 
إسرائيل للنائبة عمر والنائبة 
طليب بالزيارة، فسيظهر ذلك 

ضعفا كبيرا«.
وطليب وعمر أول امرأتني 
فــي  تنتخبــان  مســلمتني 
الكونغرس، وهما من اجلناح 

مكتب نتنياهو، نقاشا خاصا 
وسريا للبحث في آثار هذه 
الزيارة، خصوصــا أن عمر 
وطليب تؤيدان حركة مقاطعة 
إسرائيل »بي دي أس«، وهو 
ما قد يجلب آثارا سلبية على 

إسرائيل«.

التقدمي للحزب الدميوقراطي. 
وأبدت االثنتان دعمهما حلركة 
املقاطعة وسحب االستثمارات 
العقوبــات، املؤيدة  وفرض 

للفلسطينيني.
وعلى صعيد آخر، اقتحم 
عشرات املســتوطنني، امس 
باحــات املســجد األقصــى 
املبارك، وعلى رأسهم وزير 
الزراعة في حكومة االحتالل 

اوري ارئيل.
وذكر شهود عيان، أن سدنة 
املســجد األقصى وحراســه 
انتشروا في مرافق املسجد، 
من أجــل منع املســتوطنني 
املقتحمــني مــن أداء طقوس 
تلموديــة، وأن اقتحامــات 
املستوطنني املتكررة ترافقها 
حماية وحراسة قوات كبيرة 

من شرطة االحتالل.

عواصــم - وكاالت: ازدادت حــدة 
التوتر بني باكستان والهند بشأن كشمير 
امس مع سقوط قتلى من اجلانبني إثر 
تبادل إلطالق النار على حدود اإلقليم 

املتنازع عليه بينهما.
وأعلنت باكستان مقتل 3 من جنودها 
و5 جنود هنود في تبادل إلطالق النار 
عبر احلدود في إقليم كشمير في واحد 
من أدمى االشتباكات بني اجليشني خالل 

العام احلالي.
وقــال امليجر جنــرال آصف غفور 
املتحدث الرئيسي باسم القوات املسلحة 
الباكستانية في تغريدة على »تويتر« 
إن القــوات الهندية كثفت إطالق النار 
مبحاذاة احلدود املتنازع عليها املعروفة 
بخط املراقبة، الفتا الى »تبادل متقطع 

إلطالق النار«.
وأعلنت باكستان امس »يوم حزن« 
تزامنا مع احتفاالت يوم االستقالل في 
الهنــد، فيما قــادت إحــدى اجلماعات 
املســلحة التــي تقاتل احلكــم الهندي 
لكشــمير احتجاجا عبر اجلــزء الذي 
حتكمه إسالم آباد من املنطقة املتنازع 
عليها. وظهرت صفحــات اجلرائد في 
باكســتان داخل أطر سوداء واستبدل 
السياسيون مبن فيهم رئيس الوزراء 
عمــران خــان صورهــم على وســائل 
التواصل االجتماعي مبربعات سوداء.

ونظــم أكثر من ١٠٠٠ شــخص من 
أنصار جماعة »حزب املجاهدين« مسيرة 
عبــر مظفر آباد، عاصمــة منطقة أزاد 
كشمير التي حتكمها باكستان، حاملني 
أعالما سوداء ومرددين شعارات معادية 
للهند. وقال سيف اهلل خالد نائب زعيم 
اجلماعة خالل املسيرة: »ما دامت الهند 

مستمرة في احتاللها لكشمير، فسنقاتل 
داخل األراضي احملتلة بكل قوة«.

وأضاف: »سيستمر كفاحنا املسلح 
حتى جالء آخر جندي هندي«.

وفي املقابل، وصف رئيس الوزراء 
نارينــدرا مــودي قرار إلغــاء احلقوق 
اخلاصة لكشمير ذات األغلبية املسلمة 
بأنه بني اخلطــوات اجلريئة في فترة 
واليته الثانية بعد فوزه في االنتخابات 

في مايو املاضي.
وقال مودي متحدثا من عند أسوار 
القلعة احلمراء التاريخية مبناسبة يوم 

وأشاد مودي بـ »التفكير اجلديد« على 
أنه ضرورة بعد 7 عقود من اإلخفاق في 

ضمان التجانس في املنطقة.
وأضاف: »نحن ال نؤمن بخلق املشاكل 
أو إطالتهــا وخالل أقل من 7٠ يوما من 
تولي احلكومــة اجلديدة زمام األمور، 
أصبحت املــادة 37٠ من املاضي. وفي 
مجلــس البرملان دعم ثلثا النواب هذه 

اخلطوة«.
وكشــمير  »جامــو  ان  واعتبــر 
ســتصبحان مصدر إلهام كبير لرحلة 

منو ورخاء وتقدم وسالم الهند«.

االستقالل: »ميكن لكل هندي اليوم أن 
يقول بفخر »أمة واحدة ودستور واحد«.

ورمبا كان اإلعالن األكثر إثارة للجدل 
في خطاب مودي هو استحداث منصب 
جديد لرئيس هيئة أركان الدفاع لضمان 
حتســني التنســيق بني القوات البرية 
والبحرية واجلوية على غرار اجليوش 
الغربية. ويطالب خبراء الدفاع الهنود 
منذ وقت طويل مبثل هذا املنصب الذي 
أوصت به جلنة حكومية في عام ١٩٩٩ 
بعد أن أوشكت الهند على خوض حرب 

مع باكستان بشأن كشمير.

نيودلهي تستحدث منصب رئيس األركان

مستوطنون يقتحمون »األقصى« بقيادة وزير الزراعة في حكومة االحتالل

ملشاهدة الڤيديو

يعقد باإلمارات في أكتوبر املقبل

النائبة إلهان عمرالنائبة رشيدة طليب


