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طالب وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون الرياض اطالق المدون 
السعودي رائف بدوي المحكوم بالسجن ١٠ سنوات والجلد ألف جلدة 

ة لإلسالم. بتهمة االساء
وقال ديون، في ختام اجتماعه مع نظيره السعودي الجبير: إنه 
تطّرق خالل المباحثات "إلى مخاوف كندا بشأن حقوق االنسان في 

المملكة بما في ذلك حالة رائف بدوي ".
وبدوي المسجون منذ العام ٢٠١٢م، مدافع عن حرية التعبير 

وشارك في تأسيس موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" الذي 
أغلقته الرياض بعدما طالب عبره بوضع حّد لنفوذ رجال الدين في 
مت زوجته جائزة "سخاروف" التي يمنحها 

ّ
السعودية، األربعاء تسل

البرلمان األوروبي لشخصيات تمّيزت في دفاعها عن حقوق اإلنسان.
واعتقل بدوي (٣١ عامًا) في يونيو ٢٠١٢م وحكم عليه في مايو 
٢٠١٤م بالسجن عشر سنوات وألف جلدة موزعة على ٢٠ اسبوعًا 

بواقع ٥٠ جلدة أسبوعيًا.

كندا تطالب الرياض بوقف جلد «بدوي»

جبهة البوليساريو تهدد باستئناف 
العمل المسلح ضد المغرب

انطلقت اعمال المؤتمر الرابع عشر لجبهة البوليساريو الخميس ، 
بمخيم والية الداخلة، جنوب غرب الجزائر، والذي ينعقد، في ظروف 
يصفها المراقبون بالصعبة، بعد ان طال امد النزاع الصحراوي المغربي، 

الذي تتوسط فيه االمم المتحدة منذ سنة ١٩٩١م.
ونقلت وسائل اعالم تصريحات نسبتها لالمين العام لجبهة البوليساريو 
محمد عبدالعزيز، اعلن فيها عدم ترشحه لمنصب االمين العام للجبهة 
ورئيس الجمهورية الصحراوية، التي اعلنتها البوليساريو سنة ١٩٧٥م، 
وتعترف بها أكثر من ٨٠ دولة، كما انها عضو بمنظمة االتحاد االفريقي.
وعلى الصعيد الدولي ألغى االتحاد االوروبــي االسبوع الماضي االتفاق 
الفالحي المبرم بينه والمغرب، بعد ان تقدمت جبهة البوليساريو بشكوى 
الى المحكمة االوروبية ، وسياسيًا ابلغ وزير الخارجية المغربي، المبعوث 
االممي الى الصحراء الغربية كريستوفر روس، ان المغرب لن يتفاوض 
مباشرة مع جبهة البوليساريو، وهو ما يضاف الى جملة التعقيدات التي 

يواجهها الحل السلمي.
وتتصاعد المطالبات في صفوف جبهة البوليساريو بالعودة الى حمل 
السالح ضد المغرب، بعد فشل مخطط السالم االممي في تحقيق أي 
تقدم منذ ٢٥ سنة، ويعتبر المؤتمر أعلى سلطة في جبهة البوليساريو، 
ات رسمية  حيث يتدارس المشاركون الذين بلغ عددهم- حسب احصاء
صحراوية اكثر من ٢٠٠٠ مشارك، اهم السياسيات التي ستتبعها 

البوليساريو خالل السنوات األربع القادمة.
واندلع نزاع الصحراء الغربية بين البوليساريو والمغرب سنة ١٩٧٥م 
بعد انسحاب اسبانيا، لتوقع اتفاقية في مدريد، تم بموجبها تقسيم 
الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا، حيث خاضت جبهة البوليساريو 
حربًا ضروسًا ضد الدولتين، لتنسحب موريتانيا سنة ١٩٧٩م معلنة 
اعترافها بالدولة الصحراوية، ومنذ ذلــك الحين تواصلت العمليات 
العسكرية بين البوليساريو والمغرب الى غاية السادس من سبتمبر 
١٩٩١م، حيث اشرفت االمم المتحدة على توقيع اتفاق وقف اطالق 

النار بين الجانبين مازال ساري المفعول الى اليوم.

استشهاد سمير القنطار بعدوان 
اسرائيلي على ضواحي دمشق

أكــد حــزب الله اللبناني  
استشهاد األسير السابق 
فــــي إســــرائــــيــــل ســمــيــر 
القنطار بغارة إسرائيلية 
استهدفت مبنى سكنيًا 
بمدينة جرمانا في ضواحي 
دمــشــق، وأدت أيضًا إلى 
ــى وجـــرحـــى  ــل ــت وقــــــوع ق

آخرين.
ــل إعــالم  ــت وســائ ــان وك
ســـوريـــة قـــد أعــلــنــت في 
ســاعــة مــبــكــرة مــن فجر 
امس األحــد  أن عددًا من 
الصواريخ أصابت مبنى في 

منطقة جرمانا بالعاصمة 
السورية دمشق ما أدى إلــى سقوط عــدد من الضحايا.وأشارت مواقع 
وصفحات موالية للحكومة السورية على وسائل التواصل االجتماعي إلى 
أن االنفجارات كانت نتيجة لغارة إسرائيلية على األرجح، وأن ٥ قذائف 
صاروخية سقطت على مبنى سكني في حي الحمصي بمدينة جرمانا 
أسفرت عن مقتل مواطنين ٢ وإصابة ١٢ بجروح متفاوتة وأضرار مادية 
كبيرة أدت النهيار المبنى السكني بالكامل، مع ترجيح ارتفاع عدد الضحايا 

في ظل استمرار رفع األنقاض.
هذا ونعى بسام القنطار شقيقه األسير المحرر سمير عبر تغريدة في 
صفحته الخاصة على موقع "تويتر"، وقال: "بعزة وإباء ننعي استشهاد 
القائد المجاهد سمير القنطار، ولنا فخر انضمامنا إلى قافلة عوائل الشهداء 

بعد ٣٠ عاما من الصبر في قافلة عوائل األسرى".

أقر مجلس األمن الدولي مشروع قرار جديد 
يدعم خريطة طريق دولية لعملية السالم في 
سوريا، حيث وافق المجلس المؤلف من ١٥ عضوًا 

على القرار بإجماع.
ويطالب قرار مجلس األمن بوقف أي هجمات 
ضد المدنيين في سوريا بشكل فوري، والدعوة 
لصياغة دستور جديد وانتخابات خــالل ١٨ 

شهرًا.
وأعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، 
قبيل التصويت، أن األمم المتحدة مستعدة لعقد 
اجتماع بين النظام السوري والمعارضة السورية، 
مشيرًا إلى أنه سيكون هناك اجتماع في يناير 

المقبل.وكانت القوى الغربية تأمل في أن يوافق المجلس على قرار يصدق على خريطة طريق مدتها 
عامان إلجراء محادثات تبدأ في يناير/ كانون الثاني بين الحكومة السورية والمعارضة، لتشكيل حكومة 

وحدة وطنية، ثم إجراء انتخابات في نهاية المطاف.
هذا وتم التوصل إلى خريطة طريق تتضمن وقفًا إلطالق النار في كل البالد، لكنه ال يسري على تنظيم 
"الدولة" وجبهة النصرة، جناح القاعدة في سوريا، وبعض جماعات المعارضة المسلحة األخرى، خالل 

جولتين من المحادثات الوزارية في فيينا.
وعبر المشروع عن دعم مجلس األمن الدولي لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها األمم المتحدة 
وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع وال يقوم على 
الطائفية، وتحدد جدوًال زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد، ودعمه النتخابات حرة ونزيهة تجرى، 

عمًال بالدستور الجديد، في غضون ١٨ شهرًا تحت إشراف األمم المتحدة.
مؤكدًا على الصلة الوثيقة بين وقف إطالق النار وانطالق عملية سياسية موازية، عمًال ببيان جنيف 
لعام ٢٠١٢م، وبضرورة التعجيل بالدفع قدمًا بكلتا المبادرتين، ويعرب في هذا الصدد عن تأييده 
لوقف إطالق النار في جميع أنحاء سوريا، وهو ما التزم الفريق الدولي بدعمه والمساعدة على تنفيذه، 

على أن يدخل حيز النفاذ بمجرد أن يخطو ممثلو 
الحكومة السورية والمعارضة الخطوات األولى 

نحو انتقال سياسي برعاية األمم المتحدة.
وطالب المشروع األمين العام أن يقود، من خالل 
مكتب مبعوثه الخاص وبالتشاور مع األطراف 
المعنية، الجهود الرامية إلــى تحديد طرائق 
وشروط وقف إطالق النار، ومواصلة التخطيط 
لدعم تنفيذ وقــف إطــالق النار، ويحث الــدول 
األعضاء، وال سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم 

سوريا.
مشددًا على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطالق 
النار والتحقق منه واإلبـــالغ عنه، ويطلب إلى 
األمين العام أن يقدم إلى مجلس األمن تقريرًا عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم 

المجلس.
مكررًا دعوته الواردة في القرار ٢٢٤٩ (٢٠١٥م) والموجهة إلى الدول األعضاء لمنع وقمع األعمال 
اإلرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام (المعروف أيضًا 
باسم داعش) وجبهة النصرة، وسائر األفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطين بتنظيم 
القاعدة أو تنظيم الدولة اإلسالمية، وغيرها من الجماعات اإلرهابية، على النحو الذي يعينه مجلس 

األمن، وعلى نحو ما قد يتفق عليه الحقًا الفريق الدولي لدعم سوريا ويحدده مجلس األمن.
ورحب المشروع بالجهود التي بذلتها حكومة األردن للمساعدة في إيجاد فهم مشترك داخل الفريق 
الدولي لدعم سوريا لألفراد والجماعات الذين يمكن أن يحددوا بوصفهم إرهابيين وهو سينظر على 

وجه السرعة في التوصية التي قدمها الفريق لغرض تحديد الجماعات اإلرهابية.
مطالبًا األمين العام أن يقدم تقريرًا إلى مجلس األمن في غضون ٦٠ يومًا عن تنفيذ هذا القرار، بما 
في ذلك عن التقدم المحرز في العملية السياسية التي تيسرها األمم المتحدة، وإبقاء المسألة قيد 

نظره الفعلي.

أحفــاد «عمر المختـار» يوقعــــون  اتفاقًا للسـالم 
يراقب العالم باهتمام كبير نجاحات الحوار بين االطراف السياسية 
الليبية والتي تبشر بتحول االوضاع في ليبيا وخروجها من مستنقع الدماء 
واالرهاب منذ اغتيال العقيد معمر القذافي بمؤامرة دولية.. فقد وقعت 
أطراف ليبية، الخميس، بمدينة الصخيرات المغربية، على اتفاق نهائي، 
لتجاوز األزمة الحاصلة في البالد منذ العدوان الذي اسقط  نظام الرئيس 

الراحل معمر القذافي عام ٢٠١١ م.
ويعد هذا االتفاق على مستوى كبير من االهمية والذي سيعمل على 
إنهاء معاناة الشعب الليبي الشقيق وكذلك وقف تمدد نشاط االرهابيين 
والذين استولوا على ثروات ليبيا وباتوا يهددون القارة االوروبية ..وفي 
الوقت الذي تساور الكثير من المراقبين مخاوف فشل االتفاق وصعوبة 
تطبيقه  اال ان الرهان على احفاد عمر المختار اكبر لنجاح هذا االتفاق 

النقاذ ليبيا من العنف والفوضى واالرهاب ..
وبهذا  الخصوص أعربت العديد من دول العالم عن املها  في أن يؤدي 
التوقيع على هذا االتفاق إلى "بدء عملية سياسية شاملة تتسع لتضم 
جميع األطــراف الليبية، وتسفر عن حل القضايا العالقة بين مختلف 
مكونات الشعب". هذا وأشادت وزارة الخارجية الروسية بأهمية االتفاق 
الذي وقعته األطــراف الليبية واعلنت ترحيبها بمضامينه التي تنص 
على تشكيل حكومة وفاق وطني، متوقعين أن يمثل هذا االتفاق نقطة 
انطالق لبعث الدولة الليبية من جديد.. ودعت روسيا السياسيين الليبيين 
الذين لم يوقعوا على االتفاق بعد إلى االنضمام إليه، وشددت على اهمية 

أن يوفر المجتمع الليبي الدعم الالزم للسلطات الجديدة..
من جانبه أكد االتحاد األوروبي عدم إقامة أي عالقات مع أي طرف ليبي 
ال تعترف به حكومة الوفاق الوطني المرتقبة.. وتعهد االتحاد األوروبي 
بتقديم الدعم للحكومة...واصفًا االتفاق بأنه خطورة تاريخية على طريق 
استعادة السالم واالستقرار للشعب الليبي، وينهي األزمة التي تسببت في 

كثير من المعاناة للشعب الليبي..
كما أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، عن ترحيبها بـ"نجاح ممثلي 
الشعب الليبي في التوقيع على االتفاق السياسي في مدينة الصخيرات 
 دعمها الكامل لهذا المسار 

ً
المغربية تحت رعاية االمم المتحدة، مؤكدة

الذي استمر قرابة العام الكامل، والذي تضمن جهدًا شاقًا وتضحيات 
قدمتها جميع االطراف الليبية المشاركة فيه، وصوًال إلى اتفاق يحقق 

المصلحة العليا للشعب الليبي". 
ووقع على اتفاق المصالحة الليبية وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام 
بطرابلس، وبرلمان طبرق، شرقي البالد، والنواب المقاطعين لجلسات 

األخير، باإلضافة إلى وفد عن المستقلين. 
وحول تفاصيل االتفاق، قالت نعيمة محمد، عضو الحوار الليبي عن 
المستقلين: إنه ينص على اعتبار فايز سراج، رئيسًا لحكومة الوحدة 

المرتقبة، إلى جانب رئاسته للمجلس الرئاسي الذي يضم ٨ أعضاء آخرين 
يمثلون جميع األطراف الليبية، و٣ وزراء كبار، سيقومون بتسمية الوزراء، 

خالل شهر من اآلن. 
كما أن االتفاق ينص أيضًا على أن يكون مقر الحكومة في طرابلس 
وتقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية بعد عام، وأن 
السلطة التشريعية ستكون ممثلة في مجلس النواب المنعقد في طبرق، 

شرقي البالد.  
أما المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس، فسوف يشكل المجلس 
األعلى للدولة، وهو مجلس استشاري للحكومة التي ستكون مدتها عامًا 

واحدًا قابًال للتمديد..
 وقالت نعيمة: إن الحكومة ملزمة بإصدار مشروع دستور جديد ُيعرض 

لالستفتاء .

سوريا.. تواصل انتصاراتها على اإلرهاب

بوتين يبحث مع مجلس األمن القومي قطع قنوات تمويل اإلرهاب
المقداد: الدعم الروسي وراء االنتصارات التي يحققها الجيش السوري على األرض

< استطاعت روسيا االتحادية ان تلحق ضربات 
قاتلة بالجماعات اإلرهابية في األراضي السورية منذ 
سبتمبر الماضي، خالفًا عن تحركها الدولي لتجفيف 
منابع اإلرهاب ووضع حد للدول الداعمة والمساندة 
لإلرهابيين، بعد أن ظل تحالف الدول العربية يدعم 
ويساند اإلرهابيين في سوريا خالل السنوات الماضية 

وعلى وجه الخصوص تنظيم داعش..
وبــهــذا الــخــصــوص اشـــاد فيصل الــمــقــداد- نائب 
وزير الخارجية السوري- بالدور الروسي الذي غير 
الحقائق على األرض مؤكدًا أن الجهد الروسي قاد إلى 
االنتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على 

األرض.. مشيرًا إلى أن أثر المساعدات الروسية يظهر 
في كل أنحاء سوريا، واالنجاز الحقيقي هو اضعاف 
قـــدرات تنظيم داعــش اإلرهــابــي وجبهة النصرة 

والمنظمات اإلرهابية األخرى..
وأكــد المقداد أن سوريا حققت انــجــازات كثيرة 
على األرض من خالل تحرير الكثير من األراضي في 
محافظات حماة وأدلــب وحلب والالذقية، وهناك 
أيضًا دعم واسناد من القوة الجوية الروسية للطيران 
ــزور  والجيش الــســوري فــي كــل مــن الــرقــة وديـــر ال

ومحافظة درعا والقنيطرة ودمشق..
واعتبر المقداد تسليم منظومة «إس-٤٠٠» 

لسوريا عمًال مهمًا جدًا ويكسب المزيد من األمن 
للقوات الروسية والسورية..

الجدير بالذكر أن الرئىس الروسي فالديمير بوتين 
أوعز بنشر منظومة (إس-٤٠٠) في قاعدة «حميم» 
الجوية في سوريا جــاء إثــر حادثة إسقاط القاذفة 

الروسية من قبل سالح الجو التركي..
هذا وتفيد المصادر الميدانية أن الجيش السوري 
يواصل تقدمه في المحور األوســط لريف الالذقية 
الشمالي، حيث سيطرت وحدات من المشاة على جبل 
السيد المحاذي لقرية المريج والذي يقطع شريان 
التواصل بين مناطق المسلحين ويفتح الطريق 

للجيش السوري نحو مزيد من التقدم والسيطرة بعد 
معارك ضارية..

وبهذا الخصوص بحث الرئيس بوتين- الجمعة- 
مع أعضاء مجلس األمن الروسي سبل تسوية األزمة 
السورية ومكافحة اإلرهاب وقطع قنوات تمويله، 
وأوضــح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف ان بحث هذه المسائل جرى على 
خلفية صدور قرار مجلس األمن الدولي بهذا الشأن.. 
كما تناول الرئيس بوتين مع أعضاء مجلس األمن 
القومي الروسي اآلراء حول آفاق التقلبات في أسواق 

الطاقة العالمية..

مجلس األمن ُيقر باإلجماع خارطة طريق لعملية السالم بسوريا

 تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات خالل عام

فرنجية يرشح  رئيسًا للبنان
أعلن سليمان فرنجية ترشيح نفسه 

النتخابات الرئاسة اللبنانية المقبلة.
وجاء تصريح فرنجية بعد معلومات 
تناقلتها وسائل اإلعـــالم، مفادها أنه 
تــقــرر تــأجــيــل االنــتــخــابــات الرئاسية 
اللبنانية للمرة الـ٣٣ حتى الـ٧ من يناير 
٢٠١٦م..هذا، وسبق لفرنجية أن أعلن، 
األربعاء، أن ترشحه ليس رسميًا، وما زال 
ينتظر تأييد الحريري رسميًا. وتتمثل 
العقبة الرئيسية على طريق االتفاق 
بشأن الرئيس المقبل للبنان، في الحصول 

على موافقة زعماء موارنة آخرين يسعون لشغل منصب الرئاسة، ال سيما 
ميشال عون، وهو حليف لحزب الله، وسمير جعجع الذي ال يزال رسميًا 

مرشحًا عن تحالف الـ١٤ آذار لمنصب الرئيس.


