
حلف األطلسي يعلن إرسال
 سفن إلى بحر إيجة

 أعلن األمين العام لحلف شمال االطلسي )الناتو( ينس ستولتنبرغ اعتزام 
الحلف إرسال مجموعة سفن بقيادة ألمانية إلى بحر إيجة للمساعدة في 

"مكافحة تهريب البشر" .
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ستولتنبرغ قوله خالل تقديمه 
المهمة البحرية الهادفة لمواجهة أزمة المهاجرين والتي وافق عليها 
الحلف مبدئيًا: إن قائد القوات الحليفة في أوروبا الجنرال األمريكي فيليب 
بريدلوف "يأمر في هذه اللحظة المجموعة البحرية الدائمة بالتوجه إلى 

بحر إيجة بال تأخير وبدء نشاطات المراقبة فيه".
وستكون هذه المهمة االول��ى لحلف شمال االطلسي الذي رفض حتى 

اآلن التدخل مباشرة في اسوأ أزمة هجرة تشهدها اوروبا منذ 1945م.
وطلبت برلين وانقرة واثينا رسميًا من شركائها في حلف شمال االطلسي 
وضع "آلية مراقبة في بحر ايجة" بهدف تحديد "رؤية واضحة للوضع على 

الساحل التركي" حيث تتزايد انشطة مهربي المهاجرين.
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انتهاكات حقوق اإلنسان تطارد السعودية
أثار نواب في البرلمان االوروب��ي االسبوع الماضي خالل زيارتهم الى 
السعودية قضية ال��م��دون السعودي رائ��ف ب��دوي الحائز على جائزة 
سخاروف لحقوق االنسان وال��ذي يقضي عقوبة بالسجن عشر سنوات 

وحكم عليه بألف جلدة في السجون السعودية.
وقال النائب اندري بلنكوفيتش الذي كان ضمن وفد من سبعة نواب 
للصحافيين: انهم اثاروا قضية المدون خالل لقائهم رئيس لجنة حقوق 

االنسان السعودية بندر العيبان.وقال بلنكوفيتش نائب رئيس العالقات 
الخارجية: "تطرقنا الى مسألة السيد بدوي الحائز على جائزة سخاروف 
لسنة 2015م والتي يمنحها البرلمان االوروبي كل سنة لمن يناضلون 
ضد العنصرية واالضطهاد والالتسامح.وخالل حفل تسليم الجائزة في 
ستراسبورغ ناشد رئيس البرلمان مارتن شولتز العاهل السعودي الملك 

سلمان "الرأفة برائف بدوي واالفراج عنه لكي يعود الى عائلته".

اخبار متفرقـة

قرع في بالد الشام
ُ

طبول الحرب ت
السعودية وتركيا تخططان الجتياح بري في سوريا

األسد: سنواجههم بالتأكيد ومعركة حلب إغالق للطريق

مدفيديف: ننحدر إلى حرب باردة جديدة 
ومواقف »الناتو« غير ودية

المعلم: سنعيد جنود السعودية وتركيا 
إلى بلدانهم في توابيت

السيسي يسلم السلطة التشريعية روسيا: مستعدون لتزويد الغرب بمعلومات تثبت وجود عالقات بين تركيا واإلرهابيين
للبرلمان

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي-السبت- انتقال السلطة 
التشريعية رسميًا إلى البرلمان.

وبذلك يتولى مجلس النواب ممارسة مهام العملية التشريعية والرقابية، 
بعد أن كان الرئيس والحكومة يحتفظان بحق التشريع وإص��دار القوانين 

بصورة استثنائية لعدم وجود برلمان.
وقال السيسي في كلمة أمام أعضاء مجلس النواب :"الشعب المصري أتم 
خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب وأرسى قواعد نظامه الديمقراطي 

وأعاد بناء مؤسسات الدولة الدستورية."
وأضاف السيسي: أن "الدولة تمكنت من كسر شوكة تنظيمات اإلرهاب في 
الوادي وسيناء وعلى الحدود الغربية، وأنها تواصل تلك المعركة بال هوادة"، 

داعيا المجتمع الدولي إلى أن تتضافر جهوده ل�"دحر اإلرهاب".
وكانت سلطة التشريع وسن القوانين على مدار السنوات الثالث الماضية 
يمارسها بشكل استثنائي الرئيس المعزول محمد مرسي ثم الرئيس االنتقالي 
عدلي منصور وخلفه السيسي في غياب البرلمان الذي صدر حكم من المحكمة 

الدستورية العليا بحله عام 2012م..
وبدأ مجلس النواب جلساته في االول من يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكد السيسي خالل كلمته على ضرورة أن يكون البرلمان الحالي "حرًا وممثاًل 
حقيقيًا لرغبات الشعب."وحث النواب على أداء مهامهم "في سياق الممارسة 

الديمقراطية السليمة دون استعراض إعالمي أو تنافس سياسي."

الجيش اإلسرائيلي يقتل فتاة فلسطينية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتاة فلسطينية برصاص الجيش 
اإلسرائيلي الذي قال إنها حاولت طعن جندي في محيط الحرم اإلبراهيمي 

وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار بيان وزارة الصحة إلى أن هوية الفتاة ال تزال مجهولة.

ات األمنية على  وقامت القوات اإلسرائيلية بإغالق المنطقة وتشديد اإلجراء
الحواجز المنتشرة وسط البلدة القديمة.

تلوا منذ اندالع موجة العنف في بداية شهر 
ُ
ُيذكر أن 167 فلسطينيًا قد ق

أكتوبر/تشرين األول الماضي، كان بعضهم يحاول تنفيذ عمليات طعن، بينما 
قتل البعض اآلخر برصاص الجيش اإلسرائيلي أو المستوطنين اثناء مظاهرات 

ومواجهات بين الطرفين.

> تشهد منطقة الشرق تصعيدًا خطيرًا يهدد بتفجير مواجهات 
عسكرية شاملة.. وتدخل غربي وتركي وسعودي في الشأن الداخلي 
السوري، األمر الذي ينذر بحرب شاملة قد تطال نيرانها دول المنطقة 
برمتها وفي المقدمة تركيا والسعودية خصوصًا وان تورط تركيا بإسقاط 

المقاتلة الروسية فوق األراضي السورية قد زاد الموقف تعقيدًا..
وفي الوقت الذي التزال العديد من الدول تراقب بقلق شديد الخطورة 
التصعيد والمنزلق الخطير الذي تقوده تركيا والسعودية في المنطقة 

وما يمكن أن يلحقه من كارثة على المنطقة والعالم..
وبهذا الخصوص أعلنت تركيا رسميًا عن وص��ول طائرات حربية 
سعودية إلى قاعدة »انجرلك« التركية استعدادًا لشن عدوان سافر 

على سوريا في تدخل سافر بالشأن الداخلي السوري..
ويأتي ذلك في الوقت الذي سبق للسعودية ان اعلنت عن استعدادها 

إلرسال 150 ألف جندي سعودي للتدخل البري في سوريا..
إلى ذلك لم يستبعد الرئيس السوري بشار األسد امكانية االجتياح 

العسكري من قبل تركيا والسعودية لألراضي السورية..
وقال األسد: إنه ال يستبعد مثل هذا الغزو، مؤكدًا ان القوات الجوية 

السورية ستواجههم بالتأكيد..
وأشار األسد إلى أن معركة حلب تهدف إلى اغالق الطرق المؤدية إلى 
تركيا..كما أعرب عن استعداده للتفاوض من أجل التسوية واالستمرار 

في الوقت ذاته بمكافحة اإلرهاب حتى التحرير الكامل لسوريا.
من جانبه دع��ا رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف من 
يعنيهم األمر إلى وقف األحاديث حول شن العملية العسكرية البرية 

على سوريا..
وناشد مسئولي ال��دول األجنبية االمتناع عن التوعد بشن العملية 

العسكرية البرية في سوريا..
وقال: إن لم نتوصل إلى حل في سوريا فإن البلد سيتقسم، وهذا يعني 
استمرار النزاع وتفشي اإلرهاب.. مؤكدًا ان بالده تقوم في سوريا بالدفاع 

عن مصالحها القومية، وليس هناك أية أهداف سرية أو خفية، وال تنفذ 
أية مهمات خاصة إاّل المعلن عنها..

ر مدفيديف في كلمة ألقاها السبت في مؤتمر ميونيخ الدولي 
ّ
وذك

لألمن، أن الكثير من المسلحين في سوريا قدموا من روسيا ومن الدول 
المجاورة لها، "وهم يسعون للعودة إلى بالدنا من أجل تنفيذ أعمال 

إرهابية، وال يجوز السماح بذلك".
وأكد مدفيديف عدم وجود أي إثبات أو دليل لقيام الطيران الحربي 
الروسي بقصف مواقع مدنية في سوريا أو بوقوع ضحايا بين المدنيين 
نتيجة ذلك..وشدد مدفيديف على أن "تبادل اآلراء في ميونيخ يجب أن 

يساعد في وقف إطالق النار في سوريا". 
كما شدد على عدم وجود بديل للحوار اإلقليمي والدولي في هذا المجال. 
وأكد على أهمية المحافظة على وحدة أراضي الدولة السورية وعدم 

السماح بتفككها على أسس عرقية وطائفية.
وقال: إن العالم لن يتحمل حتمًا ظهور سيناريو يشبه ما حدث في 
ليبيا واليمن وأفغانستان، ألن عواقب ذلك ستكون وخيمة بالنسبة لكل 

الشرق األوسط.
كما أكد رئيس الوزراء الروسي على أنه من غير المقبول بتاتًا فرض أي 
شروط مسبقة للتسوية السياسية بين الحكومة والمعارضة في سوريا.

ونّوه رئيس الوزراء الى أن "نهج "الناتو" السياسي تجاه روسيا يبقى 
مغلقًا وغير ودي.. وأشار إلى أنه تم االنحدار إلى  حرب باردة جديدة". 
وقال: "يقومون بتصوير أفالم تثير الرعب يستخدم فيها الروس 
السالح النووي.. في بعض األحيان يسودني الشك: هل نحن في عام 

2016م أم في 1962م؟".
من جانبه كان قد توعد نائب رئيس الجمهورية السورية وليد المعلم 

تركيا والسعودية بإعادة جنودهم في توابيت إذا اعتدوا على سوريا..
الجدير بالذكر أن الجيش السوري يواصل تحقيق انتصارات ميدانية 
على الجماعات اإلرهابية المدعومة من تركيا والسعودية واصبحت 

ال��ق��وات ال��س��وري��ة تحاصر مدينة حلب التي تعد المعقل الرئيسي 
لإلرهابيين المدعومين من الرياض وأنقرة، حيث اصبحت طالئع الجيش 

السوري واللجان الشعبية على مشارف المدينة.
مصادر دبلوماسية أكدت أن إرس��ال قوات برية إلى سوريا يتطلب 
الحصول على موافقة دمشق، وأن العملية الروسية في سوريا ضد 
اإلرهاب تهيئ الظروف الجيدة للمفاوضات السورية السورية وأن على 
الجميع احترام السيادة السورية والتنسيق مع دمشق بشأن إرسال قوات 

برية مهما كانت النوايا الحسنة وراء ذلك.
هذا وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اشارت 
الى أن الجهات التي تدعم اإلرهاب هي التي ال تشعر باالرتياح في ظروف 
مكافحة اإلرهاب، قائلة: إن القوات الروسية تخلق ظروفًا جيدة لهؤالء 
الذين "يسعون بالفعل إلى إنقاذ سوريا من اإلرهاب لبناء دولة ديمقراطية 

هناك وإجراء انتخابات حرة".
وقالت : إن الوضع الداخلي في سوريا يخص السوريين، مضيفة: أنه 

ال يمكن الحديث عن تحسين الوضع اإلنساني دون مكافحة اإلرهاب.
وبشأن العالقات مع تركيا أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في 
مؤتمر صحفي أن موسكو تواجه زيادة معاداة في لهجة أنقرة الرسمية، 
مؤكدة أن تمسك الجانب التركي بموقفه بشأن إسقاط الطائرة الروسية 
ورفضه تحمل المسؤولية عن هذا الحادث ورفضه معاقبة المسؤولين ال 
يسمح بتهيئة الظروف الستئناف الحوار الكامل مع تركيا في المستقبل 

القريب.
وأشارت زاخاروفا إلى أن أنقرة تعرب عن قلقها بشأن خطوات الجيش 
السوري قرب حدودها ألنها تريد حماية "أعمالها القذرة" مع اإلرهابيين، 
وأن تركيا ربما تسعى تحت هذا الغطاء كذلك إلى االستيالء على مناطق 

سورية واسعة متاخمة لحدودها.
وأكدت أن موسكو مستعدة لتزويد الغرب بمعلومات تثبت وجود 
عالقات بين السلطات التركية واإلرهابيين في سوريا، بما في ذلك أثناء 

مؤتمر ميونيخ لألمن، إال أنها ال ترى اهتمام الغرب بذلك.

مصرع 6 عناصر في اشتباك
 بين طالبان وداعش

أعلن مسئول بالشرطة األفغانية- الخميس- أن اشتباكًا بين عناصر من 
ف ستة 

َّ
حركة طالبان وآخرين من تنظيم )داعش( شرق أفغانستان خل

قتلى وعشرة مصابين.
ونقلت وسائل اإلع��الم عن المتحدث باسم شرطة نانجارهار حسين 
مشرقي وال قوله: "أسفر االشتباك بين الجماعتين المسلحتين عن مقتل 

5 عناصر من داعش وأحد مسلحي طالبان".
وأش��ار إل��ى أن االشتباكات تحدث بشكل معتاد بين الجماعتين في 

المنطقة، التي ال يتواجد فيها قوات أمن أفغانية.

بسبب رفضها ارسال قوات برية لليمن
السعودية تجّمد مساعداتها المالية للمغرب

يسود استياء في الطبقة الحاكمة في المغرب جراء عدم وفاء دول الخليج العربي 
بتعهداتها المالية تجاه المغرب عقب فشل زيارة وزير الداخلية احمد حصاد ووزير 
المالية المغربية محمد بوسعيد الى الرياض االسبوع الماضي لبحث اسباب تجميد 

السعودية ودول الخليج مساعداتها المالية للمغرب.
وكانت دول الخليج العربي الغنية قد تعهدت بدعم المغرب ماليًا بضخ مليار دوالر 

سنويًا في ميزانيته المالية لمساعدته على االستقرار االجتماعي بعد الربيع العربي.
وأكدت الحكومة المغربية للشعب المغربي الذي تساءل عن مصير مليارات الدوالرات 

عدم وفاء دول الخليج بتعهداتها المالية.
ومن التأويالت التي يرددها المغاربة في تأويل تأخير الدعم المالي الخليجي هو عقاب 
دول الخليج للمغاربة بسبب رفضهم المشاركة بقوات برية في الحرب على اليمن وعدم 
تغيير حكومة ابن كيران.وقال رئيس الحكومة المغربية عبد الاله ابن كيران خالل يناير 
في ندوة حزبية أن ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي"نذير الشؤم"، 
مضيفًا: إن "الخصوم" يحاولون تكرار التجربة المصرية من خالل خلق إعالم معاٍد للعدالة 
والتنمية.وردد االسالميون في المغرب بصوت خافت رغبة دول الخليج في إقناع الملك 

المغربي طرد حكومة ابن كيران واتهموها باإلخوانية".
وال تستبعد مصادر سياسية غير رسمية أن يكون لتجميد المساعدات الخليجية عدم 
رضى مجلس التعاون الخليجي على المغاربة بسبب رفضهم ارسال قوات برية الى اليمن 

وانتقادهم للسعودية.
وال يعتقد خبراء المال واألعمال أنها مساهمة مرهقة ألعضاء مجلس التعاون الخليجي. 
وأوقف الخليجيون مساعدتهم المالية للمغرب قبل انخفاض أسعار البترول، وهذا يجعل 

األسباب السياسية واردة لتجميد المساهمات المالية.

العراق يبدأ تنفيذ أحكام إعدام بحق »111« إرهابيًا سعوديًا

يواجه نحو 111 سعوديًا، مسجونين في العراق، حكم اإلعدام عليهم بعدما قبض عليهم بتهم متعددة من بينها 
تنفيذ عمليات تفجير واالنضمام لتنظيمي »القاعدة وداعش« والتسلل الى العراق ألغراض إرهابية.

ونفذت السلطات العراقية حكم اإلعدام، االسبوع الماضي، بأحد السعوديين، ويدعى عبدالله عزام القحطاني، الذي كان 
قد قبض عليه عام 2009م ووجهت له تهم بقتل عدد من صاغة الذهب في بغداد، وكذلك تفجير عدد من الوزارات 
والمباني مع آخرين.وهناك سبعة سعوديين تمت المصادقة على أحكامهم وتوقيعهم على تنفيذ عقوبة اإلعدام ويتوقع 
إعدامهم خالل األيام القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت مصادر محامين عراقيين، عينتهم السفارة السعودية في بغداد، 
لمتابعة أوضاع السجناء السعوديين في السجون العراقية.هذا وترفض الحكومة العراقية تسليم السعوديين، المتهمين 

بقضايا إرهابية، للسلطات السعودية إذ كانت قد وقعت اتفاقية لتبادل المساجين بين السعودية والعراق.
وصرح سكرتير وزارة الداخلية العراقية، ابراهيم العبادي، بأن السلطات العراقية لن تسلم السعوديين المدانين بقضايا 
إرهابية الى الرياض..وأوضح أن هؤالء ال تشملهم اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، وأن من تشملهم االتفاقية هم 

السعوديون المحكومون بقضايا جنائية ومالية فقط.


