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دمشق تنفي حدوث اشتباكات بين القوات الروسية واإليرانية

أكدت أن فريق ترامب يواصل حملته الدعائية المضللة للرأي العام

األسد بحث مع مسؤولين روس تكوين لجنة دستورية
قالت وزارة اخلارجية الرو�سية
�أم�س� ،إن عدة مبعوثني رو�س
التقوا برئا�سة ن��ائ��ب رئي�س
حكومة رو�سيا االحتادية يوري
بوري�سوف بالرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�سد ،وناق�شوا تكوين
جلنة د�ستورية ،وتدعيم �سبل
التجارة وحت�سني عالقات �سورية
مع الدول العربية املجاورة.
وعر�ض اجلانب الرو�سي مراحل
التنفيذ التي مت �إجنازها يف هذه
االتفاقيات والعوائق التي ت�ؤخر
�إمت��ام ما تبقى منها معرب ًا عن
ارتياحه للخطوات التي قطعها
اجلانبان فيما يتعلق باالتفاقيات
الأم��ر ال��ذي من �ش�أنه �أن يعطي
قوة دفع جديدة للعالقات بني
البلدين.
وب��ح��ث ال��رئ��ي�����س الأ����س���د مع
بوري�سوف الآل��ي��ات العملية
لتجاوز كافة العوائق �إن كانت
الإدارية منها �أو تلك الناجتة عن
العقوبات التي تفر�ضها الدول
املعادية لل�شعب ال�سوري على
�سورية بالإ�ضافة �إلى تو�سيع �آفاق
التعاون لت�شمل قطاعات جديدة
مبا يعود باملنفعة املتبادلة
على �شعبي البلدين ال�صديقني.
و�أ�شار بوري�سوف �إلى عزم بالده
موا�صلة تقدمي الدعم ل�سورية
حتى دح��ر الإره���اب وا�ستعادة
الأم��ن واال�ستقرار �إلى �أرا�ضيها
كافة و�إع��ادة الإعمار ولفت �إلى

فلسطين :أي صفقة ال تتضمن
حل الدولتين ...مصيرها الفشل
�أكدت اخلارجية الفل�سطينية �أن �أي خطة �أو مقرتح �أو
�صفقة ال تبنى على �أ�سا�س حل الدولتني ،م�صريها
الف�شل ومزابل التاريخ ،و�سيتم رف�ضها جملة وتف�صيال
فل�سطينيا وعربيا و�إ�سالميا و�أوروبيا ودوليا.
و�أ�شارت الوزارة يف بيان لها �أم�س الأول� ،إلى �أن
فريق الرئي�س ترامب يوا�صل حملته الدعائية
امل�ضللة ل��ل��ر�أي ال��ع��ام العاملي وامل�س�ؤولني
الدوليني والعاملني العربي والإ���س�لام��ي ،عرب
الإدالء بت�رصيحات ومواقف �إعالمية ب�ش�أن ما ت�سمى
«�صفقة ال��ق��رن» ،وال تخلو تلك الت�رصيحات من
بع�ض الت�رسيبات واالعرتافات اخلا�صة مب�ضمونها
ومرتكزاتها ومنطلقاتها.
واع��ت�برت اخلارجية الفل�سطينية ،ت�رصيحات
املبعوث اخلا�ص للرئي�س الأمريكي �إل��ى ال�رشق
الأو�سط ،جي�سون غرينبالت اعرتافا بو�ضوح ب�أن
قرارات الإدارة الأمريكية ال يتم اتخاذها بناء على
جهود ال�سالم ،و�إمن��ا بناء على م�صلحة وا�شنطن
ك�أحد منطلقات �صياغة �صفقة القرن.
و�أ�ضافت الوزارة يف بيانها« :من الوا�ضح �أن م�صلحة
�أم�يرك��ا كما ت��راه��ا �إدارة ت��رام��ب تتطابق متاما
مع م�صلحة �إ�رسائيل كدولة احتالل ،خا�صة و�أن
امل�س�ؤول يف البيت الأبي�ض يعرتف �أي�ضا �أن حل

• الأ�سد م�ستقب ً
ال يوري بوري�سوف

وجود قرار رو�سي ثابت بالوقوف
�إلى جانب ال�شعب ال�سوري يف
الظروف ال�صعبة التي ت�سببت بها
احلرب الإرهابية واالقت�صادية.
يذكر �أن املعار�ضة ال�سورية
وافقت يف العام املا�ضي على
االن�����ض��م��ام �إل���ى عملية �إع���ادة
�صياغة الد�ستور حتت رعاية
الأم����م امل��ت��ح��دة ع��ق��ب م�ؤمتر
�صنع ال�سالم يف مدينة �سوت�شي
الرو�سية.
وق���ال���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة
ال�����س��وري��ة ،يف ب��ي��ان يف وقت
مت�أخر �أم�س االول� ،إن الأ�سد
التقى م��ع املبعوث الرو�سي

�إلى �سورية �ألك�سندر الفرينييف
ونائب وزير اخلارجية الرو�سي
�سريجي فري�شينني والعديد من
م�س�ؤويل وزارة الدفاع الرو�سية.
على جانب �آخ���ر ،نفى م�صدر
ع�سكري ���س��وري� ،أم�����س ،ما
تناقلته بع�ض املواقع وو�سائل
الإعالم عن حدوث ا�شتباكات بني
القوات الرو�سية والإيرانية يف
دير الزور وحلب.
وقال امل�صدر �إن القيادة العامة
للجي�ش تنفي جملة وتف�صيال ما
ورد يف املواقع وال�صحف وت�ؤكد
�أن اخلرب عار متاما عن ال�صحة
وال �أ�سا�س له على الإطالق.

و�أه����اب����ت ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة
للجي�ش وال���ق���وات امل�سلحة
ال�سورية بو�سائل الإعالم ،على
اختالف �أنواعها ،توخي الدقة
وامل�س�ؤولية بن�رش الأخبار وعدم
اعتماد �أي خرب ع�سكري ميداين ما
مل ي�صدر عن م�صدر ع�سكري.
من جهة �أخرى� ،أفاد م�صدر �أمني
ب�أن وحدات من اجلي�ش ال�سوري
دم��رت �أوك��ارا لإرهابيي «جبهة
ال��ن����صرة» يف قريتي ال�شعرة
وال�صيادي بريف �إدلب اجلنوبي
ال�رشقي وذل���ك يف �إط���ار الرد
على خروقاتهم املتكررة التفاق
منطقة خف�ض الت�صعيد.

غرينبالت :صفقة القرن
ال تتضمن تسليم جزء
من سيناء إلى غزة

نفت �إدارة الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب ،التقارير
الإعالمية التي حتدثت عن نيتها ت�سليم جزء من �شبه جزيرة
�سيناء امل�رصية لقطاع غزة يف �إطار «�صفقة القرن» لت�سوية
ال�رصاع يف ال�رشق الأو�سط.
وكتب املبعوث اخلا�ص للرئي�س الأم�يرك��ي �إل��ى ال�رشق
الأو�سط ،جي�سون غرينبالت ،يف تغريدة ن�رشها م�ساء �أم�س
الأول« :اطلعت على تقارير قالت �إن خطتنا ت�شمل مفهوما
ين�ص على ت�سليمنا جزءا من �سيناء ،التي تتبع م�رص� ،إلى
غزة .هذا كذب!».
و�أ�ضاف غرينبالت ،متوجها �إلى املتابعني« :من ف�ضلكم ال
ت�صدقوا كل ما تقر�ؤونه .من املفاجئ واملحزن ر�ؤية قيام
�أ�شخا�ص ال يعرفون ماذا حتتوي اخلطة بابتكار روايات
مزورة ون�رشها».

المعلم :ننسق بشكل دائم مع إيران
�أك��د نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
اخلارجية ال�سوري وليد املعلم �أن هناك
تن�سيقا دائما بني �سورية و�إيران.
وقال الوزير املعلم يف ت�رصيح لوكالة
ت�سنيم الدولية للأنباء� :إن «�سورية تن�سق
ب�شكل دائم مع �إيران» مبينا �أن زيارة وزير
اخلارجية الإي���راين حممد ج��واد ظريف

�إل��ى دم�شق «ج���اءت بالوقت املنا�سب
لطرح ق�ضايا تتعلق بتعزيز العالقات
الثنائية».
وب�ش�أن الإج��راء الأمريكي الأخ�ير بو�ضع
احل��ر���س ال���ث���وري الإي�����راين يف قائمة
املنظمات الإرهابية �أ�شار الوزير املعلم
�إلى �أن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب

الدولتني لي�س �أ�سا�س �صفقة القرن».
و�أكدت الوزارة جمددا �أن ما يتحدث عنه غرينبالت ال
ميت ب�صلة ملا ميكن ت�سميته بخطة �سالم.
وقالت ال���وزارة �إن��ه من امل�ؤكد �أن فريق ترامب
ونتنياهو يعمل للق�ضاء على امل�رشوع الوطني
الفل�سطيني برمته ،و�إن اخلطة ت�ستهدف تقوي�ض �أية
فر�صة لإقامة دولة فل�سطينية على حدود عام 1967
والقد�س ال�رشقية عا�صمة لها.
جاء تعقيب وزارة اخلارجية الفل�سطينية هذا،
بعد ت�رصيحات نفى بها املبعوث الأمريكي لل�رشق
الأو�سط جي�سون غرينبالت� ،أن ت�شمل خطة �صفقة
القرن تو�سيعا لغزة باجتاه �سيناء امل�رصية.
وك��ان م�صدر مطلع قد نقل عن م�ست�شار الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب و�صهره جاريد كو�شرن ،ب�أن
�صفقة القرن �سيتم طرحها بعد �شهر رم�ضان.
وترف�ض ال�سلطة الفل�سطينية �صفقة القرن باعتبارها
خطة منحازة لإ�رسائيل ،يف ظل قطيعة بني الإدارة
الأمريكية وال�سلطة ،بعد رف�ض الأخ�يرة و�ساطة
وا�شنطن يف �أي مفاو�ضات ب�ين الإ�رسائيليني
والفل�سطينيني ،عقب �إعالن القد�س عا�صمة لإ�رسائيل
ونقل ال�سفارة الأمريكية �إليها ،وقطع امل�ساعدات عن
ال�سلطة وغلق ممثليتها الدبلوما�سية يف وا�شنطن.

ال يفقه ال بالقانون وال باجلغرافيا وال
ب�أو�ضاع املنطقة ويتخذ قرارات مل�صلحة
«�إ��سرائ��ي��ل» .ون��وه املعلم بانت�صارات
اجلي�ش ال�سوري على الإرهاب م�ؤكدا �أنها
انت�صار م�شرتك لل�شعب ال�سوري وال�شعب
الإي���راين وان �سورية تتطلع دائ��م� ًا �إلى
حتقيق مزيد من االنت�صارات.

• جي�سون غرينبالت

العثور على  6ماليين يورو و 351ألف دوالر في مقر إقامته

نائب السراج يندد بالهجوم المفاجئ على طرابلس

السودان :فتح تحقيق مع البشير

«الوفاق» :سنرد بحزم على عدوان حفتر

بتهمة غسيل أموال

,,

البرهان:
نعمل حالي ًا
على استكمال
مطالب الشعب
السوداني

• عمر الب�شري

ع�ثر ف��ري��ق م��ن ال��ق��وات امل�سلحة
ال�سودانية ،عقب مداهمة مقر �إقامة
الرئي�س ال�����س��وداين ال�سابق عمر
الب�شري ،على �أك�ثر م��ن  6ماليني
يورو ،و� 351ألف دوالر ،و 5مليارات
جنيه �سوداين ،ح�سبما �أفادت و�سائل
الإعالم ال�سودانية.
فيما ��صرح وكيل النيابة املكلف
بالإ�رشاف على جميع ق�ضايا الف�ساد
يف البالد معت�صم عبدالله حممود ،ب�أن
النيابة بد�أت على الفور اال�ستجابة
لكافة ق��رارات املجل�س الع�سكري
االنتقايل ومكافحة الف�ساد يف البالد،
فيما قال حممود �إنه مت �إيداع املبالغ
يف خزينة بنك ال�سودان املركزي.
كما �أمر بتقييد دعوى حتت املواد 5
و 6من قانون النقد الأجنبي واملادة
 35من قانون غ�سيل الأموال.
وق��ال م�صدر ق�ضائي� ،أم�����س� ،إن
املدعي العام ال�سوداين فتح حتقيقا
�ضد الرئي�س املعزول عمر الب�شري
بتهمة غ�سيل �أموال.
�إلى ذلك� ،أكدت م�صادر �سودانية �أنه
مت نقل عدد من القيادات ال�سيا�سية
�إلى �سجن كوبر ،حيث يقيم الرئي�س

ال�سوداين ال�سابق عمر الب�شري.
وقالت امل�صادر �إنه مت نقل رئي�س
كتائب الظل ،والقيادي بامل�ؤمتر
الوطني علي عثمان حممد طه،
والقيادي البارز بامل�ؤمتر الوطني
وزي���ر ال���دف���اع ال�����س��اب��ق الفريق
عبدالرحيم حممد ح�سني.
و�أ�ضافت �أنه مت و�ضع كل منهما يف
زنزانات فردية� ،أو ما يعرف با�سم
«ال�رشقيات».
يذكر �أن القيادي الأول «طه» قد هدد
املتظاهرين ال�سودانيني من قبل ب�أن
قواته حتمي قوات النظام والرئي�س
عمر الب�شري ،بينما كان القائد الثاين
امللقى القب�ض عليه من �أهم القيادات
التي كانت تقف بجوار الب�شري.
بدوره� ،أكد رئي�س املجل�س االنتقايل
الع�سكري ال�سوداين الفريق �أول
عبدالفتاح الربهان� ،أنه يعمل حاليا
على ا�ستكمال مطالب جماهري ال�شعب
ال�سوداين و�أهداف الثورة.
وقال الربهان� ،أم�س� ،إنهم «جاءوا
من �أجل ال�شعب و�إكمال مطالب ثورته
خا�صة مطالب املعت�صمني يف حميط
القيادة».

وك��ان الأم�ين العام لهيئة �ش�ؤون
االن�صار «عبد املحمود �أب��و» دعا
خ�لال خطبة اجل��م��ع��ة ،املجل�س
الع�سكري االنتقايل للوفاء مبا وعد
به من ت�سليم ال�سلطة حلكومة مدنية،
مو�ضحا �أن ما قدمه املجل�س من
انحياز لرغبة ال�شعب عمل نبيل حقن
به الدماء ودر�أ به الفتنة.
وطالب «�أب��و» الثوار وممثليهم يف
حتالف احلرية والتغيري �إلى وحدة
ال�صف واتفاق الكلمة واالبتعاد عن
املحا�ص�صة ،م�شددا على �أن هذا هو
ال�ضامن لنجاح خمرجات الثورة
و�إخراج ال�سودان من حمنته وترتيب
الفرتة االنتقالية مبا يحقق م�صلحة
ال�سودان.
ويعلن جتمع املدنيني ال�سودانيني
اليوم الأ�سماء املختارة لقيادة
جمل�س رئا�سي مدين ي�ضطلع باملهام
ال�سيادية بالدولة خالل املرحلة
االنتقالية.
وق���ال ال��ت��ج��م��ع ،يف ب��ي��ان� ،إن��ه
�سيعقد م ��ؤمت��را �صحافيا بار�ض
االعت�صام يعلن فيه ت�صوره للمرحلة
االنتقالية.

ندد نائب رئي�س حكومة الوفاق
الوطني الليبية �أحمد معيتيق
�أم�س االول بالهجوم الذي ت�شنه
ق��وات امل�شري خليفة حفرت على
طرابل�س منذ نحو �أ�سبوعني.
وقال معيتيق خالل م�ؤمتر �صحايف
يف ختام زيارته للجزائر التي
ا�ستمرت يومني ان «قوات حكومة
الوفاق الوطني م�صممة على الرد
بحزم على هذا العدوان املفاجئ
يف الوقت الذي كانت ت�ستعد فيه
ليبيا لعقد �أول م�ؤمتر للم�صاحلة
الوطنية يف «غدام�س» حتت رعاية
الأمم املتحدة وذلك حماية للأمن
واال�ستقرار وحلياة املواطنني».
و�أ�ضاف �أنه «يف الأي��ام الأخرية
متكنت ال��ق��وات احلكومية من
�إيقاف تقدم ق��وات خليفة حفرت
و�إبعادها عن العا�صمة» متابعا:
«ن��ح��ن م�صممون ع��ل��ى طردهم
«جمموعات حفرت» من الأرا�ضي
التي هاجموها م�ؤخرا».
و�شدد معيتيق يف ذات ال�سياق على
�أن «ال�صمود يف وجه من انقلبوا
على ال�رشعية وهاجموا طرابل�س
ال يعني �أن احلكومة ال تبحث عن
حل �سيا�سي مع �أط���راف وطنية
قوية يف ال�رشق الليبي و�رشكاء
حقيقيني قادرين على خلق ظروف
منا�سبة ويقدمون م�صلحة الوطن
عن امل�صالح ال�شخ�صية».
و�أ���ش��ار من جهة �أخ��رى �إل��ى �أن
«بع�ض ال���دول والأط����راف التي
راهنت يف بداية ال��ع��دوان على

• قوات حفرت توا�صل االنتهاكات يف طرابل�س

ا�ستيالء قوات حفرت على طرابل�س
يف غ�ضون �ساعات قليلة بد�أت
�إعادة النظر يف مواقفها ب�ش�أن هذا
الو�ضع».
ويف رده عن �س�ؤال حول �إ�صدار
ق��رار توقيف يف حق حفرت �أكد
معيتيق ان هذا الإج��راء «�أ�صدره
امل��دع��ي ال��ع��ام ب��ع��د الق�صف
العنيف على الأح��ي��اء ال�سكنية
ومطار مدين بطرابل�س ب�صواريخ
من ن��وع «غ���راد» خملفا ع�رشات
القتلى واجلرحى».
وفيما يتعلق بالدعم الذي يحظى
به حفرت دعا نائب رئي�س حكومة
الوفاق الليبية بع�ض الدول �إلى
«مراجعة مواقفها» حمذرا �إياها

وفاة مفاجئة لقائد القوة األممية
في الجوالن

انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع شرق بغداد
�أفاد م�صدر �أمني عراقي� ،أم�س ،بانفجار عبوة
نا�سفة حملية ال�صنع ،بالقرب من منزل يف
مدينة ال�صدر �رشقي العا�صمة بغداد.
وقال امل�صدر �إن االنفجار �أ�سفر عن �أ�رضار مادية،

بالإ�ضافة �إلى ت�رضر �سيارة ،دون �أي �إ�صابات
ب�رشية .وتقوم القوات الأمنية العراقية ،بني
فرتة و�أخرى ،بتفكيك عبوات نا�سفة يتم العثور
عليها يف مناطق متفرقة من العا�صمة.

من «االعتماد على حفرت ك�رشيك
فعال وق��ادر على امل�ساهمة يف
بناء دول��ة دميقراطية من خالل
االنتخابات امل��زم��ع �إج��را�ؤه��ا
الختيار ممثلني لل�شعب الليبي».
وبح�سب معيتيق ف��إن «حفرت مل
يعد �رشيكا يف العملية ال�سيا�سية
احلالية يف ليبيا».
وخاطب يف هذا الإطار قادة الدول
التي ما زال��ت تدعم حفرت ب�أن
«الليبيني �سيكونون قادرين على
مواجهة التحديات و�إيجاد حلول
مل�شاكلهم دون االعتماد ب�شكل
كبري على املجتمع الدويل الذي
يبقى منق�سما لي�س فقط ب�ش�أن
الق�ضية الليبية ولكن حول العديد

من الق�ضايا الدولية الأخرى».
وفيما يتعلق مبوقف جمل�س الأمن
ال��دويل ب�ش�أن الو�ضع يف ليبيا
�أعرب معيتيق عن �أ�سفه «النعدام
ا�ستجابة قوية من قبل �أع�ضائه
وع���دم ق��درت��ه على �إي��ج��اد حل
توافقي للو�ضع الراهن» على حد
قوله.
يذكر ان قوات امل�شري خليفة حفرت
املتمركزة يف �رشق ليبيا اطلقت
قبل ا�سبوعني عملية ع�سكرية
لل�سيطرة على طرابل�س ودخلت
يف حرب مع قوات حكومة الوفاق
املعرتف بها دوليا ا�سفرت حتى
االن عن اكرث من  200قتيال وفق
منظمة ال�صحة العاملية.

• فران�سي�س فيب�-سانزيري

اعلنت الأمم املتحدة � ّأن قائد القوة الأمم ّية
ملراقبة ّ
ف�ض اال�شتباك يف اجلوالن «�أندوف»
اجلرنال الغاين فران�سي�س فيب�-سانزيري،
تويف فج�أة عن  62عام ًا ،دون �أن تو�ضح
�سبب وفاته.
وقالت املنظّ مة يف بيان ح�سب وكالة
ان الأمني العام
ال�صحافة الفرن�سية �أم�س ّ
للأمم املتّحدة �أنطونيو غوتريي�س ي�شعر
بحزن عميق لوفاة اجل�نرال فران�سي�س
فيب�-سانزيري فج� ًأة.
و�أ�ضاف البيان � ّأن الراحل «كانت م�سريته
املهنية وقيادته مثاليتني يف خدمة حفظ

ال�سالم يف الأمم املتّحدة».
واجلرنال املولود عام  1957ير�أ�س �أندوف
منذ �أكتوبر  ،2017وقد عمل يف بعثات
ال�سالم الأمم ّية يف كل من �سورية ولبنان
ورواندا وليبرييا و�سرياليون.
و�أن�����دوف امل��ن��ت����شرة يف اجل����والن منذ
 1974ملراقبة ّ
ف�ض اال�شتباك بني القوات
الإ�رسائيلية ونظريتها ال�سورية ،هي قوة
قوامها �ألف ع�سكري من القبعات الزرقاء.
القوة يف
وتنتهي الوالية احلالية لهذه
ّ
يونيو املقبل ،وتبلغ تكلفتها ال�سنوية
نحو  60مليون دوالر.

