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ارتفاع البلدات
َّ

الأ�سد :م�ستعدون النتخابات رئا�سية مبكرة �إذا �أراد ال�شعب ال�سوري
أع��رب الرئيس ال��س��وري بشار األس��د ع��ن اس��ت��ع��داده إلج��راء
انتخابات رئاسية مبكرة« ،إذا أراد الشعب السوري ذلك».
وفي حديث إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية قال األسد إنه من
المهم اإلسراع بالمصالحة من خالل استمالة المقاتلين المستعدين
للتصدي لإلرهاب ،بالتعاون مع روسيا وإيران.
ورأى الرئيس السوري أن جلب ق��وات حفظ سالم دولية إلى
سورية «غير منطقي ومستحيل» ،مشيرا ً إلى أن احتالل داعش
لتدمر كان دليالً على فشل تحالف واشنطن.
وفي الشأن السوري أيضا ً نفى الكرملين وجود أي تفاهم أميركي
 روسي على مستقبل الرئيس السوري بشار األسد.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ،إنه ال صحة
لما أوردته صحيفة «الحياة» السعودية عن تفاهم أميركي  -روسي
على رحيل األسد إلى دولة ثالثة.
وأكد بيسكوف أن تفوق الجانب الروسي قياسا ً بالدول األخرى،
يتلخص في أن موسكو ال تبحث مسائل تقرير مصير دول ثالثة بما
فيها سورية ،ال دبلوماسيا ً وال عبر أي قنوات أخرى.
وفي السياق ،أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا أن تحرير مدينة تدمر األثرية في سورية شكل نقلة
نوعية في الحرب ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وذكرت الدبلوماسية خالل مؤتمر صحافي أمس ،أن كافة وسائل
اإلع�لام العالمية تقريبا ً بثت لقطات تظهر مدى التخريب الذي
تسبب به اإلرهابيون في هذه المدينة األثرية التي صمدت خالل
حروب كثيرة منذ تأسيسيها قبل نحو ألفي سنة.
واعتبرت زاخاروفا أن تصرفات اإلرهابيين الذين باعوا تحفا ً
فنية سرقت من تدمر في السوق السوداء ،ونفذوا عمليات إعدام
علنية في مسرح تدمر ،وفجروا بعض آثار المدينة ،وزرعوا األلغام
في المناطق األثرية ،تظهر مرة أخرى أن هؤالء اإلرهابيين ليسوا
«معارضين» ولم يخططوا أبدا ً للعيش في سورية وال يعتبرونها
وطنهم.
وأك��دت زاخاروفا أن موسكو مندهشة من رد الفعل الحذر من

بعض الدول المهمة على استعادة الجيش السوري لمدينة تدمر.
واعتبرت أن موقف الدول الغربية التي حالت دون تبني مجلس
األمن الدولي بيانا ً أعدته روسيا حول تحرير تدمر ،يؤكد أن الغرب
في حربه ضد اإلرهاب ينطلق من مصالح أنانية بحتة.
وأردف��ت قائلة« :إنهم غير معنيين بتحرير سورية من أيدي
اإلره��اب��ي��ي��ن ،ب��ل يهتمون فقط بالمواضيع المتعلقة بتحقيق
مصالحهم األنانية واآلنية».
وبشأن المحدثات السورية  -السورية في جنيف ،جددت
زاخاروفا دع��وة موسكو إلى تشكيل وفد موحد وواس��ع التمثيل
للمعارضة السورية في جنيف من أج��ل إج��راء مفاوضات مع
الحكومة.
من جهة أخرى ،علقت وزارة الدفاع الروسية على تقرير تحت
مسمى «تجاهل طائش لحياة المدنيين» ص��در عن «محللين»
بريطانيين من مجموعة مراقبة ،حول ما يزعم أنه قتل جماعي
لمدنيين سوريين بسبب القصف الروسي.
وتم نشر التقرير الذي أعدته مجموعة بريطانية لمراقبة الحروب
الجوية « »AMG AirWars Monitoring groupعلى عدد
من مواقع اإلنترنت العالمية والمحلية.
وق��ال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء
إيغور كوناشينكوف معلقا ً على التقرير أمس ،إن الظهور المفاجئ
لـ«مجموعة محللين» ويوجهون اتهامات جديدة حول إجراءات
القوات الجوية الروسية في سورية ،يشير إلى الفكر العقيم «عند
«أصدقائنا» في االستخبارات البريطانية».
على صعيد آخ��ر ،أف��اد مركز المصالحة ال��روس��ي في قاعدة
«حميميم» في ريف الالذقية بإبرام اتفاقية مصالحة مع بلدتين في
ريف حماة ،ليبلغ عدد البلدات التي انضمت إلى الهدنة .53
وذكر المصدر ،كما نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقعها
أمس ،أنه تم التوصل كذلك إلى اتفاقيات مبدئية حول انضمام
بلدتين في ريف دمشق إلى اتفاق وقف إطالق النار.
(التتمة ص)14

القوات العراقية تدخل «هيت» بالأنبار

تقرير �إخباري
قطر تنتهك حقوق العمال بمنهجية

العبادي يقدم ت�شكيلة ت�ضم  16وزير ًا للبرلمان

اتهمت منظمة «العفو» الدولية قطر بما وصفته بـ«انتهاكات
منهجية» لحقوق العمالة الوافدة في تقرير نشرته ،الخميس،
تحت عنوان «الجانب القبيح للرياضة الجميلة :استغالل
العمال في قطر لكأس العالم» ،فيما استنكرت السلطات
القطرية أي اتهامات ُتفيد بأن الدولة غير مؤهلة الستضافة
كأس العالم.
إذ قالت منظمة «العفو» إن لديها أدلة تؤكد «االنتهاكات
المنهجية» ،بما في ذلك العمل القسري للعمال المهاجرين
في «استاد خليفة »،وقال مدير المنظمة للقضايا والبحوث
العالمية ،أودري غويران ،لشبكة « « :»CNNإذا لم يتغير
النظام في قطر ،من المرجح أن يلتقي كل رجل وامرأة وطفل
يذهب إلى كأس العالم ،عامالً مهاجرا ً تم استغالله».
ويستند تقرير المنظمة ،المك ّون من  80صفحة ،بعنوان
«الجانب القبيح للرياضة الجميلة :استغالل العمال في
موقع قطر لكأس العالم» ،إلى مقابالت أجريت حتى شباط
 ،2016مع  234من المهاجرين الذين يعملون إما في البناء
في «استاد خليفة» أو في تنسيق الحدائق في مجمع «أسباير
زون» ،حيث تدربت األندية األوروبية لكرة القدم مثل بايرن
ميونيخ ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.
ووج��دت المنظمة أن التجاوزات شملت :معيشة العمال
في «أماكن قذرة وضيقة» ومصادرة أرب��اب العمل جوازات
سفر العمال وتعرض العمال للتهديد العتراضهم على ظروف
العمل واضطرار العمال إلى دفع ما يصل الى  4300ألف دوالر
لمن وفر لهم الوظائف في بالدهم لكي يتمكنوا من الحصول
على وظيفة ف��ي قطر ،باإلضافة إل��ى ع��دم حصولهم على
رواتبهم منذ أشهر.

طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس خالل جلسة
مجلس النواب تشكيلته الوزارية الجديدة ،وحدد رئيس البرلمان
سليم الجبوري مدة  10أيام لمناقشتها لمناقشة الوزارات وشهرا ً
لحسم الهيئات والمناصب األمنية.
وأعلن العبادي ،أن تشكيلته الوزارية الجديدة تضم  16وزيرا ً
باستثناء وزيري الداخلية والدفاع ،داعيا ً مجلس النواب إلى
مساعدة حكومته في إنجاز اإلصالح والتغيير الوزاري.
وأكدت مصادر أن العبادي يملك ورقتين لمرشحيه للوزارات.
الورقة األول��ى بأسماء كاملة وبعناوين مستقلة وحصرا ً من
التكنوقراط .أما الورقة الثانية فهي جزئية بأسماء لوزراء عددهم
تسعة أو أقل وفقا ً لطلبات الكتل السياسية.
وقال مصدر مقرب من رئيس ال��وزراء إن العبادي سيمضي
بإصالحاته ،متهما ً بعض الكتل بعرقلة عمله «للحفاظ على
مكاسب لها».
وقالت مصادر إن التحالف الكردستاني لن يصوت على إقالة
وزرائه وتحالف القوى يبحث توحيد الموقف مع الكرد.
وقد يطلب العبادي من الكتل توزيع التغيير الوزاري في أربع
حزم أو على مرحلتين.
وحمل العبادي معه تسعة أسماء لوزراء تكنوقراط ،و«الكرة
باتت في ملعب البرلمان» ،وفق مصادر.
وكان الجبوري قال في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس
إن أمام العبادي خيارين ال ثالث لهما« :إما أن يقدم المواصفات
المطلوبة للتشكيلة ال��وزاري��ة التي ي��راه��ا مناسبة للنجاح
ومعالجة األزمات ويتعين عند ذلك على الكتل السياسية اإلسهام
في إنضاجها وإخراجها من باب الشراكة الوطنية والمسؤولية
التضامنية» أو «تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة وفي كلتا

الحالتين فإن مجلس النواب على استعداد لتهيئة كل األجواء
المناسبة إلنجاح اإلصالحات».
من جهته وجه رئيس «ائتالف دولة القانون» نوري المالكي،

ائتالفه للتصويت على التغيير الوزاري الجزئي بشرط أن ال يقل
عن  9وزارات بما فيها السيادية.
(التتمة ص)14

�إطالق �صاروخ بالي�ستي على تجمع للعدوان في م�أرب

�أطفال الجنوب «فئران مخبرية» للبنتاغون و«�إ�سرائيل»!

مقتل الع�شرات من قوات هادي في ميدي

تون�س :الك�شف عن خلية �إرهابية ن�سائية

بعد اإلنجازات المحققة التي كان أبرزها مقتل
مئات الضباط والجنود السعوديين أم��س في
اليمن ،أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني
واللجان الشعبية صاروخا ً باليستيا ً من نوع
قاهر 1 -على تجمع للعدوان بالقرب من معسكر
نخال في مأرب.
كما استهدفت القوة الصاروخية اليمنية تجمعا ً
آلليات المرتزقة في القرية الجنوبية لذباب في تعز
ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من
اآلليات العسكرية المتنوعة.
وأكد مصدر عسكري يمني ،مقتل عدد من مرتزقة
العدوان خالل محاولة زحف باتجاه جبل هيالن
في المديرية.
واعترفت مصادر عسكرية من ق��وات الرئيس
المستقيل عبد رب��ه ه��ادي منصور بمقتل معظم
قواتها في ميناء ميدي على البحر األحمر خالل
مواجهات مع القوات اليمنية في محافظة حجة
شمال غرب اليمن.
وق��ال مسؤول عسكري إن ق��وات ه��ادي ارتكب
بحقها مجزرة هي األكبر في أقوى هجوم لحركة
أنصار الله وحلفائها ،حيث باغتوا مواقع قوات
هادي وقتلوا معظم تلك القوات.
وأكدت المصادر ،مقتل أكثر من  60مرتزقا ً بينهم
 45عنصرا ً من قوات هادي وذلك خالل محاولة
تقدمهم من ميناء ميدي على البحر األحمر باتجاه
مدينة مجاورة تحمل االسم نفسه.
وأضاف المصدر ،أن القوات اليمنية نفذت عملية
التفاف على قوات هادي ومرتزقة السعودية اثناء
محاولتهم التقدم باتجاه صحراء ميدي.
وك��ان قتل وج��رح المئات من مرتزقة العدوان
السعودي خ�لال الثالثة األي��ام الماضية بينهم
قيادات كبيرة إثر مواجهات عنيفة مع قوات الجيش

تمكن أفراد فرقة البحث والتفتيش
بوالية سيدي بوزيد التونسية ،من
الكشف ع��ن خلية إره��اب��ي��ة جميع
أفرادها فتيات تتراوح أعمارهن بين
 22و 25سنة.
وبحسب ما ذكرته إذاع��ة «شمس
إف إم» التونسية ،فإن الخلية تتكون
من  4فتيات منقبات متبنيات للفكر
ال��م��ت��ط��رف .وق��د وج��ه��ت لهن تهمة
محاولة استقطاب الفتيات وحثهن
على تبني الفكر الداعشي اإلرهابي.
من جهتها ،أعلنت وزارة الداخلية
التونسية الكشف عن خلية تكفيرية
بجهة السند في محافظة قفصة جنوب
البالد بايع أفرادها تنظيم «داعش»
وخططوا للقيام بعمليات إرهابية ضد
بعض المقرات األمنية والعسكرية.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم
التحفظ على  6عناصر من هذه الخلية
بعد اس��ت��ش��ارة النيابة العمومية
بقفصة وذلك بتهمة االنتماء إلى تنظيم
إرهابي مع إصدار برقية تفتيش في
حق  4آخرين على عالقة بعناصر هذه
الخلية.
على صعيد آخر ،فجرت المخرجة
التونسية ،إيمان بن حسين ،عدة
حقائق خطيرة في فيلمها الوثائقي
أهمها ت��ورط معهد باستور ووزارة
الصحة التونسية مع وزارة الدفاع
األميركية وأكبر مخبر أدوية صهيوني
قصر بالجنوب
في استغالل أطفال ّ
التونسي وجعلهم «فئرانا مخبرية»

وال��ل��ج��ان الشعبية ف��ي مديرية ميدي التابعة
لمحافظة حجة شمال غرب البالد.
وبحسب وك��ال��ة األن��ب��اء الرسمية س��ب��أ ،أكد
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد
الركن شرف لقمان ،أن حوالى  378عنصرا ً من
الغزاة والمرتزقة لقوا مصرعهم حينما حاولوا
الزحف من منطقة الموسم بجيزان إلى صحراء
ميدي في المنطقة الحدودية ،مشيرا ً إلى أن قوات
ومرتزقة ال��ع��دوان حاولت خ�لال الثالثة األي��ام

الماضية أن تتقدم باتجاه صحراء ميدي غير
أنها قوبلت بالمواجهة الضاربة والحاسمة التي
جعلت العشرات من ضباطهم وأفرادهم يقعون
صرعى وقتلى فيما دُم��رت العديد من دباباتهم
وآلياتهم.
كما أشار المصدر عن مقتل القيادي في مرتزقة
العدوان الشيخ جابر محمد أبو شوصاء مع  3من
مرافقية في مواجهات ميدي.
(التتمة ص)14

لمرهم يعالج مرض «ليمانشيا» الذي
أصيب به جنود أمركيون في حرب
الخليج.
وقالت المخرجة التونسية إنها
حاولت الجمع بين الوثائق المكتوبة
والشهادات الحية للمتورطين فيما
اعتبرته مؤامرة انطلقت خالل الفترة
الممتدة من سنة  2002إلى .2014
وي��ت��ض��م��ن ال��ف��ي��ل��م ش���ه���ادات كل
م��ن عفيف ب��ن صالح رئيس مخبر
الوبائيات الطبية بمعهد باستور
بتونس ،وسمير بوبكر رئيس لجنة
االخ�لاق��ي��ات الطبية ومجموعة من
ال��وزراء الذين أداروا وزارة الصحة
ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ت��ي وق��ع��ت فيها هذه
التجاوزات.
وكشفت بن حسين ،أن أكثر من
 100شخص م��ت��ورط��ون ف��ي هذه
المؤامرة التي تعتبر جريمة دولة على
حد قولها ،حسب تصنيف المحامين

أو المستشارين القانونيين.
وش��ددت على أن المتورطين هم
وزراء ومدير معهد باستور بتونس،
الذي يضم مستشفى ومركز دراسات
وأبحاث طبية ،في تلك الفترة تحت
إشراف وزارة الصحة التونسية حين
استجابت لمطلب البنتاغون األمريكي
المتمثل في إخضاع مصابين ومنهم
قصر للتجارب.
ّ
وذك����رت المتحدثة أن القانون
التونسي يمنع إجراء التجارب على
القصر ،مؤكدة أن الجريمة تمت بمنطقة
ّ
بالجنوب التونسي أين خضع أطفال
مصابون بمرض «ليمانشيا» إلى
تجارب عبر مرهم جديد تم تحضيره
بأكبر مخبر أدوية إسرائيلي ومتكون
من م��واد خطيرة مقابل مبلغ مالي
قدره  50دينارا ً يتسلمه كل من خضع
للتجربة أو كل من أقنعوه لحاجيات
مادية بأن يكون فأر تجربة.

همزة و�صل
�سيمفونية
يوم الأر�ض..
نظام مارديني
ه��ي ليست ول �ي��دة صدفة
انتفاضة «ي��وم األرض» ،بل
ك��ان��ت ول �ي��دة مجمل الوضع
ال ��ذي ع��ان��اه ويعانيه شعبنا
في فلسطين المحتلة منذ قيام
الكيان الصهيوني.
فقبل أرب�ع�ي��ن ع��ام �اً ،وفي
ي� ��وم ال �س �ب��ت ال �ث�لاث �ي��ن من
ش �ه��ر آذار  ،1976وبعد
ث�م��ان�ي��ة وع �ش��ري��ن ع��ام �ا ً في
ظل االحتالل ،انتفض شعبنا
ف ��ي ج �م �ي��ع ال� �م ��دن وال��ق��رى
وال �ت �ج � ّم �ع��ات ف��ي األراض� ��ي
ال �م �ح �ت �ل��ة ع� ��ام  1948ضد
العدو الصهيوني.
ش�ك��ل ه��ذا ال �ي��وم انعطافة
مفصلية ونقلة نوعية مهمة
في حياة وت��اري��خ شعبنا في
م �ع��ارك��ه دف��اع��ا ً ع��ن وج ��وده
ضد االحتالل ،وهو حمل بين
طياته أيضا ًكل معاني التحدي
والمقاومة الشعبية الصلبة
لكل المشاريع والمخططات
ال �ت��ي ت ��ؤدي لشطب األرض
وتدعم مصادرتها وتهويدها.
وحكاية األرض هي حكاية
ع �ش��ق أب ��دي ��ة ،ول �ع��ل فلسفة
وج� ��ودن� ��ا ي��رت �ب��ط ب� ��األرض
األسطورة الخالدة لذلك يعتبر
ال �ص��راع ال �ق��ائ��م بيننا وبين
أعدائنا هو صراع وجود.
ه ��ي ح �ك��اي��ة ال�� ��روح التي
تحلّق ف��ي الفضاء ف��ي لحظة
ال�ح�ق�ي�ق��ة ،وه ��ي ت�ت�ج�لّ��ى في
أب� �ه ��ى ص � ��وره � ��ا ...عشقنا
بيسان دون أن نراها .عشقنا
صفد دون أن ن��راه��ا .عشقنا
طبريا دون أن نراها .عشقنا
حيفا ويافا وبيت لحم والقدس
والخليل ...ويطول عشقنا لكل
حبة تراب من بالدنا الممتدة
م��ن ج �ب��ال ك��ردس �ت��ان األبية
وح� �ت ��ى ش ��واط ��ئ فلسطين
الحبيبة.
ل� �ط ��ال� �م ��ا ك� ��ان� ��ت ل�ل��أرض
الفلسطينية تركيبة غريبة،
وه���ي ل �ي��س ك �ب��اق��ي أصقاع
العالم ..وألنها كذلك تكالبت
ك ��ل ح� �ث ��االت ال� �ك ��ون عليها
ودف�ع��وا ك��ل روائ��ح الكراهية
والقذارة إليها فجاءها اليهود
ي�ح�م�ل��ون ال�ع�ن�ص��ري��ات كلها
في جيوب قلوبهم يوزعونها
«دوي�لات» و«فيدراليات» هنا
وهناك وهنالك..
أق��ول ل��ك ي��ا فلسطين ،منذ
انهمار الضوء على الكون كنتِ
تتجولين ف��ي مقدمة الهواء
ع �ن��دم��ا ك �ن��ت ت�ل��وح�ي��ن يوما ً
بأكمام السماء كي تتل ّمسي
الظهيرة المشبعة باألنفاس
وهي تتماي ُل ك ّل لحظة بظالل
من الحب.
ال تزالين يا فلسطيننا قوس
روح��ي أخضر يتعثر بلحية
ُ
ينقش
ن �ب��وخ��ذ ن �ص��ر وه� ��و
شعارات نصره على الشاطئ
ال� �س ��وري ،وي �س �ب��ي اليهود
وخرافاتهم ليعلمهم الزراعة
والكتابة في بابل ،ومن هناك
س� � ّط ��روا ك�ت��اب�ه��م «ال� �ت ��وراة»
ب ��ال� �م ��زام� �ي ��ر واألس� ��اط � �ي� ��ر
السورية.
ت� � �م� � � ّر ص�� � ��ور ش� �ه ��دائ ��ك
أم ��ام� �ن ��ا ك �ش �ق��ائ��ق النعمان
تتدلّى حلماتها في فم النحل
ح �ي��ن ي �س��ري ال �ش �ه��د ب��روح
منحوتات تدمر ونمرود وهي
�رج م��ن خزانتها رسائل
ت �خ� ُ
حياة وحضارة.
ال ت ��زال� �ي ��ن ي� ��ا فلسطين
تشاكسين تاريخك المألوف
في س��وق عكاظ ك��أنّ س ّرتك
ُ
تعزف سيمفونية
قيثارة بابل
ل�لإل��ه م � ��ردوخ ب �ع��دم��ا م�� ّرت
س�ن��ون وق��راب�ي��ن المعبد وال
ت ��زال� �ي ��ن ت �ن �س �ج �ي��ن خ �ي��وط
حريرك بنوافذ أحالمنا .
في كل عام تنادينا األرض
في مثل هذا اليوم فنلبي النداء
ألج �ل � ِك ي��ا فلسطين ...وإننا
لَعائدون!

