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الفروف يطالب كيري ب�ضرورة الف�صل بين «المعار�ضة» و«الن�صرة» والجبير يطلب تغيير موازين القوى

همزة و�صل

تفجيرات طرطو�س وجبلة :بوتين ُيبرق للأ�سد ِّ
معزي ًا و فرن�سا ت�صفها بالب�شعة

طرطو�س و�أخواتها:
وحدة الدم

بعث الرئيس ال��روس��ي ،فالديمير بوتين ،ببرقية
تعزية إل��ى نظيره ال��س��وري ،بشار األس��د ،بضحايا
سلسلة الهجمات التي استهدفت المدنيين ،أمس ،في
مدينتي طرطوس وجبلة الساحليتين.
وشدد بوتين على أن هذه المأساة تدل مرة أخرى
على الطابع الهمجي والمنافي لإلنسانية للجماعات
اإلرهابية التي أطلقت الحرب الدموية ضد الشعب
السوري ،مؤكدا ً استعداد موسكو لمواصلة التعاون مع
الشركاء السوريين في مواجهة الخطر اإلرهابي ،وأعرب
عن قناعته بأن المجرمين الذين تلوثت أيديهم بدماء
األبرياء ،لن يهربوا من الجزاء.
وف��ي وق��ت سابق ق��ال دميتري بيسكوف الناطق
الرسمي باسم الرئيس الروسي إنّ ه��ذه التفجيرات
تثير قلق روسيا ،وتؤكد هشاشة األوضاع في المنطقة،
مشيرا ً أ ّنه «من غير الممكن أال تثير زيادة التوتر والنشاط
اإلرهابي قلقا شديداً ،ومرة أخرى يظهر ذلك هشاشة
الوضع في سورية ،ويؤكد مرة أخرى ضرورة مواصلة
مسار المفاوضات بخطوات حثيثة».
المواقف الروسية ج��اءت على خلفية سلسلة من
التفجيرات اإلرهابية ضربت مدينتي طرطوس وجبلة
في سورية ،وأدت إلى استشهاد نحو  130شخصاً،
وإصابة العشرات .وقد أعلن كل من تنظيمي «داعش» و
«احرار الشام» مسؤوليته عن التفجيرات.
وفي السياق ،أفاد نقيب األطباء في الالذقية الدكتور
غسان فندي أنّ عدد الضحايا يشهد تزايدا ً مستمرا ً
نتيجة اإلصابات الخطيرة ،وأنّ أكثر من  100شهيد
و 200جريح هي حصيلة تفجيرات مدينة جبلة.
فندي أضاف أنّ معظم الشهداء من النساء واألطفال
الذين كانوا يتواجدون بكثافة في محطة النقل الواقعة
في مدخل المدينة ،والتي تعتبر المحطة الرئيسية التي
تؤمن وص��ول الكثير من مواطنين القرى المجاورة،

مشيرا ً أنّ مستشفيات مدينة الالذقية غصت بالجرحى
نتيجة استهداف مشفى جبلة الوطني من قبل انتحاري،
ما أدى إلخراجه عن الخدمة واستشهاد عدد من الطواقم
الطبية.
وأوض��ح نقيب األطباء أ ّن��ه ال يوجد نقص بالمواد
الطبية أو العالجية ،وهناك اكتفاء لدى محافظة الالذقية
بالتجهيزات والمواد الالزمة ،كما تمتلك طواقم طبية
تؤمن لها القدرة على استيعاب المصابين دون الحاجة
لالستعانة بكوادر إضافية ،فيما تقوم مديرية الصحة
في المحافظة والجهات المعنية بالعمل على إعادة
تأهيل مشفى جبلة للعمل بالسرعة القسوة.
من جانبها ،دان��ت الخارجية الروسية التفجيرات
ورأت أن هدفها هو إحباط نظام وقف األعمال القتالية،
وزعزعة الجهود لتسوية األزم��ة السورية بالوسائل
السياسية ،مشيرة أنّ هذه التفجيرات الدموية «تح ٍد
وق��ح ليس أم��ام الحكومة السورية ومواطني البالد
فحسب ،بل وأمام المجتمع الدولي برمته والذي سبق
له أن أعرب بوضوح عن موقفه الجماعي الداعم للوفاق
الوطني السوري والسبل السياسية لحل النزاع في
سورية ،بموازاة محاربة اإلرهاب بال هوادة وفق قرارات
مجلس األمن الدولي وبيانات المجموعة الدولية لدعم
سورية».
وفي موقف الفت دانت فرنسا بشدة سلسلة «الهجمات
اإلرهابية التي استهدفت ،المدنيين األبرياء في سورية
وأدت إلى مقتل حوالي  80شخصا ً في حصيلة أولية
مرشحة لالزدياد» .بحسب الخارجية الفرنسية.
وقالت الخارجية ،في بيان ،إنّ «أعمال العنف هذه
والهجمات بحق السكان المدنيين في سورية ُتعد
انتهاكات ألحكام القانون اإلنساني الدولي» ،واصفا ً
الهجمات اإلرهابية بـ»البشعة».
(التتمة ص)14

القوات العراقية تك�سر تح�صينات داع�ش وتتقدّ م داخل المدينة

العبادي� :سنح ّرر الفلوجة في غ�ضون �أيام

توقع رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي بأن يتم
تحرير مدينة الفلوجة من أي��دي «داع��ش» في غضون
أيام ،فيما بدأت القوات العراقية بمحاصرة المدينة من 3
محاور.
وقال العبادي الذي يُشرف «ميدانياً» على عملية تحرير
الفلوجة بصفته القائد العام للقوات المسلحة في كلمة
موجهة إلى مواطني العراق أمس« :علم العراق سيرتفع
عاليا ً فوق أرض الفلوجة اليوم ،وسنمزق تلك الرايات
السوداء للغرباء الذين اختطفوا هذه المدينة ،لقد دقت

ساعة تحرير الفلوجة واقتربت لحظة االنتصار الحاسم،
ليس أمام داعش إال فرار».
ووص��ف العبادي تحرير الفلوجة بأنه هدية لكل
العراقيين ،قائال« :كلنا يد واحدة لتحرير هذه المدينة»،
وأك��� ّد أن��ه وج��ه األوام���ر بضمان م��خ��ارج آمنة للسكان
المدنيين .وفي حال استحال الخروج ،أكد العبادي أ ّنه
يمكن للمواطنين المكوث في بيوتهم ،مؤكدا ً أ ّنه على القوات
األمنية الحفاظ على أرواح وممتلكات سكان المدينة.
(التتمة ص)14

ً
قتيال بتفجيرين في عدن
التحالف ال�سعودي متهم ..و41

اليمن :ا�ستئناف مفاو�ضات الكويت

استؤنفت جلسات المفاوضات في الكويت صباح أمس
برعاية االمم المتحدة بعد انقطاع دام  6أيام ،من قبل وفد
الرياض في ظل تواطؤ المنظمة الدولية وصمتها على تلك
العرقلة ألكثر من مرة.
رئيس وفد أنصار الله محمد عبدالسالم أشار إلى أنّ
الوفد الوطني لم يعلق أو ينسحب من أيّة جلسة ،مشددًا

على أنّ الحوار يجب أن يكون شامالً متناوال ً كافة القضايا
السياسية ،وأن الوفد الوطني جاهز منذ اللحظة األولى في
الدخول المباشر والجاد إلى عمق القضايا الرئيسية لتحديد
مالمح المرحلة االنتقالية ،مؤكدًا أن المرحلة تحتاج إلى
توجه حقيقي لمناقشة كافة القضايا على الطاولة.
(التتمة ص)14

ال�سي�سي� :أر�سلنا غوا�صة النت�شال
ال�صندوقين الأ�سودين للطائرة المنكوبة
ق��ال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
إنّ بالده أرسلت غواصة للبحث عن الصندوقين
األس��ودي��ن لطائرة شركة مصر للطيران ،التي
سقطت في واحدة من أعمق بقاع البحر المتوسط
وعلى متنها  66شخصاً.
وأضاف في كلمة ألقاها خالل احتفال بافتتاح
توسيع شركة صناعية بمدينة دمياط الساحلية
أنّ وزارة البترول والثروة المعدنية تمتلك غواصة
تستطيع أن تصل إل��ى  3000متر تحت سطح
البحر ،وتحركت تلك الغواصة في اتجاه منطقة
سقوط الطائرة للمساعدة في إنتشال الصندوقين
األسودين».
وق���ال م��ص��در ب����وزارة ال��ب��ت��رول إنّ السيسي
كان يُشير إلى غواصة يتم التحكم فيها عن بعد
وتستخدم غالبا ً لصيانة المنصات النفطية في مياه
البحر .ولم يتضح إن كانت الغواصة ستساعد في
تحديد موقع الصندوقين األس��ودي��ن ،أو إن كان
استخدامهما سيتم في مراحل متأخرة من العملية.
من جانبه ،ق��ال رئيس شركة مصر للطيران
صفوت مسلم للتلفزيون الرسمي ،إنّ البحث عن
حطام الطائرة يجري في نطاق  40ميالً بحريا ً
وقد يزيد نطاق البحث إذا لزم األمر .ويعادل هذا
النطاق منطقة مساحتها  5000ميل مربع (17000
كيلومتر مربع) ُتمثل نفس النطاق ال��ذي غطته
عمليات البحث األولية عن طائرة أير فرانس التي

سقطت في المحيط األطلسي عام .2009وفي إطار
منفصل ،قال األسطول السادس التابع للبحرية
األميركية إنّ طائرة دوري��ة تابعة له تساعد في
عمليات البحث قد رصدت أكثر من  100قطعة من
الحطام تم التيقن من أ ّنها تخص طائرة .وقالت
البحرية األميركية إ ّنها نقلت هذه البيانات إلى
البحرية المصرية.

«داع�ش» يختبر غاز الخردل
على رهائنه
نقلت صحيفة التليغراف ،عن
مصادر محلية في مدينة الموصل
بمحافظة األنبار العراقية ،قولها
إنّ تنظيم «داعش» االرهابي يختبر
غاز الخردل والكلور على رهائنه في
سجون سرية.
كما قالت الصحيفة البريطانية:
إنّ التنظيم نقل مصانع األسلحة
الكيماوية وم��ق��رات عملياته إلى
المناطق السكنية ،لتفادي الضربات
الجوية للتحالف الدولي الذي تقوده
واشنطن ،وفقا ً لـ»سكاي نيوز».
وحسب معلومات الصحيفة ،فإن
«داع��ش» الذي يسيطر على مدينة
الموصل منذ عامين ،يسعى النتاج
وتصنيع أسلحة كيماوية ،بغية
شن هجمات في سورية والعراق
ودول غربية.
ويعتمد «داع���ش» ف��ي عمليات
إن��ت��اج األسحلة الكيماوية ،وفق
م��ص��ادر التليغراف ،على علماء
عراقيين عملوا في برنامج التسليح
ف��ي عهد الرئيس العراقي ص��دام
حسين.
وكشفت الصحيفة ،أنّ قائد وحدة
تصنيع األس��ل��ح��ة الكيماوية في
التنظيم ،سليمان داوود العفاري،
الذي اعتقلته قوة أميركية في مارس
الماضي ،ب��ات يمد االستخبارات
األميركية بمعلومات عن عمليات
«داعش» الكيماوية.
وب��ي��ن��ت تحقيقات لصحفيين

محليين في سورية وال��ع��راق ،أنّ
«أبو شيماء» ،الذي كان يدرس في
جامعة ب��غ��داد إب��ان حكم ص��دام،
خلف ال��ع��ف��اري على رأس وح��دة
إن��ت��اج األس��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة في
«داعش».
ووف����ق ال��م��ع��ل��وم��ات األول���ي���ة،
ف��إنّ أب��ي شيماء أم��ر خ�لال األشهر
األخ��ي��رة ،بنقل مصانع «داع��ش»
الكيماوية من مختبرات جامعات
الموصل وتلعفر ،إلى مناطق سكنية
لحمايتها م��ن غ����ارات التحالف
الجوية.
وت���ح���دث س���ك���ان م���ن منطقة
المهندسين ،التي كانت تقطنها
أغ��ل��ب��ي��ة م��س��ي��ح��ي��ة ق��ب��ل س��ق��وط
الموصل ع��ام  ،2014عن سيطرة
«داع�����ش» ع��ل��ى م��ن��ازل ع���دة في
األسابيع الماضية.
واف���اد شهود إل��ى أن «داع��ش»
ي��رك��ن ف��ي م��ح��ي��ط ت��ل��ك ال��م��ن��ازل
شاحنات غير عسكرية ،كما كشفت
ع��ن رم���ي ج��ي��ف ع��ش��رات ال��ك�لاب
واألران���ب النافقة في مستودعات
النفايات بالمنطقة.
وذكرت التليغراف ،أنّ الصحفيين
المحليين ن��ق��ل��وا ع��ن ع��م��ي��ل في
«داعش» قوله :إن الكالب واألرانب
ن��ف��ق��ت ،إث���ر خ��ض��وع��ه��ا ل��ت��ج��ارب
كيماوية ف��ي مختبرات «داع��ش»
وسط منطقة المهندسين السكنية.
(التتمة ص)14

من جانب آخ��ر ،ب��دأت مصلحة الطب الشرعي
المصرية ف��ي سحب عينات الحمض ال��ن��ووي
« »DNAمن أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة
لمطابقتها مع األشالء التي تم العثور عليها.وكانت
قد وصلت سيارة إسعاف تحمل  15حقيبة تحوي
بعض األش�ل�اء التي ت��م العثور عليها لضحايا
الطائرة المنكوبة.

تقرير �إخباري
ات�صاالت لجمع ال�سراج
وعقيلة �صالح
بدأت تحركات جدية في ليبيا لجمع رئيس حكومة الوفاق الوطني
فايز السراج ،بغريمه اللدود رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،
وفيما اقترحت بعض الجهات مدينة محايدة مكانا ً لالجتماع المرتقب،
تمسك صالح بطبرق ،مشددا ً على أنها هي المكان الوحيد المناسب
للقاء رئيس الحكومة.
وبالتزامن قتل وزير سابق في الحكومة المؤقتة في مواجهات مع
تنظيم «داعش» بالقرب من سرت ،في وقت قالت حكومة طرابلس إنّ
قواتها ُتحرز تقدما ً كبيرا ً على جبهة القتال ضد التنظيم اإلرهابي.
وفي األثناء ،قال رئيس مجلس النواب الليبي ،المستشار عقيلة
صالح ،إنّ مدينة طبرق هي المكان الطبيعي للقاء رئيس المجلس
الرئاسي ،فايز السراج ،معتبرا ً أنّ اختيار أيّ مكان بديل للقاء «انحراف
عن المسار الطبيعي ،وهو نيل الثقة وإق��رار حكومته من تحت قبة
مجلس النواب فقط».
وع ّقب رئيس المجلس ،في تصريح أمس ،وفق وكالة أنباء الشرق
األوسط ،بأنّ المجلس الرئاسي لم يكن منتخبا ً من مجلس النواب،
وأنّ اختياره جاء من خارج المجلس ،الفتا ً إلى أنّ الشعب الليبي لن
يقبل أنّ يمنح الثقة للحكومة إال من خالل تضمين اإلعالن الدستوري،
ثم التصويت على الحقائب الوزارية بعد عرض سيرهم الذاتية داخل
المجلس ،كل وزير على حدة.
وأوضح صالح أنّ هذا اإلج��راء هو المخرج الوحيد لنيل حكومة
الوفاق الثقة ،قائالً« :إنّ ما يقوم به المجلس الرئاسي هو تح ٍّد إلرادة
الشعب الليبي وااللتفاف على شرعية مجلس النواب».
كان عضو مجلس النواب الليبي ،عبدالسالم نصية ،دعا في وقت
سابق أمس ،إلى عقد لقاء يجمع بين رئيس المجلس الرئاسي ،فايز
السراج ،ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ،داخل ليبيا ،من أجل
مناقشة القضايا الراهنة ،بينما ذك��رت مصادر أنّ هناك تحركات
إقليمية ودولية لجمع الرجلين ،دون أن تعطي مزيدا ً من التفاصيل.

نظام مارديني
ضرب اإلسالم الداعشي اليوم
في طرطوس وجبلة ،فدفع أكثر
من  130شهيدا ً حياتهم وروحهم
ودمهم ثمن بقائهم في أرضهم
ومدنهم ووطنهم ..وهناك مَن
يحدثنا عن «الثورة» ،ولكن من
ب�لاد االغ��ت��راب وليس م��ن على
األرض ال��س��وري��ة ..ال ،ل��م يعُ د
مجديا ً ألحد هذا اللعب العبثي،
أو السريالي ،ولكأنها «رقصة
التانغو» مع العدم ومع الموت
على حساب السوريين المثقلين
باليأس وبالخراب والدم.
وهنا ليس من السهل الكتابة
ع��ن القامشلي ،المدينة التي
تجلس منتظرة عودة «طوروس»
إليها لتكتمل دورتها الجغرافية
الطبيعية التي كانت قد سرقتها
اتفاقية «سايكس بيكو» وتك ّرمت
بها لتركيا.
ت��ق��ب��ع ال��ذك��ري��ات الحزينة
اآلن ف��ي القامشلي وكأنها في
أحد كهوف الظالم ال��ذي يأتيها
مع إس�لام أميركا و«إسرائيل»:
«سنأتيكم بإسالم جديد يقاتلكم
ويقتلكم»..
ل��م يحدث ي��وم�ا ً م��ا أن تعود
إل��ى القامشلي إال وي��ع��ود من
ج��دي��د األل���م ال���ذي يصطحبها
ويصطحبنا معها اآلن ،بعدما
كانت تضج بالحيوية لعشرات
السنين ،وهي الحيوية المنبثقة
من مزيجها السكاني ،إنه الخليط
الذي ُيشعِ ل التطور ..تط ّور أي
م ّتحد ،أو محافظة ،أو دولة ـ أمة،
أو أمة تامة.
عندما تغیب ال���رؤی وسط
األم�����واج ال��م��ت�لاط��م��ة ف��ی بحر
السیاسة وعندما یُص ّر البعض
علی إبقاء االنقسام قائما ً ویرفض
مغادرة المصالح الفئویة ویجري
التفكیر باألطر الضیقة من أجل
االستئثار بكل شيء ،يأتي الدم
ليوحد أهل المدينة من جديد..
ّ
ثمانية ش��ه��داء ف��ي القامشلي
وريفها.
ه���ا ه���ي خ�ل�اي���ا ال���دواع���ش
النشطة مع الخونة يتوزعون
ح��ول ال��م��ك��ان المستهدف ،كل
واحد منهم يتق ّمص لون المنطقة
المرشحة للتفجير من حيث لون
القميص والبنطال أو الدشداشة
وشكل اللحية وطولها وتشذيبها
حسب الشائع والمعروف عند
أهلها ..يبتكرون عالقات أخوية
وإسالمية مع وجوه أهل المنطقة
ال��م��ع��روف��ي��ن وم���ع السيطرات
والدكاكين والمحال ..ثم يحددون
س��اع��ة ال��ص��ف��ر ..ف��ه��ل ندعهم
يفجروننا ونحن واقفون
كالعادة ّ
في طابور الموت الطويل؟ ماذا
سنفعل إذا كان هناك مَن أدمن
على الخيانة؟
هؤالء الذين جعلوا وجودهم
قشرة آدم��ي��ة وأصبحوا مزابل
م��ع �دّة ل��ل��ح��رق ..ه���ؤالء الذين
تق ّمصوا ي��ه��وذا «خ��ائ��ن الخبز
والزيت والزعتر» ،باعوا وطنهم
كما باع يهوذا سيده.
أضحى لون الدم األحمر القاني
وشما ً يُطرز أرصفتنا وش��وارع
مدننا ،وفي حضرة ال��دم ،يبقى
العمل وليس ال��ك�لام ه��و ال��ذي
يستأصل الورم المذهبي الخبيث
المستوطن أرواحنا منذ 1500
عام.
ه��ل ال ن���زال نحتاج وسيطا ً
بيننا وبين الله؟
ب��ل ه��ل ال ي���زال ال��ل��ه يحتاج
وسيطا ً دينيا ً بيننا وبينه؟
ستبقى الشمس ت��ش��رق كل
يوم ،فهي قديمة جدا ً قدم الكون،
لكنها لما تشرق على القامشلي
وطرطوس وجبلة ،فأنها تتجدّد
كل يوم ،الستقبال الحياة بثوب
أحلى وأبهى.
ستبقى تشرق على مدننا،
لتؤكد أن هناك مَن هو أبرع من
أب��ي بكر البغدادي في التقاط
اللحظة التاريخية ،رغم أنه واثق
من أن األيديولوجيا اإلسالمية
تعمل لمصلحته ،ولكن وحدَها
أج����راس كنيسة دي���ر السيدة
ال��ع��ذراء على ضفاف الخابور
ُتقرع من جديد..
ق��ي��ل إن أح��ده��م دخ���ل على
معاوية يسأله :إلى متى ستبقى
أج��راس الكنائس ُتقرع ،يا أمير
المؤمنين؟
أجابه :دَعْ ها فهي تقرع أجراس
النصر.
سالما ً لكنّ  ،يا القامشلي ،ويا
طرطوس ،ويا جبلة ...يا مدن
ال��ح��رب وش�ل�االت ال���دم ال��ت��ي ال
تنتهي.

