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ويتو�سع غرب مدينة حلب
الجي�ش ال�سوري يُحبط هجوم الإرهابيين لل�سيطرة على الرامو�سة
َّ

مو�سكو تحقق في ا�ستخدام الإرهابيين غازات �سامة ودعت وا�شنطن للتعاون
أ ّكد مدير الصحة في حلب الدكتور محمد حزوري استشهاد ستة مدنيين
وإصابة أربعة عشر ،جراء قصف الجماعات المسلحة غازات سامة على األحياء
التي يفرض الجيش السوري سيطرته عليها.
ورجح الدكتور حزوري أن تكون الغازات التي استخدمها المسلحون هي
ّ
الكلور أو الخردل.
وكانت الجماعات المسلحة قصفت منطقة ساعة العواميد في حلب القديمة
بالغازات السامة.
إلى ذلك فتحت روسيا تحقيقا ً في استخدام اإلرهابيين غازات سامة ،ودعّ ت
واشنطن إلى التعاون في هذا االمر.
بدورها قالت وزارة الخارجية األميركية إنها تدرس تقارير عن إلقاء غاز سام
على بلدة سورية قرب موقع إسقاط مروحية روسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في مؤتمر صحافي ،إن صحت تلك
التقارير فستكون خطيرة جداً.
و أضاف إنّ الواليات المتحدة ال يمكنها تأكيد صحة التقارير التي أوردها
مسعفون سوريون يعملون في منطقة تخضع لسيطرة المعارضة.
ميدانياً ،فتح الجيش السوري الطريق إلى مدينة حلب من جهة الراموسة
الواقعة في الريف الغربي الجنوبي للمدينة ،وفق ما أفاد به مراسل الميادين
ال��ذي أش��ار إل��ى فشل الهجوم ال��ذي ح��اول المسلحون من خالله قطع هذا
الطريق.
وقد قتل في المعارك ما ال يقل عن مئتين وخمسين مسلحاً.
في غضون ذل��ك تتواصل المعارك على أكثر من جبهة في حلب وريفها
الجنوبي الغربي ،بعد فشل هجوم آخر شنته المجموعات المسلحة في محاولة
منها لفك الط ّوق عنها في األحياء الشرقية للمدينة.
حقق الجيش السوري تقدما ً جديدا ً أمس ،على حساب الفصائل اإلرهابية في
جنوب غرب مدينة حلب لتخسر األخيرة مناطق كانت سيطرت عليها قبل أيام
معدودة.
وذكرت مصادر أن الفصائل المسلحة فقدت عددا ً من المواقع في غرب حلب،
كانت قد سيطرت عليها إثر هجوم شنته األحد لفك الحصار عن عناصرهم.
وذكر ناشطون أنّ القوات السورية سيطرت على تلتين وقريتين عند األطراف
الجنوبية الغربية لمدينة حلب ،إثر هجوم مضاد على تلك المناطق.
(التتمة ص)14

كلينتون ...و«�صاحب ظلها الطويل»

المنظمات الأهلية حذرت من تدهور و�ضعه ال�صحي

ً
ت�ضامنا مع الأ�سير بالل كايد
تظاهرات فل�سطينية

حقوق الإن�سان اليمنية:

فاديا مطر
بعدما حط شهر آب الحالي رحاله في مشاهد اقليمية ودولية
اخذت سخونتها من سخونة صيف المشهد العسكري السوري تأتي
التصريحات من واشنطن بين من يسعى للتبريد ومن ﻻ يسعى اليه.
فقد باتت تصريحات وزير الخارجية اﻻميركية جون كيري منذ
اي��ام حول احتمالية كون الممرات اإلنسانية التي اعلنتها موسكو
خدعة ،والتهديد بنسف التعاون الذي أقره تفاهم موسكو ،هي أرض
رملية تسعى تحتها نيات آخرين ،ألن دراماتيكية األحداث منذ نهاية
شباط المنصرم لم تهدأ ،رغم سير بعض التفاهمات في سياق المشهد
السياسي متمازجة مع خط العسكرة الذي تقف فيه هذه التفاهمات بين
«الخداع» و«الخروج من البيدر بال كيل» ،فقد توضحت بعض معالم
من يسعى تحت الرمال األميركية بعد تصريحات «جون كيري» في 1
آب الحالي ،ومطالبته موسكو والدولة السورية بعدم تنفيذ عمليات
هجومية على اﻻرض السورية ،واعترافه بأن «وقف اﻻقتتال» الذي
بدأه شباط الماضي قد انهار تقريباً ،وأن الشواهد حتى اآلن «مقلقة
جدا ً للجميع» ،فهل ترتيب المشهد الملتبس بين موسكوو واشنطن
بلغة التباين هو من سياسة الحكمة لدى الطرفين؟ ام أن صور المشهد
الحقيقي لإلدارتين تختلف في أطر اولوياتها؟!
وهذا يلح أكثر ،خصوصا ً بعد تغيير تنظيم النصرة لون جلده سواء
ببيان «الظواهري» او «الجوﻻني» .وهو ما يبعث إشارة تحت الرمال
إلى واشنطن لنسف تفاهم موسكو ،بعد أن رفضت النصرة العروض
المقدمة سابقا ً لتغليفها وتسويقها ،واإخ��راج السيئ الذي وصفته
الصحافة األميركية منذ أي��ام وال��ذي أخ��رج التمايز من آم��ال بعض
اﻻوساط األميركية ،وما استفاضت به «واشنطن بوست» من شرح
لكالم المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون عن العزم بالدخول
(التتمة ص)14

� 10آالف طفل تعر�ضوا للقتل

َخ َرج الفلسطينيون أمس بتظاهراتٍ في كل من رام الله
ونابلس وبيت لحم ،تضامنا ً مع األسير بالل كايد المضرب
عن الطعام منذ خمسين يوماً ،فيما دعا حراك (فلسطينيون
من أجل األسرى) إلى التظاهر أمام معتقل عوفر غرب رام
الله ضد سياسة االعتقال االداري ،وللمطالبة باإلفراج
الفوري عن كايد .وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد

جهاز مكافحة الإرهاب �أكمل تطهير طريق المو�صل ـ الح�ضر

بغداد :الجبوري يرفع دعوى ق�ضائية ّ
�ضد العبيدي

تفاعلت أمس اتهامات الفساد التي وجهت األصابع إلى
رئس البرلمان العراقي ما دفع القضاء إلى التحرك ،حيث
أعلنت السلطة القضائية أنّ المدعي العام حرك شكوى الحق
العام بحق كل من ورد اسمه في خالل جلسة استجواب وزير
الدفاع خالد العبيدي ،في مجلس النواب منذ يومين.
وبناء على ذلك قرر مجلس القضاء األعلى إنشاء هيئة
قضائية ،تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق
مع هيئة النزاهة.
رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ،كان قد أصدر
توص ّية بمنع سفر كل من وردت أسماؤهم في استجواب

تقرير �إخباري

مجلس النواب بشأن الفساد مؤقتاً ،وإنّ هذا الحظر يهدف
إلى تالفي إلحاق ضرر أكبر ،وعليه فإن رئيس البرلمان سليم
الجبوري يمنع من السفر بناء على تلك االتهامات.
إلى ذلك قدم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمس،
دعوى قضائية في محكمة الكرخ األول��ى ضد وزير الدفاع
خالد العبيدي ،بتهمة االدعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام
وإهانة مؤسسات الدولة السيادية.
وفي بيان صدر عن مكتبه اإلعالمي ،أ ّكد رئيس مجلس
ال���وزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي أنّ استجواب
(التتمة ص)14

ح ّذرت من أنّ الحالة الصحية لألسير المضرب عن الطعام
بالل كايد تزداد سوءا ً مع مرور كل ساعة.
األسير كايد مضرب عن الطعام منذ ما يقارب الخمسين
يوما ً رفضا ً لتحويله لالعتقال اإلداري ،في اليوم الذي كان
مقررا ً اإلفراج عنه منتصف حزيران يونيو الماضي.
(التتمة ص)14

عري�ضة �إلكترونية
ً
رف�ضا
�سعودية
للتطبيع
أط����ل����ق����ت م���ج���م���وع���ة م��ن
السعوديين ،تضم كتابا ً ومثقفين
وع��ام��ل��ي��ن ف��ي ال��ش��أن��ي��ن ال��ع��ام
وال��خ��اص ،عريضة الكترونية
راف��ض��ة للتطبيع م��ع ال��ك��ي��ان
الصهيوني.
وتأتي هذه الخطوة ردا ً على
الزيارة التي قام بها وفد سعودي
في  25تموز الماضي إلى القدس
المحتلة ،وع��ل��ى رأس���ه ال��ل��واء
المتقاعد أن��ور عشقي ،ولقائه
مسؤولين صهاينة.
وق��ال��ت المجموعة ف��ي بيان
بقلق
لها على االنترنت «تابعنا
ٍ
بالغ أنباء قيام وفد سعودي غير
رسمي بزيارة األراضي المحتلة،
واالجتماع بمسؤولين من الكيان
الصهيوني» ،وتابعت «أصابتنا
الزيارة بالصدمة وخيبة األمل إذ
أنها ال تعد تجاوزا ً لكافة األعراف
والقوانين المتبعة في المملكة
العربية السعودية حيال مقاطعة
الكيان الصهيوني وعدم االعتراف
بشرعيته فحسب ،بل تمت في
وقت تتسارع فيه وتيرة تعميق
االستعمار االستيطاني لألراضي
الفلسطينية».
(التتمة ص)14

أ ّكد القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان اليمني علي تيسير ،تعرض أكثر
من  10آالف طفل من األطفال اليمنيين لشتى أنواع القتل التي ينتهجها
تحالف العدوان السعودي على اليمن ،مؤكدا ً أنّ سحب اسم السعودية من
القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق أطفال اليمن ،يعد أنموذجا ً الرتهان
األمم المتحدة للمليارات السعودية التي تقدمها للمنظمة األممية.
وف��ي ح��وا ٍر ُمباشر مع قناة العالم اإلخبارية ،أ ّك��د علي تيسير أنّ
السعودية ومعها مايقارب  14دولة كان لها دور كبير في قتل اليمنيين
جميعا ً واألطفال بالذات ،مبينا ً أنّ  :هناك مايقارب عشرة آالف طفل تعرضوا
للقتل في محافظات الجمهورية ،ليس فقط بنيران القصف المباشر
للعدوان السعودي األميركي المتواصل منذ ما يقارب سنة ونصف ،بل
حتى أنهم دفنوا أطفاال ً أحياء تحت األنقاض وشردوا عددا ً كبيرا ً من األطفال
من مساكنهم ..وهناك عشرات األطفال الذين يموتون كل يوم بسبب انعدام
األدوية وسوء التغذية.
ووصف القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان اليمني تغاضي األمم المتحدة
ّ
عن إدراج اسم السعودية في القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق
األطفال في اليمن وصفه على أنه «بال شك مؤامرة ضد اليمن بأكمله».
وأوضح أنّ  :التقرير المبدئي الذي قدمه األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون في البداية وأدرج السعودية في قائمة العار أو القائمة السوداء..
كنا قد اندهشنا منه وكنا نعتقد أنّ خطأ قد حدث ،ألنّ األمم المتحدة وكل
آلياتها بما فيها مجلس األمن الدولي ومجلس حقوق اإلنسان في جنيف،
عودتنا لألسف أن تكون في موقع الغيرمحايد ،حيث وقفت في الفترة
السابقة مع العدوان بالكامل.
(التتمة ص)14

الأمم المتحدة ت�ؤكد مجدداً م�س�ؤولية الريا�ض عن االنتهاكات بحق �أطفال

عمليات نوع ّية للقوات الم�شتركة اليمنية
عند الحدود ال�سعودية
أف��اد مصدر عسكري ب��أنّ ق��وات الجيش واللجان
الشعبية ن ّفذت عمليات نوعية في ُ
الخوبة وجَ بل الدُود،
كما استهدفت مواقع للقوات السعودية في منطقتي العَ ين
الحَ ارة وجبل الدُخان في جيزان السعودية .ورد الجيش
واللجان على مصادر النيران السعودية التي استهدفت
حَ ���رض ومِ��ي��دي ع��ن ط��ري��ق قصف م��واق��ع سعودية

بالكاتيوشا والمدفعية.
وقال المصدر إنّ قوات هادي استهدفت مناطق متفرقة
من مديرية ِ
صرواح غرب مدينة مأرب ،شمال شرق اليمن،
بالقذائف والصواريخ ،بعد أن ش ّنت طائرات التحالف
السعودي غارتين جويتين على المديرية ذاتها.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
بالل..
يا كايدهم!!
نظام مارديني
رغ � ��م ُح� � ّم���ى «ال� � َه� �ل ْ� � َوس� �ةِ»
التطبيعية التي تقودها األنظمة
الخليجية مع الكيان الصهيوني،
تبقى المسألة الفلسطينية في
ذروة أه�م�ي�ت�ه��ا ،وال ي�ق�ل��ل من
اع �ت �ب��اره��ا أن �ه��ا س�ت�ظ��ل قضية
ك ��ل ال �س��وري �ي��ن واللبنانيين
واألردنيين والعراقيين وأحرار
العرب والعالم مثلما هي قضية
شعبنا في فلسطين.
منذ سنوات غير طويلة لم ن َر
أحدا ً من العرب يرفع صوته ولو
اعتراضا ً على «مهرجان» القتل
في األرض الفلسطينية ..جنود
العدو الذين يتركون جثث أطفالنا
على الطرقات يقولون «سنظل
نفعل ب�ه��م ه �ك��ذا لنجعل منهم
دي��دان �ا ً ب�ش��ري��ة» ،والحاخامات
ال ي��رون فينا س��وى ذل��ك ،وهم
يدعون «المالئكة المد ّمرة» إلى
«محقنا» .الحظوا فظاعة التعابير
المستخدمة من رجال دين يهود
ضد أهلنا ...ولكن بماذا يختلف
تنظيما «داعش» و«النصرة» عن
ذلك؟
م� ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي ال � �ق� ��ول إن
المحرقة المستمرة ضد شعبنا
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ال ت �ع �ن��ي ال �ع��دو
ب� �ش ��يء ،وإن ك ��ان ��ت عمليات
القتل هذه ،وكما قال مستوطن
صهيوني ف��ي إح��دى ضواحي
ال�خ�ل�ي��ل «إح� ��دى وص��اي��ا يهوه
أن نقتلهم ق�ب��ل أن يقتلونا»..
ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ح� �ت ��ى ول � ��و ك ��ان
الفلسطيني يحمل منديالً ،فهو
يخطط لخنق جندي صهيوني..
اآلن بات القتل للقتل.
اإلض� ��راب ع��ن ال�ط�ع��ام الذي
بدأه منذ خمسين يوماً ،األسير
البطل بالل كايد ،هو أحد وسائل
م�ق��اوم��ة االح �ت�لال الصهيوني
وم� �م ��ارس ��ات ��ه ف ��ي فلسطين،
وليس أعمق ع��ن واق��ع كايد إال
ق��ول األس�ي��ر المح ّرر المطران
ه� �ي�ل�اري ��ون ك �ب��وج��ي م���ن أنّ
األسرى «هم أحباء المسيح في
العذاب».
«ح�ي��ن ي�ك��ون عقل ال�ث��ور في
ق��رن �ي��ه ق��د ي �خ � ّر ص��ري �ع �ا ً أم��ام
ذب��اب��ة» مثل كنعاني عتيق ..أي
ذبابة ستجعل العدو يقع أرضاً،
ويتح ّطم؟ ليست ذبابة بل مقاوم
يدعى كايد!
ب �ل��ال ورف � ��اق � ��ه ي� �ق ��اوم ��ون
باألمعاء الخاوية ،في وقت ويا
للمهزلة ،أن ه�ن��اك م��ن ال يزال
ي��راه��ن على تسوية «عقالنية»
و«م� �ت� �ك ��اف� �ئ ��ة» ت ��أت ��ي م���ن بين
أسنان الصقور في «تل أبيب»،
وواشنطن ،والرياض ،كما ورام
الله!
ت ��ذك ��رون م ��ا ق��ال��ه الرئيس
ال�س��وري ال��راح��ل حافظ األسد
لدى توقيع اتفاق أوسلو« :كان
ث ّمة من مأل النصوص بالفراغ
ليمألها ،الحقا ً بالدم...».
ل��م يكن على ك��ل ح ��ال ،الدم
الذي ينام ،أو الدم الذي يتقاعس،
أو الدم الذي يتواطأ ..هو ذا الدم
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ي�ن�ف��خ ف ��ي جسد
الفينيق ،وه��ا ه��و يتجدد جسد
الفينيق .. .مع كايد.
ح�ي��ن ت �س��أل م� ��اذا ف��ي رأس
كايد لكأنك تسأل ماذا في رأس
القضاء والقدر ..قلنا هو نسخة
ب�ش��ري��ة ع��ن ال�ق�ض��اء وال �ق��در..
قدرنا المقاومة.
لبابلو ن� �ي ��رودا« ...ال تملواّ
م��ن تقديس ال�ح�ج��ارة .ال تملّوا
م��ن مراقصة شقائق النعمان،
ال تملوا من اللحاق بالسنونو.
في آخر المطاف ،سيكون هناك
رج��ل يحمل القمر على ظهره.
يقول ل�ك��م ...ه��وذا الطريق الى
ال �ح��ري��ة .وه ��ا إن �ن��ي أل �م �ل��م دم
القمر ،وأصغي الى الجمر ،وهو
يجثو عند أقدامكم.»...
ب�ل�ال «ي��ا ك��اي��ده��م» ..عنوان
يصلح أن يكون شعارا ً وهتافا ً
وحلما ً لكل المقاومين في بالدنا
واألحرار في العالم ،وصفعة في
وجه كل المتخاذلين والخونة من
شعبنا.

