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مو�سكو تدعو للتحقيق في ا�ستخدام غازات �سامة في حلب و الأمم المتحدة ت�سعى لهدنة �إن�سانية

الأ�سد ي�ستقبل بروجردي والقاهرة تثني على عملية رو�سيا الإن�سانية
دعا ميخائيل أوليانوف مدير قسم حظر االنتشار والرقابة على
التسلح في الخارجية الروسية ،منظمة حظر األسلحة الكيميائية إلى
التحقيق في استخدام غازات سامة في حلب.
أوليانوف أشار إلى أنّ عسكريين روس يعملون في الميدان أكدوا
حادثة إستخدام مواد كيميائية في حلب من قبل مجموعة مسلحة،
تعتبر بحسب التقييمات األميركية من فصائل ما يسمى المعارضة
المعتدلة ،وذلك يلزم منظمة حظر األسلحة الكيميائية إجراء تحقيق.
وكان رئيس مركز المصالحة الروسي في حميميم في سورية ،أعلن
أنّ  7اشخاص قتلوا وأصيب  23بسبب إستخدام حركة «نور الدين
الزكي» اإلرهابية المواد السامة في حلب.
وأ ّك��د سيرغي تشفاركوف أ ّنه في «يوم  2آب  2016في الساعة
 19.05في القسم الشرقي من حلب ومن حي السكري ،الذي تسيطر
عليها «حركة نور الدين الزنكي» ،والتي تعتبرها أميركا ما يعرف
بـ»المعارضة المعتدلة» ،استعملوا موادا ً سامة ضد األحياء السكنية
القريبة في منطقة صالح الدين» ،مشيرا ً أنّ روسيا أبلغت الجانب
األميركي بواقعة استخدام المواد السامة.
المسؤول الروسي أضاف ،أنّ اإلرهابيين يعرقلون خروج المدنيين
من شرق حلب ،مهددين أ ّياهم بالقتل .وقال «اإلرهابيون يعرقلون
خ��روج المدنيين من ش��رق حلب مهديدينهم إم��ا بإطالق النار أو
باإلعدام .وهناك معلومات عن تحضير األطفال والنساء كإنتحاريين
للقيام بعمليات إرهابية».
وأ ّكد أنّ نحو  400شخص خرجوا من المناطق الخاضعة لسيطرة
المسلحين في حلب عبر ممرات إنسانية .وقال «بحلول اليوم ،خرج
 372من السكان المحليين ،من بينهم  76طفالً ،من مناطق حلب
الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة .قام  94مسلحا ً بإلقاء
السالح وت � ّم ع�لاج  203أش��خ��اص .أم��س فقط ،خ��رج  48شخصا ً
من األحياء الشرقية في حلب ،وسلم  12مسلحا ً أنفسهم للسلطات
السورية».
وأض��اف «هناك  7ممرات إنسانية لخروج السكان السلميين من
الجزء الشرقي من المدينة .قامت اإلدارة المحليّة بتنسيق كافة المسائل
المتعلقة بإقامة الخارجين وتغذيتهم وتقديم خدمات طبية لهم».

من جهتها ،دعّ ت ماريا زاخاروفا الناطقة بإسم الخارجية الروسية
وسائل اإلعالم الغربية ،إلى التحلي بالشجاعة وكسر الصمت حول
جرائم المسلحين والخسائر البشرية جراء ضربات تحالف واشنطن.
وفي معرض تعليقها على الهجوم الكيميائي األخير في حلب ،كتبت
زاخاروفا على حسابها في موقع «فيسبوك»« ،إنّ حركة «نور الدين
زنكي» المدعومة من قبل واشنطن واجهت اتهامات كثيرة بارتكاب
مذابح بحق مدنيين ،بينهم نساء وأطفال في أحياء حلب خارج منطقة
سيطرة المجموعات المسلحة» ،وتابعت «إنني آمل في أن تجد وسائل
اإلع�لام الغربية الشجاعة ،لتكتب عن جرائم المعتدلين ومصادر
تمويلهم».
جاء ذلك في وقت ،كثفت الطائرات الحربية الروسية من طلعاتها
الجويّة على معاقل التنظيمات اإلرهابية بالتزامن مع سقوط قذائف
متفجرة ،تحتوي على غازات سامة على األحياء القديمة في حلب.
ون ّفذ سالح الجو الروسي ،أمس ،عدد من الضربات الموجعة والتي
طالت مسلحي «جبهة النصرة» وفصائل تابعة لها وأدت إلى مقتل
عدد كبير من اإلرهابيين ود ّمرت لهم رتالً من السيارات والعربات.
وق��ال مصدر عسكري س��وري ،إنّ سالح الجو الروسي السوري
المشترك ن ّفذ أكثر من 120ضربة جوية ،استهدفت تجمعات اإلرهابيين
في مناطق (محيط المشروع1070,معرتا,خان طومان ,خان العسل,
الزربة ,ضهرة عبد ربو).
ف��ي غضون ذل��ك ،استمرت االشتباكات بين الجيش السوري
والمسلحين في الجبهة الغربية والجنوبية الغربية من حلب ،وسط
تقدم للجيش السوري بمنطقة مشروع الـ  1070شقة جنوب غرب
المدينة.
و شهِدت منطقة الراموسة تصاعدا ً في ح��د ِة االشتباكات إثر
المحاوالت المستمرة من قبل المسلحين للسيطرة على جزء يوصلهم
إلى الهدف المعلن للمعركة ،التي أطلقوها منذ يوم األح��د بكسر
الحصار عن المسلحين المطبق عليهم داخل المدينة من قبل الجيش
السوري.
وفي سياق متصل ،أعلنت األمم المتحدة أنّ جهودا ً دبلوماسية مك ّثفة
ُتبذل للتوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في مدينة حلب ،آملة في

التوصل إلى اتفاق حول خطة إنسانية شاملة خالل األيام المقبلة.
وقال رمزي عز الدين رمزي نائب ستيفان دي ميستورا «ال يزال
هناك ُمتسع من الوقت ،وال يمكن أن نتخلى عن األمل»« ...أعتقد أنه
ربما يكون هناك تحرك ما في األيام القليلة المقبلة».
وذكر رمزي أنّ األمم المتحدة تبذل جهودها الستئناف المحادثات
السورية قبل نهاية هذا الشهر في جنيف ،قائالً «نحن ملتزمون بذلك،
ولكن لكي تكون المحادثات مثمرة يجب أن تتوقف أعمال العنف»...
«الوضع اإلنساني يجب أن يتحسن أيضاً ،وأود أن أق��ول لكم إننا

بان يعتبر جرائم «داع�ش» في �سنجار �إبادة جماعية

لقاء بين عبد اهلل الثاني و�سلمان في المغرب

بغداد :العبيدي ير ّد على ِّ
مهدديه من الإخوان الم�سلمين
رد وزي���ر ال��دف��اع ال��ع��راق��ي خ��ال��د العبيدي، ،
على بيان «جماعة اإلخ��وان المسلمين في مصر
ِ
كشف
والعراق» الذي يهدده بالقتل إذا استمر في
ملفات الفساد.
وق��ال العبيدي في بيان نشره على صفحته
الخاصة في موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك»
إنه« :إذا ما صح هذا البيان ،فإني أؤكد أنّ حياتي لن
تكون أغلى أو أهم من أيِّ مقات ٍل عراقي بطل يحارب
اإلرهابيين لحماية أرضه وشعبه».
وأضاف« :تهديداتهم والله لن تثنينا عن كشف

ُ
تسول له نفسه
ملفات فسادهم أو فساد أي مسؤو ٍل
التطاول على أرزاق جندي أو سالح مقاتل ،وخيارنا
في محاربة اإلرهابيين والفساد واحد وال عودة فيه،
ولن يثنينا تهديد أو وعيد مهما كان الثمن».
وعرضت القنوات العراقية بيان التهديد الذي
استنكر كشف العبيدي لفساد رئيس البرلمان
العراقي سليم الجبوري ،وأي عضو من أعضاء هذا
التنظيم مهددا ً بتصفيته في حال ما لم يتوقف عن
كشف ذلك.
في غضون ذلك ،وصل العبيدي إلى هيئة النزاهة

�صراع الزعامات
وف�ساد القيادات العراقية؟
مصطفى حكمت العراقي
يبدو أنّ فساد ساسة العراق قد وصل إلى درجة من االنحدار
بحيث اصبحوا يتفاخرون به علنا ً وال يخشون بذلك رقيبا ً او حسيباً،
يفصلون قوانين
فهم القضاة والمحققون والمتهمون ،وه��م من
ّ
االقتصاص على أمزجتهم ،فمن كان متهما ً باإلرهاب باألمس أصبح
اليوم من أكبر قادة البلد ويترأس سلطة الدولة التشريعية ومن كان
فاسدا ً حتى النخاع أصبح مسؤوال ً عن محاربة الفساد ومن كان
مسؤوال ً امنيا ً وسقطت المنطقة التي كان مسؤوال ً عنها أصبح اليوم
أعلى مسؤول أمني في البلد .والعديد من الشواهد غيرها التي تثبت
بأنّ في العراق انقلبت ك ّل المعايير ،فال ثواب وال عقاب ومن كان
ما له أكثر كان منصبه أعلى في الحكم ...هذه هي ببساطة طريقة
ادارة الحكم في العراق التي جلبها االحتالل ون ّفذها سمعا ً وطاعة
قادة الصدفة في البلد ،فهؤالء لم يبقوا شيئا ً إال ود ّمروه ،ولم يبنوا
شيئا ً إال أحزابهم ومؤسساتهم التي كانت تعتاش على مساعدات
االمم المتحدة قبل االحتالل ،والتي اصبحت اشبه بوزارات الظ ّل بعد
االحتالل ،والجميع يجب ان يخضع لمقصلة الحصول على األموال
غير المشروعة بشتى الوسائل ،وانْ فشل المسؤول الحزبي بذلك
عليه الخروج فورا ً من المنصب الموكل اليه!...
هذا ما فعله قادة العراق فتقاسموا ك ّل شيء وجعلوا العراق كعكة
وتبجحوا بذلك علنا ً ولم يخشوا
يأخذ ك ّل واحد منهم نصيبه منها
ّ
أحداً ،اما الصراعات في ما بينهم فكانت تشتعل عندما يحين موعد
تقسيم المغانم وتق ّل وطأتها عندما يصل األم��ر لخدمة المواطن
الذي أصبح ه ّمهم األخير واستعملوه لتصفية حساباتهم فقتلوه
وهجروه وخ ّربوا حياته بفسادهم الذي نشر علنا ً تحت الشمس،
ّ
وفي المؤسسة األول��ى المسؤولة عن محاربة الفساد تحت قبة
البرلمان ،في سابقة هي األولى من نوعها لجهة جرأة الطرح ومكانه
ووقته .فما قام به وزير الدفاع العراقي من قنبلة أطلقها في البرلمان
(التتمة ص)14

نشعر أنه ال تحسن في الوضع اإلنساني بسبب األوضاع الداخلية»...
«ناقشنا موضوع حلب في إطار اللجنة اإلنسانية وتحدثنا عن األعمال
العسكرية وتداعيات ذلك على المساعدات اإلنسانية».
وأضاف «نحن قدمنا مقترحاتنا األسبوع الماضي واألمم المتحدة
قرأتها واستجابت وأعلنت ذلك .ونحن طبعا ً نتحدث حول ذلك مع
الحكومة السورية والمعارضة ،لنتأكد أنّ الوضع اإلنساني في حلب
يتم احترامه وتحسينه وكل ما يتعلق بالقانون اإلنساني الدولي».
(التتمة ص)14

لتثبيت إفادته وتقديم أدلته في قضايا فساد عدد
من السياسيين والنواب ،الذين ذكرت اسماؤهم في
جلسة االستجواب.
وكانت السلطة القضائية العراقية قر ّرت إنشاء
هيئة مختصة تتولى التحقيق ،مع كل من ورد اسمه
في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي في
مجلس النواب.
وأش��ار عضو البرلمان عن التيار المدني فائق
الشيخ ع��ل��ي ،أنّ الملف القضائي فتح أب��واب �ا ً
سياسية .فجبهة اإلص�لاح التي سبق أن أقالت
رئيس البرلمان في جلسة إدارتها في غيابه ،قبل أن
تعود إلى مقاعدها وفقا ً لقرار قضائي.
أما الوزير السابق رائد فهمي فقال إنّ الرهان
صعب وه��ذه فترة سياسية عصيبة ،مضيفا ً أنّ
«ثنائية مقلقة تثقل عمل القضاء العراقي .فوزير
الدفاع الذي اتهم رئيس البرلمان عالنية بالفساد،
تحركت ض��ده أيضا ً بوصلة التستر والسكوت.
وإل��ى حين بتّ القضاء العراقي الملف كله يبقى
البيت التشريعي مجمداً».
إلى ذلك ،أعلن السكرتير العام لألمم المتحدة
بان كي مون ،أنّ جرائم «داعش» في منطقة جبل
سنجار بالعراق عام  2014يمكن اعتبارها جرائم
ضد اإلنسانية بل وحتى إبادة جماعية .
وأعرب بان كي مون عن رأيه هذا ،وأقترح عرض
الوضع في العراق على محكمة الجنايات الدولية
في الهاي.
(التتمة ص)14

محكمة �أردنية :الإعدام ّ
لمنفذ هجوم البقعة

التقى العاهل األردن��ي الملك عبد الله الثاني ،نظيره
السعودي ،الملك سلمان بن عبد العزيز ،في مقر إقامته في
مدينة طنجة بالمملكة المغربية.
وكان الديوان الملكي األردني ذكر في بيان ،أنّ الملك
عبد الله الثاني سيبحث مع الملك سلمان العالقات بين
البلدين ،إضافة إلى تطورات األوضاع في المنطقة.
توجه مساء األربعاء
وأضاف البيان ذاته ،أنّ الملك
ّ
ُ
حيث يحل ضيف
إلى العاصمة االسكتلندية أدنبرة،

الجي�ش اليمني واللجان يجولون داخل الحتيرة ال�سعودية

�صنعاء ت�شيد بموقف رو�سيا الراف�ض للعدوان

عبر «المؤتمر الشعبي العام» في اليمن عن شكره
لموقف روسيا في مجلس األمن الدولي الداعي إلى إنهاء
الحرب ورفع الحصار عن البالد.
وقال مصدر في المؤتمر إنّ موقف روسيا يعزز من
الجهود التي تبذل إلنهاء الحرب المستمرة منذ عام
ونصف ،ويعطي دفعة لمواصلة المشاورات وإحالل
السالم وليس فرض اإلمالءات.
أظهر شريط مص ّور عناصر من الجيش اليمني
واللجان الشعبية وهم يجولون داخل بلدة الحتيرة
السعودية ،التي تتبع إداريا ً لمحافظــة جيزان وتبعد
عن مدينة حرض في ميدي اليمنيــة الحدودية نحو

 20كيلومتراً.
وأظهرت المشاهد إستمرار المعارك في محيط البلدة،
وخلوها من عناصر الجيش السعودي ومن السكان.
إضافة إلى وجود آليات عسكرية سعودية مدمرة فضالً
عن الدمار الكبير الذي لحق بالبلدة.
كما أف��اد مصدر عسكري يمني ،ع��ن مقتل جندي
سعودي برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية في
مركز جالح العسكري بجيزان.
كذلك دمر الجيش واللجان آليات سعودية بصواريخ
مضادة للدروع في موقع الرميح بجيزان.
(التتمة ص)14

عرض للموسيقى
شرف على مهرجان عسكري ،يعد أكبر
ٍ
العسكرية في العالم ،ويُقام في قلعة أدنبرة التاريخية
الشهيرة.
وبحسب البيان ،يمثل األردن في المهرجان موسيقى
القوات المسلحة األردن��ي��ة ،ومجموعة ح��رس الشرف،
ممثلة بفريق المشاة الصامتة ووح��دة فرسان الحرس
الملكي ،باإلضافة إلى الحرس الشركسي.
(التتمة ص)14

تقرير:
�أهداف «داع�ش»  500موقع
بع�ضها في ال�سعودية
�ج��ح��ت ش��رك��ة اس��ت��خ��ب��ارات
ن� ّ
إسرائيلية ،في اختراق مجموعة
م��راس�لات ل��ـ»داع��ش» في تطبيق
«ت��ي��ل��ي��غ��رام» ،ك��اش��ف��ة بعض
مخططات التنظيم التي تستهدف
 500موقع.
وقالت شركة «إنتسايت» التي
يديرها ضاط مخابرات متقاعد في
الجيش الصهيوني للقناة العاشرة
إنّ «داعش» كان يخطط الستهداف
قواعد جويّة أميركية في الكويت
والبحرين وال��س��ع��ودي��ة ،حسب
موقع «تايمز أوف «إسرائيل».
وأضافت أنّ « :تنظيم «داعش»
يقوم بتحميل أهداف محتملة على
مجموعة المحادثة ،وفي األشهر
األخ��ي��رة ت��� ّم ض���رب ب��ع��ض ه��ذه
األهداف من قبل أفراد ادعوا الوالء
لداعش».
وتابعت ال��ش��رك��ة« :أح��د هذه
األهداف التي ظهرت على المجموعة
في تطبيق تيليغرام كان الكنيسة
في نورماندي في فرنسا ،حيث قام
رجالن في  26تموز الماضي بقتل
الكاهن المحلي ،األب جاك هامل».
�ج��ح في
وق��ال��ت إنّ فريقها ن� ّ
اختراق المجموعة السريّة ،التي
حدد أعضاؤها الـ 500هدف ،على

أمل أنّ يقوم أحد عناصر «داعش»
بتنفيذ هجمات فيها.
من جهته ،أف��اد أل��ون أفراتس،
أح���د م��ؤس��س��ي ال���ش���رك���ة ،ب���أنّ
«تيليغرام مشفر تماماً ،وال خوف
هناك من أن يقوم أحدهم باختراق
الرسائل وفهم ما كتبت».
وت��اب��ع« :المجموعة ال��ت��ي ت ّم
اخ��ت��راق��ه��ا ي��ت��م ال���وص���ول إليها
بواسطة أعضاء يقومون بإدخال
زم�لائ��ه��م ف��ي التنظيم» ،مضيفا ً
أنه بحاجة ألن يكون على معرف ٍة
بشخص يمكنه أن يشهد بأنه
مؤهل للمجموعة ،وعندها يمكنه
اإلنضمام.
ُي��ذك��ر أ ّن��ه بعد الهجمات التي
ش��ه��دت��ه��ا ال��ع��اص��م��ة الفرنسية
ب��اري��س ب���ات «داع����ش» يشجع
أت��ب��اع��ه ع��ل��ى اس��ت��خ��دام تطبيق
م���راس�ل�ات غ��ي��ر م��رئ��ي��ة ألج��ه��زة
المخابرات.
وقد وضع التنظيم رسالة على
أحد مواقع شبكة اإلنترنت العميقة
«ديب واب» يشجع فيها أعضاءه
على تحميل واس��ت��خ��دام تطبيق
«تيليغرام» ،الذي يتيح لهم ضبط
الرسائل على الحذف التلقائي بعد
مرور وقت معين.

همزة و�صل
حلب ..معركة
الرمق الأخير
نظام مارديني
تعتبرالمعركةالتييخوضها
أكثر من  23فصيالً إرهابياً ،لفك
ال��ط��وق ال���ذي أق��ام��ه الجيش
السوري لحماية حلب ،واجهة
لمعركة الرمق األخير بالنسبة
لمشغلي ت��ل��ك ال��ف��ص��ائ��ل من
األميركيين والسعوديين ،وما
يشير إلى أهميتها عندهم تلك
السرعة في جمع كل هذا الجراد
من المسلحين األجانب والعرب
والسوريين ،بعد الفشل الذي
لحق بهم في األي��ام الماضية،
رغم قوة اإلعالم الذي سخر لهم
ولخدمتهم ،حتى أن ذلك يذكرنا
بما قاله ديفيد وارمز مستشار
«ديك تشيني» بالنسبة لشؤون
الشرق األوسط في كتاب نشره
سابقا ً قبل ما يس ّمى بـ «الربيع
العربي» ،قال «ال بد من إيجاد
اسطبل من اإلعالميين العرب
يشبه سفينة نوح ..األحصنة
في هذا االسطبل مهمتهم دائما ً
أن يقولوا ..إن سورية وإيران
ه��م��ا ال��م��ش��ك��ل��ة ..أم���ا الحمير
فهم من يصدقوننا اننا نريد
الديمقراطية لهم ..أما الخنازير
الذين يقتاتون على فضالتنا
فمهمتهم أن يقولوا :ال توجد
مؤامرة ..أين هي المؤامرة؟».
يقول لنا معارض لبناني من
فريق  14آذار ،يعشق «النصرة»
وأخواتها ،ها أنهم عبر الثقوب،
وأحيانا ً من الشقوق إياها التي
في الحائط ،رجعوا إلى حلب،
إذاً ...انتظروا التسوية التي
ستأتي إليكم على طبق من
النار السعودي؟
ب��ع��ب��ارة ن��ه��ائ��ي��ة ق��ل��تُ له
سنختزل المشهد أمامك :ممنوع
دخول اإلرهابيين الى ..حلب!
أي «م��ع��ارض��ة» تلك التي
تصنع التسوية من بوابة حلب،
قلتُ له؟ أال تدرك أن الفصائل
اإلره��اب��ي��ة التي تطلق عليها
تسمية «المعارضة المعتدلة»
ارتطمت ف��ي السابق بالقوة
الشعبية ال��داع��م��ة للجيش
السوري من جهة ،وبهشاشتها
وإج��رام��ه��ا مستخدمة اإلث��ارة
االيديولوجية التكفيرية من
جهة ثانية ،حتى إذا ما وصلت
إلى تخوم المدينة اكتشفت أنها
تمتلك ذراعين من القش الذي
ال يحتاج ب��دوره إال لعود من
الثقاب.
ي��ا للمهزلة ،ح��ي��ن ي��راه��ن
معارض علماني ،وال فرق هنا إن
كان من فريق  14آذار اللبناني
أم من فريق  14حمار السوري،
ع��ل��ى ال��ف��ص��ائ��ل اإلره��اب��ي��ة
التكفيرية؟ وي��ا للمهزلة أكثر
حين ال نرى أمامنا سوى هذا
السقوط العقالني المبرمج من
المعارضين العلمانيين ،ولكن
ل��م��اذا ُن��ده��ش م��ا دمنا نتذ ّكر
قبالت ميشيل كيلو للتكفيريين
على تخوم مدينة رأس العين
على الحدود السورية التركية..
كيف يتقبّل معارض علماني
كهذا قبالت التكفيريين الذين
قتلوا أهلنا في هذه المدينة؟ كم
بدا ميشيل كيلو مضحكا ً (ورثاً)
في تلك اللحظة السوداء!
ولكن أال يُقال لنا أيضا ً إن ثمة
من ينصح باألرض الساخنة..
ال��ت��ي ت��ع��ك��س ال���ص���راع بين
نصف المطلق والنصف اآلخر،
على حد ق��ول هنري كيسنجر
وال مجال للتعاطي معها ،أي
األرض السورية ،بالقفازات..
بل القاذفات أجدى ،فهي التي
تصنع واقعا ً جديداً ..حتى لو
ك��ان على أط�لال سورية التي
عرفناها.
ال أح���د يمكنه ال��ق��ول وف��ي
هذه اللحظة الخطرة ،بالتوازن
(ال����ذك����ي) ب��ي��ن ال���ق���ف���ازات
والقاذفات .إنهم يحدثوننا عن
حنكة النعامة!
األرض الساخنة! هل الحظتم
كيف أن ك��ل التعليقات التي
تصدر من فوهة غالم آل سعود،
عبد الله الجبير ،بدت كما لو
أنها تحاول أن تنعى سورية
وهي تتحدث عن قرقرة الجثث
وتنادي ،حيى على الموت ..هل
ال زلنا نتذكر رقصة الثعبان في
لسان الجبير!؟
لنحاول أن نقيس المسافة
بين ضريح محيي الدين بن
عربي وكنيسة حنانيا الذي
ع�� ّم��د ب��ول��س ال���رس���ول بماء
بردى بعدما ح ّولته الرؤيا من
اليهودية الى المسيحية…
ه��ل ُي��س �لّ��م ب��ل��د ك��ه��ذا إل��ى
البرابرة؟!

