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منطقة ع�سكرية و يتقدَّ م في ريف الالذقية
غرب حلب
جنوب
الجي�ش ُيعلن
َ
ِ

�أردوغان :ال يمكن ت�سو َّية الأزمة ال�سورية بدون رو�سيا
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ،أمس ،أنَّ مشاركة روسيا
مهم ٌة جدا ً في ح ِل األزم ِة السورية ،وال يمكن تسويتها بدون جهود موسكو.
وأ َّكد أردوغان قبيل توجه ُه إلى موسكو ،قائالً «بدونِ مشاركة روسيا من
المستحيل إيجاد ح ٍل للقضي ِة السورية ،فقط وبالتعاون مع روسيا نستطيع
وضع حل سياسي لألزمة السورية».
وأضاف «هذه الزيارة ستكون تاريخية .بداي ٌة جديدة ..وأنا على ثق ٍة
من أنَّ المحادثات مع صديقي فالديمير ستفتح صفحة جديدة في عالقاتنا
الثنائية»« ...أعتقد أنه أمام بلدينا الكثير لنعمله سو َّياً».
وكان مستشار المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية في إيران علي أكبر
نجاح المفاوضات السياسية
�رص
واليتي ،أك ّد لفضائية الميادين أنَّ ُف� ُ
ِ
في سورية باتت أكبر ،والسيما بعد استعادة الجيش السوري مزيدا ً من
المناطق التي كان آخرها في حلب.
وقال واليتي إنَّ «الكثير من بلدان العالم أصبحت مقتنعة اليوم ببقاء
حكومة الرئيس السوري بشار األسد  ،ومايدور حوله الحوار بين األطراف
المعنية بالشأن السوري ،يتعلق بمشاركة أو عدم مشاركة بشار األسد في
االنتخابات المقبلة بعد إنتهاء واليته الحالية».
وأضاف إنَّ «السؤال المطروح اليوم هو هل سيشارك الرئيس األسد في
هذه االنتخابات أم ال ؟  ..بطبيع ِة الحال نحن نعتقد أنَّ حظوظ الرئيس
األسد للفوز بوالي ٍة رئاسي ٍة جديد ٍة ستكون كبيرة ،إذا ماقر ّر المشاركة
في االنتخابات المقبلة ..وفي كل األحوال نحن نعتقد أنَّ فرص التسو َّية
السياسية لألزمة السورية ،أصبحت أفضل من السابق بشك ٍل واضح ،
فرض سيطرته على المزيد من
نجاح الجيش السوري في
خاص ًة بعد
ِ
ِ
الجغرافية السورية».
خص العالقة مع تركيا قال المسؤول اإليراني» نأمل بدء حوار
وفيما
ّ
إيراني تركي في المرحلة المقبلة يمكننا من إعادة النظر في تعاوننا المرتبط
بقضايا اإلقليم».
ميدانياً ،تصريحات أردوغان وواليتي جاءت في وقتٍ أعلن فيه الجيش
السوري المنطقة الجنوبية لمدينة حلب ،منطقة عسكرية مفتوحة على إثر
الهجمات المتكررة التي تنفذها الجماعات اإلرهابية.
(التتمة ص)14

مجتهد :بن �سلمان و«الن�صرة»
يديران معركة حلب!
ّ
كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد» ،السبت،أنّ الملف السوري بيد
محمد بن سلمان ،الذي هو ال يلتزم حرفيا ً بالخطة األميركية في سورية فحسب،
بل يبالغ في إقناع األميركان بحماسه لتطبيق خطتهم».
وعلى صفحته على موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي ،كتب مجتهد :أنّ
هناك «قلقا ً في دوائر النظام السعودي للدور الكبير الذي لعبته جبهة فتح
الشام «جبهة النصرة» في معارك حلب ،حيث استحوذت على الحصة األكبر
في المساهمة في المعركة».
وأضاف« :إضافة للقلق على ضخامة المساهمة العسكرية ،هناك قلق على
المكاسب اإلعالمية والشعبية للجبهة ونجاحها في نشر انطباع أنّ لها الدور
األكبر في المعركة».
وأشار إلى أنّ «النظام السعودي قد راهن على أنّ الجماعات «المفحوصة»
ستستحوذ على العمل المسلح ومن ثم توجه الحرب طبقا ً للتفاهم الدولي
بين أميركا وروسيا ،كما راهن النظام على أنّ «النصرة» وغيرها من الجماعات
التي لم تر ّوض ستنشغل بالقتال فيما بينها أو مع «داعش» ومن ثم يخلو الجو
للجماعات المفحوصة».
وذك��ر« :أنّ الملف السوري بيد محمد بن سلمان الذي هو ال يلتزم حرفيا ً
بالخطة األميركية في سورية فحسب ،بل يبالغ في إقناع األميركان بحماسه
لتطبيق خطتهم».
يُذكر أنَّ حساب مجتهد ،الذي يتابعه  1.8مليون شخص ،كان موضوع كثير
من عالمات االستفهام ،وط َّرحت وسائل إعالم عالمية أسئلة كثيرة حول من
يقف وراء هذا الحساب ،وما هي الدوافع التي تكمن وراء تغريداته ،وهل مجتهد
شخصية من القصر الملكي السعودي على دراي ٍة بك ِل صغير ٍة وكبيرة تجري في
أروقة البالط أم أنه معارض سياسي.

تظاهرة في الب�صرة ُتطالب بتوفير فر�ص عمل
ال�شرطة ُتفرق
ٍ

الق�ضاء العراقي ي�ستدعي العبيدي والجبوري يمثل �أمام هيئة النزاهة
أعلنت السلطات القضائية العراقية أمس ،أنَّ محكمة الكرخ أصدَّرت
أمر استقدام بحق وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي.
وقال المتحدث باسم السلطة عبد الستار بيرقدار إنَّ «محكمة الكرخ
بحق وزير الدفاع خالد العبيدي» مضيفا ً
أصدرت اليوم ،أمر استقدام
ِ
أنَّ «ذلك جاء وفق المادة  433الخاصة بتهمة التشهير».
يذكر أنّ مكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن ،في  3أغسطس
عن رفع األخير دع��وى قضائية ضد وزي��ر الدفاع خالد العبيدي،
على خلفي ِة االتهامات التي وجهها العبيدي للجبوري بالفساد في
جلس ِة استجوابه ،بتهم ِة «السب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة
السيادية» ،منوِّها ً بأنه ال بد أن يطلع الشعب على حقيقة «األكاذيب
التي بثها العبيدي».
وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري حضر إلى
مقر هيئة النزاهة لالدالء بإفادته حول أحداث جلسة استجواب وزير
الدفاع خالد العبيدي مطلع الشهر الجاري.
وكانت محكمة تحقيق الكرخ قر ّرت استقدام وزير الدفاع وفق قانون
العقوبات لالدالء بإفاداته ،بشأن األسماء والصفقات التي ُطرحت
في جلسة استجوابه السابقة ،وذلك على خلفية تصريحاتٍ أدلى
مجلس النواب واتهم فيها مسؤولين
بها خالل جلس ِة استجوابه في
ِ
بـ»الفساد».
وقالت لجنة النزاهة النيابية إنّ وزير الدفاع قدم اليوم قرصا ً مدمجاً،
ت ّمت مشاهدته حصرا ً من قبل لجنة النزاهة وأعضاء لجنة تقصي
الحقائق ،قدم فيه العبيدي أدلة تتعلق باالتهامات التي وجهها لألسماء
التي ت ّم ذكرها في جلسة االستجواب األخيرة يوم اإلثنين الماضي.
(التتمة ص)14

ال�صحة العالمية� 6 :آالف �شهيد ح�صيلة العدوان ال�سعودي على اليمن

تقرير �إخباري

�صنعاء تطالب الأمم المتحدة
بالتزام الحيادية وبالحل ال�شامل

اليمن 500 :يوم
من العدوان ال�سعودي
ال�ع��دوان السعودي والحصار المتواصل على اليمن منذ
أكثر من  500يوم ،خلَّ َ
ف أوضاعا ً إنساني ًة صعبة ،حيث سقط
عشرات آالف الضحايا ،وارتفعت معدالت الفقر والمجاعة
والبِطالة في البالد .ولم تتخذ المنظمات الدولي ُة واإلنسانية أي
موقف من المجازر والحصار السعودي.
ص��دم� ٌة ج��دي��دة يتلقاها اليمنيون م��ن األم��م المتحدة التي
ل��م تنصفهم م��ن ال�م�ج��از ِر الوحشي ِة التي يرتكبها العدوان
السعودي ،وحصاره الجائر على اليمن ،حيث قامت بشطب
السعودية وحلفائها من القائمة السوداء المتعلقة بقت ِل األطفال،
والذي سبق أن كشفت األمم المتحدة عن أنَّ  60بالمئة من عدد
قتلى األطفال سقطوا بسبب العدوان.
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي علي المهدي :أن األمم
المتحدة أصبحت خنجرا ً في خاصرة الشعوب المظلومة ،فقد
عملت األمم المتحدة بقو ٍة لحذف اسم السعودية من القائمة
السوداء المتعلقة بقتل أطفال اليمن.
وم��ع تواصل الحصار ت��زداد معاناة الشعب اليمني األمر
الذي فاقم من الوضع اإلنساني ،خصوصا ً لدى األطفال الذي
قتل منهم األطفال أكثر من عشر ِة آالف ،فيما يموت العشرات
منهم بسبب إن�ع��دام األدوي��ة وس��وء التغذية ،وك��ل ه��ذا قابله
ٌ
موقف سلبي من األمم المتحدة جعلت اليمنيون يفقدون الثقة
في أن ُتقدم لهم األم��م المتحدة حلوالً سياسية أو معالجات
إنسانية بسبب وقوفها المستمر لجانب العدوان.
(التتمة ص)14

طالب وفد صنعاء األمم المتحدة
بأن تعمل في أي مشاوراتٍ مقبلة على
تالفي أخطاء المشاورات خالل الفترة
الماضية ،وخ��اص��ة خ�لال الجولة
األخ��ي��رة ف��ي ال��ك��وي��ت ،وب��ض��رور ِة
التزامها الحيادية واالستقاللية وعدم
إضاعة الوقت.

ِ
بوقف األعمال
كما طالب الوفد
القتالية ج��وا ٍ وب���را ٍ وب��ح��را ٍ وبرفع
الحصار عن اليمن بأشكال ِه كافة،
وب��اإلف��راج عن األس��رى والمعتقلين
والموضوعين تحت اإلقامة الجبرية
من جميع األطراف.
وأ ّكد أنّ المشكلة الجوهرية تكمن

في رفض الطرف اآلخر للحل الشامل
كحزمة واحدة.
كذلك طالب عضو وف��د صنعاء
إلى محادثات الكويت حمزة الحوثي
أن يكون دور األمم المتحدة حياديا ً
ومستقالً.
(التتمة ص)14

�إطالق �سراح «مُل ِهمة داع�ش» البلجيكية
أفادت بعض وسائل اإلعالم البلجيكية ،بأنه ت ّم إطالق سراح فاطمة أبركان
بعد  4أشهر من صدو ِر حكم محكمة في بروكسل في نيسان بسجنها لمدة 15
عاماً.
ك��ان األداء البطيء لمحكمة النقض  /وه��ي أعلى محكمة في بلجيكا/
سبب حصول محامي الدفاع عن هذه اإلرهابية ذات األصول المغربية ،يوم
أمس الجمعة على حكم باإلفراج المشروط عنها بعد أن حَ َك ّمت عليها محكمة
االستئناف بالسجنِ لمد ِة  15سنة لتزعمها خلي ٍة إرهابية.
وتقول صحيفة  Derniere heureإن سبب إطالق سراح هذه الفتاة التي
يطلق عليها لقب «الملهمة البلجيكية لداعش» كان قيام محاميها بتقديم طلب
النقض في الحكم في يوم  19نيسان وعلى الرغم من ذلك لم يتم تحديد موعد
النظر في طلب الطعن قبل  5تشرين األول المقبل ،أي بعد أكثر من  5أشهر من
االنتظار.
ّ
ونظرت الهيئة القضائية العليا «غرفة االتهام بمحكمة بروكسل» في طلب
الدفاع ،وأق ّرت بأنّ المدة المحددة تتجاوز الحدود المعقولة ،وبأنّ حجج الدفاع
تعتمد على أساس ولذلك قر ّرت إطالح سراح المتهمة بشروط .ومن بين هذه
الشروط تسليم جوازي سفرها البلجيكي والمغربي وعدم زيارة مولنبيك،
وعدم مغادرتها بلجيكا وعدم الظهور في الشارع من الساعة  22إلى السادسة
صباحا ً ومتابعة العالج في مركز طبي مختص لمحاربة التطرف ،وعدم فتح
مواقع في اإلنترنت ُتحرض على النشاط اإلرهابي.

همزة و�صل
حلب..
والإعالم المعادي
نظام مارديني
سنقدّم ق��راءة لمعركة حلب
وري�ف�ه��ا بعقل ب ��ارد ،بأعصاب
ب��اردة ،وحتى بأصابع باردة،
وه��ي المعارك التي سيتم فيها
اج��ت��ث��اث «ج �ب �ه��ة ف �ت��ح ال �ش��ام
(النصرة)» من الريف وصوالً
إل��ى أط��راف أدل��ب التي بدورها
لن تتأخر معركة استرجاعها من
سيطرة العصابات اإلرهابية.
ال يمكن رؤي ��ة أث��ر العدوان
الكوني القائم على س��وري��ة إال
من خالل النظر إلى دور اإلعالم
ال �م �ع��ادي وط ��اب ��وره الخامس
ف��ي ب��ث االك��اذي��ب والدعايات،
ال �ت��ي اش �ت��رك ف�ي�ه��ا اعالميون
ومثقفون ،لإليحاء بانتصارات
وه�م�ي��ة ع�ل��ى ال�ج�ي��ش السوري
وحلفائه في معارك ريف حلب.
و َمن تابع الفضائيات الخليجية
ي � ��درك دور اإلع� �ل��ام األس� ��ود
ال �م �ت��اب��ع ل �ه��ذه ال �م �ع��ارك التي
ت �خ��اض ت�ح��ت إش� ��راف ضباط
أميركيون وأتراك ..وسعوديون
دع��اه��م ج��ان زيغلر ب�ـ «أساقفة
الالمعنى».
هنا كالم لـ «الجزيرة» ،وكالم
لـ «العربية» إضافي ،كذبة وكذبة
اضافية ،قنبلة وقنبلة اضافية،
كما لو أن ه��ذا اإلع�لام ال يكون
إال وسيلة اتصال بين المستنقع
وال �م �س �ت �ن �ق��ع ،ول��ي��س وسيلة
ل�ح�م��ل م�ش�ي�خ��ات ال�خ�ل�ي��ج إلى
العصر ،بل إلى الجانب الجاهلي
في العصر ،في حين ترى لعبة
األف� �ك ��ار ف��ي االع �ل��ام المقابل
(على تواضعه) تأخذ المنحى
اآلخر الذي ُيعنى بإعادة ترميم
ال�ق��وة البشرية ،وق��د تع ّرضت
بفعل ال�ع��دوان ،لالهتزاز إن لم
نقل لمحاولة تفكيك.
أحدهم الحظ كيف يتم تعذيب
ال �ل �غ��ة اإلع�ل�ام��ي��ة بالصدمات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ..ال��ذي��ن يعشقون
اللغة بإيقاعها الف ّذ وبمحتواها
المترامي ،ال يغتصبون الكالم
ب �ت �ل��ك ال� ��وق� ��اح� ��ة ،ب� ��ل وب ��ذل ��ك
اإلره��اب الفقهي ال��ذي لم يأخذ
ب��االع�ت�ب��ار أن س��وري��ة ال ت��زال
رزمة واحدة ،كلما كانت الزالزل
تحيط بنا من كل حدب وصوب،
وم��ا دام ال�س��وري��ون يرفضون
أن ُي �ع��ام �ل��وا ع �ل��ى أن �ه��م مجرد
حقول من االسفنج!
إذاً ،ه ��ذه دع� ��وة إل ��ى ه��ؤالء
اإلعالميين ،والمثقفين ،وإلى
ك��ل َم ��ن ي�ش�ع��ر ب ��أن الفضيحة
الراهنة تح ّطم كل ما بقي لهم من
أخ�ل�اق ..ولكن ه��ل بقي لديهم
أخ�لاق ه��ؤالء الذين يؤسسون
لكارثة قد تطرق ابوابهم في أي
ل�ح�ظ��ة؟ وه��ل ي�ع��ي السوريون
مسؤولياتهم ،ويشكلون جبهة
موحدة ضد من يستخرجون من
جدران المقابر كل تلك (البالغة)
ويلقونها في وجوههم؟
ال ..ول� �ن� �ق���ل ل �م �ش �ي �خ��ات
االره� � � ��اب االع �ل�ام� ��ي إن� �ن ��ا لن
نسكت ،ألن سكوتنا هو الوجه
اآلخر للفضيحة.
صنع
�دوان
�
�
ع
�
ن ��ؤم ��ن ان ال �
ُ
لتتكدّس فيها جثث االرهابيين..
مهزلة ان يتحدث اع�لام النفط
وال � �ع� ��م س � ��ام ع� ��ن ان� �ت� �ص ��ار..
م �ه��زل��ة اي��ض��ا ً ان ُي �خ �ف��ى دور
الضباط األتراك في هذا العدوان
ال �ج �ه �ن �م��ي ع� �ل ��ى ح � �ل� ��ب ..في
نهاية المطاف ،من اعتبر نفسه
منتصرا ً ف��ي اإلع�ل�ام فلن يجد
امامه سوى اصابعه المحترقة..
وجثثه المحترقة.
لعبة الدومينو حين تمضي
ف� ��ي ه � ��ذا اإلي�� �ق� ��اع اإلع�ل�ام ��ي
المجنون لن تتوقف إال بعد ان
يعلن الجيش السوري في بيانه
االول دحر اإلره��اب عن أسوار
حلب وقلعتها المقدسة ...و«إن
بشائر النصر اصبحت قريبة»
على حد قول وليد المعلم خالل
استقباله عالء الدين بروجردي،
رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة االم � ��ن القومي
والسياسة الخارجية االيراني.
ه��ل اخ�ط��أ المحلل الروسي
االستراتيجي فالديمير لبيخين،
عندما وصف معارك مدينة حلب
المستعرة حاليا ً بأنها مماثلة
لمعركة ستالينغراد التي غيّرت
مصير الحرب العالمية الثانية؟

