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عربيات  /دوليات

�أردوغان �صار في «الجيب»...
ماذا عن «�إ�سرائيل»
وما ّ
تعده في الغيب؟
 د .محمد بكر



ال ي�م�ك��ن أن ُي �ق��رأ ج��دي��د ال �ت �ح � ّول واألداء السياسي
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،والجري في الملعب
الروسي على قاعدة «صديقي بوتين» ،وتلقف ذلك الجديد
إي��ران�ي�اً ،عبر زي��ارة ظ��ري��ف إل��ى تركيا ،لتدعيم وتمتين
ووضع التح ّول التركي في السياق الذي يجب أن يكون
ف�ي��ه ،وم��ا قيل ع��ن مقايضة تركية ـ روس�ي��ة على قاعدة
(األكراد مقابل األسد) ،إال حصدا ً مضاعفا ً للنقاط بالنسبة
للدولة ال�س��وري��ة ،وت�ع��زي��زا ً لنجاعة الميدان وميل كفته
لصالح األس��د وحلفائه ،بعد سلسلة م��ن ال�ت��وت��رات بين
تركيا واالت�ح��اد األوروب��ي وحتى دول الخليج ،ال سيما
بعد االنقالب األخير.
ه��ذا الناتج يشي ب��ال�ض��رورة ال��ى ق��درة الدبلوماسية
ال��روس�ي��ة ف��ي ح��رف م �س��ارات «ال�ه�ي�ج��ان» ال�ت��رك��ي كلياً،
لصالح الحكومة السورية ،لكن ماذا عن «إسرائيل»؟ التي
لن يكون تقارب أنقرة مع موسكو على حسابها ،بحسب
ما كتب عومر دوس�ت��ري في صحيفة «إسرائيل اليوم»،
ال س�ي�م��ا ب�ع��د ت��وق�ي��ع أردوغ � ��ان ات�ف��اق�ي��ة ال�م�ص��ال�ح��ة مع
«إسرائيل» ،إنما ما تصوغه «إسرائيل» في «الغيب» وخلف
الكواليس ،وما يصدر عن مراكز الدراسات اإلسرائيلية،
ي �ن � ّم ب��ال �ض��رورة ع��ن تفاصيل ال تخفي ف��ي ث�ن��اي��اه��ا إال
الشيطان والنفخ في النار.
يقول الجنرال عاموس يدلين ،مدير مركز أبحاث األمن
القومي اإلسرائيلي« :إنّ معالجة مسألة «داعش» من دون
إسقاط األسد ،يجعل «إسرائيل» وحدها من دون مساعدة
ف��ي م��واج�ه��ة م��ع م�ح��ور إي ��ران ال��رادي �ك��ال��ي ،وخ�ط��ر هذا
األخير يفوق بأضعاف خطر الدولة اإلسالمية» .مضيفاً:
«انتهى الزمن الذي تقف فيه «إسرائيل» موقف المتف ّرج
ف��ي س��وري��ة ،وعلينا أال نضيّع ف��رص��ة إض�ع��اف أعدائنا
األكثر مرارة».
كالم يدلين ال يبدو انه يحمل جديدا ً من حيث المعايير
اإلسرائيلية في تحديد األخطر على أمنها ،لكن أن يدعو
يدلين صنّاع القرار في «إسرائيل» إلى استراتيجية عمل
متعددة الطبقات ،ضمن تحالف اقليمي (الدول السنّية)،
وبدعم دول��ي على قاعدة (ش��راك��ة مع واشنطن وتفاهم
س��ري م��ع موسكو ال�ت��ي ال ت��رى (أي م��وس�ك��و) بحسب
يدلين ،أنّ األس��د عنصر أس��اس��ي ف��ي التسوية الدولية
للملف السوري ،هو ما يشكل الجديد ويشي بالضرورة
عن توجه «إسرائيلي» يمضي قدما ً لرسم «خبائث» بالجملة
ف��ي الملف ال �س��وري ،ال سيما أنّ يدلين اطلق سيالً من
أي حرج ،عندما قال «إسرائيل» كانت دائما ً
النفاق من دون ّ
إلى جانب السنّة ،والمبادئ األخالقية تحتم عليها القيام
بأعمال محدودة ،تعمد فيها إلى إسقاط وتدمير طائرات
الجيش السوري ،التي تلقي البراميل المتفجرة ،ويمكن
تنفيذ ذل��ك من دون ال��دخ��ول في معركة جوية واسعة»،
إضافة إل��ى ض��رورة تحقيق ماسماه «استقرار إنساني
جنوب سورية».
ال نستطيع أن نحدّد مدى جدية الحديث اإلسرائيلي عن
استراتيجيات وآليات لوجستية في سورية من عدمها،
وإنْ كان ذلك صادرا ً عن جهة غير رسمية ،لكن ما يطرحه
يدلين ،وهو رئيس شعبة االستخبارات األسبق ،يعكس
بشكل أو بآخر ذهنية المؤسسة الصهيونية الرسمية،
وال نعرف كذلك ماهية التفاهم الذي ستصوغه «إسرائيل»
ّ
وعض
تمسك ب��ه بوتين
م��ع الجانب ال��روس��ي ،وه��ل م��ا
ّ
عليه بالنواجذ في الملف السوري ،ولم يتركه في حضرة
العناد الخليجي والتركي ،سيكون التفريط به ممكنا ً كرمى
للعيون اإلسرائيلية.
ً
الثابت أنّ اإلس��رائ�ي�ل��ي نشط ج��دا ف��ي تالفيف الملف
السوري ،ترقب عيونه بدقة الحدث السوري ،ويصوغ
ب�ك� ّل م��ا أوت ��ي م��ن ق��وة ك � ّل م��ا م��ن ش��أن��ه خ�ل��ط األوراق،
وتخريب الطبخات ،ومحاولة فرض حضور قوي في أي
تسوية دولية ،يبدو فيها «األوهن من بيت العنكبوت» قادرا ً
على حبك وحياكة ك ّل عوامل استنزافنا وإلهائنا وإضعافنا
وحرف جبهاتنا ومساراتنا.
 كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا
Dr.mbkr83@gmail.com

كي مون ي�أمل �أن تخلفه امر�أة
ابدى األمين العام لألمم المتحدة ،بان كي مون ،أمس ،رغبته شخصيا بأن
تخلفه امرأة في منصب األمين العام لألمم المتحدة ،للمرة األولى في تاريخ
المنظمة األممية.
ومع قرب انتهاء مهام بان كي مون في نهاية العام الحالي  ،2016بعد
واليتين من خمس سنوات قضاهما على رأس المنظمة الدولية ،تحدث األمين
العام عن خليفته المحتمل ،الفتا الى إنه حان الوقت ألن تكون امرأة على رأس
األمم المتحدة بعد ثمانية رجال تعاقبوا على هذا المنصب.
وأفصح بان عن رغبته بأن تخلفه امرأة ،بعد تصريحات وزيرة الخارجية
األرجنتينية سوزانا مالكورا ،المرشحة لخالفته ،التي اعتبرت أن احتمال
انتخاب امرأة على رأس األمم المتحدة ال يزال يصطدم بتردد داخل المنظمة
الدولية.
ويخوض سباق األمانة العامة لألمم المتحدة العديد من النساء ،مثل
رئيسة الوزراء السابقة في نيوزيالندا هيلين كالرك ،والمديرة العامة لمنظمة
«اليونيسكو» البلغارية إيرينا بوكوفا.
وتعد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن (الواليات المتحدة
وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) صاحبة الوزن األكبر في عملية اختيار
األمين العام للمنظمة الدولية ،التي أُنشئت عام  1945مباشرة بعد الحرب
العالمية الثانية.

زامبيا� :إلقاء القب�ض على متظاهرين
ألقت قوات الشرطة في زامبيا القبض امس ،على  133متظاهرا احتجوا
على نتيجة إعادة انتخاب الرئيس إدغار لونجو ،بعد اتهام منافسه الرئيسي
هاكايندي هيتشيليما له بتزوير االنتخابات .وكانت اللجنة االنتخابية في
زامبيا قد أعلنت في وقت سابق ،فوز زعيم حزب الجبهة الوطنية إدغار لونغو
في االنتخابات الرئاسية بنسبة  50.35%من األصوات.
وفور ذلك أعلن حزب المعارضة الرئيسي في البالد رفضه النتيجة ،واتهم
اللجنة االنتخابية بالتواطؤ وتزوير األصوات ضد هيتشيليما.
وأعلن محام الحزب جاك مويبي ،أنهم يمتلكون األدلة على تع ّمد خفض عدد
األصوات التي حصل عليها هيتشيليما .وأكد ثقته في المحكمة الدستورية التي
سيرفع لها األمر.
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كوالي�س
خفايا

�شراكة الدم الإرهابية الأميركية
 سعد الله الخليل
ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة ف��ي غ �ض��ون أق � � ّل م��ن ش �ه��ر ،تستخدم
«حركة نور الدين زنكي» اإلرهابية السالح الكيماوي في
حلب ،بتفجير نفق يحتوي غازات سامة في نقاط للجيش
السوري ،قرب قلعة حلب في حي العقبة ،أدّت إلى استشهاد
ستة أشخاص ،بينهم عناصر من الدفاع المدني واربعة
عشر مصاباً ،وذلك عقب اكتشاف الجيش للنفق المغلق من
جهة المسلحين ،وتدفق الغازات السامة إلى نقاطه ،لتظهر
أع��راض استخدام غاز الخردل على الشهداء والمصابين،
وليتك ّرر مشهد استهداف الحركة حي صالح الدين ،انطالقا ً
م��ن ح��ي السكري الخاضع لسيطرتها ،فحصدت سبعة
مدنيين ونقل أكثر من عشرين إلى مستشفيات حلب.
ال يمكن إدراج الجريمة األخيرة للحركة ،المسجلة على
القيود األميركية في خانة «االعتدال المسلح» ،في سياق
العمليات العسكرية اليومية التي تدور رحاها في معركة
حلب ،والتي تشهد تسارعا دراماتيكيا في السعي لإلطباق
على ك�ب��رى ال�م��دن ال�س��وري��ة ،حيث يتوقف على نتائجها
مصير الحرب على سورية ،ومستقبل العملية السياسية؛
وبالتالي ،فإنّ في العملية رسائل تقرأ في مجريات معركة
حلب بشكل خاص ،والمعارك الكلية على امتداد الجغرافيا
السورية.
ف��ي ح��ي ص�لاح ال��دي��ن ،استخدمت «ح��رك��ة ن��ور الدين
زن �ك��ي» ال �س�لاح الكيميائي ،ب��ال�ت��زام��ن م��ع إع�ل�ان «جيش
ال�ف�ت��ح» م��ا أس�م��اه «ملحمة حلب ال�ك�ب��رى» ،ف�ب��دت العملية
كإعالن الحركة الوالء والبيعة لـ «قائد الملحمة» السعودي
عبد ال�ل��ه المحيسني ،ع� � ّراب ع��ودة ال�م�ي��اه لمجاريها بين

«ال �ح��رك��ة» و«ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة» ،إث��ر ال �خ�لاف ال�ن��اش��ب بين
الطرفين منذ العام الفائت ،ولتمتين ع��رى التواصل بين
الحركة و«النصرة» بحلتها األميركية «المعتدلة» ،بعد فك
ارتباطها النظري بـ «تنظيم القاعدة» ،فيما يتزامن ضرب
ال�ح��رك��ة م��واق��ع ال�ج�ي��ش ب �غ��از ال��خ��ردل ،م��ع ط��رد «ق��وات
سورية الديمقراطية» تنظيم «داع��ش» من مدينة منبج في
ريف حلب ،واإلعالن الروسي عن توسيع قاعدة حميميم
إلى قاعدة روسية دائمة في سورية ،وتأكيد وزير الدفاع
الروسي سيرغي شويغو على أهمية وجود القاعدة الجوية
الروسية في سورية ،بما يتيح إمكانية محاربة اإلرهاب
بعيدا ً عن الحدود الروسية.
إن وص��ول وح��دات الحماية الكردية المك ّون األساسي
ل��ـ«ق��وات س��وري��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة» إل��ى م�ن�ب��ج ،وتأسيسها
قاعدة كردية في المدينة ،التي تبعد عن حلب أق ّل من مئة
كيلو م�ت��ر ،يعني اقترابهم م��ن م�س��رح العمليات الكبرى
ف��ي ح �ل��ب ،وال يفصلها عنها س��وى م��دي�ن��ة ال �ب��اب ،التي
أعلنت الوحدات حشد قواتها لطرد تنظيم «داع��ش» منها،
وبالتالي ،فإن استهداف الحركة حلب بغاز الخردل ،يرسل
إش��ارات التنبيه التركية بأكثر من اتجاه ،وإن كان أبرزها
تصب في صندوق بريد
صوب األك��راد ،ألن رسائل أنقرة
ّ
واشنطن وموسكو ،التي أعلن وزي��ر دفاعها ب��أنّ قاعدتها
في سورية جزء من حرب موسكو ض ّد اإلره��اب ،بعد أن
وصلت موسكو إلى قناعة بعدم التمكن من إيجاد أرضية
مشتركة مع واشنطن في عملية تبادل المعلومات حول
«المعارضة المعتدلة» في سورية ،مك ّررا ً السؤال الروسي
أين «المعارضة المعتدلة»؟ مؤكدا ً أنّ رؤية موسكو ال تقبل
اعتبار اإلرهابيين االنتحاريين «معتدلين» يحاربون من
أجل «مستقبل وضاء».
أص�� ّرت «ح��رك��ة ن��ور ال��دي��ن زن�ك��ي» على ض��رب الجيش

�أذربيجان تفتح ق�ضية جنائية �ضد �أن�صار غولن

مطالبة تركية بترحيل الهاربين �إلى اليونان
ومداهمة � 44شركة

نقلت وسائل إعالم تركية ،أمس ،أن وزارة العدل طالبت
السلطات اليونانية بترحيل ثمانية عسكريين أتراك هربوا
إليها عقب محاولة االنقالب الفاشلة.
وكانت مروحية تركية دخلت االج��واء اليونانية بعد
فشل االنقالب ،وطلب األشخاص الذين كانوا على متنها
منحهم حق اللجوء السياسي في اليونان ،التي أعادت
اعادت سلطاتها المروحية إلى تركيا.
ف��ي غضون ذل��ك ،ق��ال نائب رئيس ال���وزراء التركي
والناطق باسم الحكومة ،نعمان كورتولموش ،إن أنقرة
بصدد اتخاذ إج��راءات لـ»تطهير» مؤسسات الدولة من
تنظيم فتح الله غولن.
وأوض��ح كورتولموش ،في تصريحات للصحافيين
بعد اجتماع الحكومة التركية ،انه «سيتم نقل ممتلكات
المؤسسات التابعة لتنظيم غولن اإلرهابي إلى المؤسسات
الحكومية» .مضيفاً ،أن «الموظفين الذي أوقفوا عن العمل
بسبب انتمائهم لتنظيم غولن اإلرهابي سيفقدون صفة
الموظف الحكومي وحقوقه».
وأكد أن «القانون الجديد ال يسمح بإقالة الموظف ألي
جريمة عادية ،وإنما فقط بتهمة الخيانة العظمى للوطن

والمواطن ،وخصوصا موظفي الوظائف العليا».
في هذا السياق ،ذكرت وكالة «األناضول» الرسمية
التركية ،أن الشرطة ن ّفذت مداهمات متزامنة على 44
شركة في اسطنبول ،أمس ،وكان بحوزتها أوامر باعتقال
 120مسؤوال تنفيذيا ،في إط��ار التحقيق في محاولة
االنقالب العسكري .واوضحت الوكالة أن المداهمات
شملت مباني تابعة لشركة قابضة لم تذكر اسمها ،متهمة
بتقديم دعم مالي لحركة غولن ،إضافة الى تفتيش مجمع
المحاكم الرئيسي في الجانب اآلسيوي من اسطنبول،
واعتقال  83من العاملين بالقضاء.
من جهة ثانية ،أعلنت النيابة العامة األذربيجانية ،أنها
فتحت قضية جنائية ضد أنصار غولن ،المقيم حاليا في
الواليات المتحدة.
وق��ال المتحدث باسم النيابة العامة األذربيجانية،
إلدار سلطانوف« :بهدف منع األعمال غير القانونية ،على
أراضي الجمهورية األذربيجانية ،فتحت النيابة العامة
قضية جنائية ضد أنصار التنظيم اإلرهابي التابع لفتح
الله غولن ،وفق المواد المتعلقة بهذا الشأن في القانون
الجنائي األذربيجاني».

بغاز الخردل ،لتقول لواشنطن أنا الطرف األقوى في حلب
والمسيطر على األرض وم��ا تحتها وم��ا فوقها ،ولضمان
مشروعكم على األرض ،ال مجال لتجاهل وج��ودي ،فيما
قرأت موسكو الخطوة من بوابة ما قاله الرئيس التركي في
موسكو قبل أيام ،عن التعاون في مكافحة اإلرهاب ،لتدرك
بأنه ال يتعدّى الكالم االنشائي العديم المعنى على األرض،
فمضت في معركتها من دون أن تع ّول على تعاون ال تركي
وال أميركي.
وب��ال��رغ��م م��ن أن�ه��ا ليست ال�م��رة األول ��ى ال�ت��ي تستخدم
فيها المواد الكيميائية في المنطقة ،اذ تك ّررت عامي 2012
و  ،2014عبر رمايات للمسلحين على نقاط الجيش بقنابل
ف��وس �ف��وري��ة ،ف�ق��د ت�ع� ّم��دت واش�ن�ط��ن التعتيم ع�ل��ى نتائج
أي
التحقيقات ،وأب��رزه��ا ف��ي خ��ان ال�ع�س��ل ،حيث منعت ّ
إجراء فعلي بحق مرتكبي جريمة استخدام المواد السامة،
واتهمت الحكومة السورية بارتكاب المجزرة ،واليوم تعود
الى األسلوب نفسه بمنع إدان��ة «حركة نور الدين زنكي»،
بل تل ّمح إلى اتهام الحكومة أيضاً ،وفق تصريحات الناطقة
باسم الخارجية األميركية اليزابيث ترودو ،بأنّ استخدام
دمشق للسالح الكيميائي ،في ح��ال تأكد ،يشكل انتهاكا ً
لقرار مجلس األمن الدولي ،وخرقا ً لميثاق معاهدة األسلحة
الكيميائية ،التي وقعت عليها سورية ،وانتهاكا ً لقرار مجلس
األمن الدولي رقم . 2118
ت��درك ت��رودو وك � ّل أرك��ان الخارجية األميركية والبيت
األب �ي��ض وم��ن ل� ّ
�ف لفيفهم م��ن م��ؤس�س��ات أم�ي��رك�ي��ة ،بأنّ
الجيش السوري لم يستخدم السالح الكيماوي ض ّد جنوده
وإنْ أص��رت واش�ن�ط��ن على اع�ت�ب��ار ال �ح��ادث م��وج�ه�ا ً ض ّد
المدنيين ،لحشد التأييد لمواقفها والتعمية على ممارسات
حليفتها الحركة اإلرهابية «المعتدلة» نور الدين زنكي ،ما
يضع األميركي في موقع الشراكة في سفك الدم السوري.

ال�صليب الأحمر :القتال في حلب
من �أكثر المعارك تدمير ًا للمدن

وصفت اللجنة الدولية للصليب
األحمر القتال في مدينة حلب السورية
بأنه «واحد من أكثر المعارك تدميرا
للمدن في التاريخ الحديث».
وقال مدير الصليب األحمر ،بيتر
م����اورر ،ف��ي ب��ي��ان ،إن ال��ق��ت��ال ،في
المدينة الواقعة شمال سوريا ،أدى
إلى مقتل مئات األشخاص ،باإلضافة
إلى عدد غير معلوم من اإلصابات،
وتدمير البنية التحتية ،وإل��ى عدم
تمكن المواطنين من الحصول على
الخدمات األساسية.
واع���ت���ر م�����اورر أن «ال وج���ود
ألشخاص آمنين أو أماكن آمنة في
حلب ،القصف مستمر ،بما في ذلك
على البيوت والمدارس والمشافي،
والناس يعيشون في حالة خوف،
األط���ف���ال أص��ي��ب��وا ب��ال��ص��دم��ات،
والمعاناة على نطاق ضخم ،ويعاني

�شعبية مادورو في �أدنى م�ستوياتها
هبطت شعبية الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو ،في تموز الماضي إلى
 21.2في المئة ،وهو أدنى مستوى في تسعة أشهر ،وسط دعوات من معارضي
حكومته إلى إجراء استفتاء العام المقبل إلنهاء فترة رئاسته.
وأشار استطالع للرأي أجراه مركز أبحاث محلي ،في معهد «داتاناليسيس»،
وشمل ألف شخص في الفترة من  13إلى  21تموز ،الى أن أكثر من ثالثة أرباع
مَن شملهم االستطالع ،ال يوافقون على بقائه في منصبه إلى حين انتهاء فترة
رئاسته .وأن  93.6في المئة لديهم نظرة سلبية للوضع الراهن في البالد .وعبّر
 22.1في المئة فقط عن اعتقادهم بأن مادورو يجب أن يت ّم فترة رئاسته.
ومنذ تولى مادورو منصبه قبل ثالث سنوات ،شهد اقتصاد البلد ،الواقع في
أميركا الجنوبية والعضو في منظمة «أوبك» ،تدهورا حادا ،مع قيام حوادث
نهب وسلب وأعمال شغب يومية ،بسبب نقص معظم السلع األساسية.
وقفز التضخم إلى أكثر من مئة في المئة .وانهارت العملة المحلية في السوق
السوداء .وفاقم الركود الحاد المشاكل السياسية في البالد ،حيث عزى مادورو
أسباب األزمة الراهنة في البالد إلى حرب اقتصادية تشنها المعارضة المدعومة
من واشنطن .ورفع الرئيس الفنزويلي يوم الجمعة الماضي الحد األدنى لألجور
في البالد بنسبة خمسين في المئة ،ليعادل  23دوالرا في الشهر ،بسعر الصرف
في السوق السوداء.
وفي حال إستقالة مادورو من منصبه هذا العام ،ستجري انتخابات جديدة.

كييف قد تح ّمل راديكالييها م�س�ؤولية الإرهاب في القرم
نقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية ،استنادا
إل��ى مصادر أمنية أوك��ران��ي��ة ،أن سلطات كييف
الرسمية قد تح ّمل راديكاليين أوكرانيين مسؤولية
التحضير لألعمال اإلرهابية ،التي أحبطتها سلطات
روسيا في القرم  .وبحسب الصحيفة ،فإن المصادر
األوكرانية اعترفت بحقيقة محاولة تنفيذ العمل
التخريبي في القرم ،لكنها تنفي في الوقت ذاته
ضلوع سلطات كييف الرسمية فيه.
ونقلت «كوميرسانت» عن مصدر أوكراني قريب

مواطنو حلب من الحرب العنيفة على
مدى  4سنوات ،واألمر يزداد سوءا
ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ،م��ا يحدث اآلن
هو ،بال شك ،واحدة من أكثر المعارك
تدميرا للمدن في التاريخ الحديث».
واش��ار بيان الصليب األحمر الى
أن وتيرة القتال ارتفعت في األسابيع
ال��م��اض��ي��ة ،م��ا دف���ع ع��ش��رات آالف
األشخاص إلى النزوح من منازلهم
أو مالجئهم المؤقتة ،بينما يعلق
عشرات اآلالف داخل المدينة بال أي
مساعدات.
وأكد أن البنية التحتية في حلب
تم تدميرها بشكل كبير ،وبالتالي
انقطعت خدمات المياه والكهرباء،
ما يهدد المواطنين باخطار استخدام
المياه الملوثة وغير اآلمنة ،مشيرا
إل��ى أن المنظمات اإلنسانية ،مثل
الصليب األح��م��ر وال��ه�لال األح��م��ر

ال��س��وريُ ،ت��دخ��ل المياه إل��ى حلب
بواسطة الشاحنات ،ضمن إجراءات
الطوارئ.
ول��ف��ت م���اورر ال��ى أن «حصيلة
ضحايا القتال ف��ي حلب مرتفعة
جداً ،وندعو األطراف كافة الى وقف
التدمير والهجمات العشوائية ووقف
القتل» .وطالب «األطراف المتورطة
في القتال احترام القواعد األساسية
للحرب ،لتفادي إزه��اق المزيد من
األرواح البريئة».
واع��ت��ب��ر أن ان���ع���دام ال��خ��دم��ات
األساسية مثل الماء والكهرباء ،يهدد
حياة نحو مليوني شخص في حلب،
ال يستطيعون ال��وص��ول للخدمات
ال��ص��ح��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة األس��اس��ي��ة،
باإلضافة إلى الخطر المباشر على
حياة مواطني المدينة نتيجة األعمال
القتالية.

�ألماني يجرح �شخ�صين في قطار في النم�سا

في حين أن التصويت لعزله بعد العاشر من كانون الثاني  2017سيعني
أن نائب الرئيس سيتولى المنصب لباقي فترة الرئاسة الحالية حتى أوائل
.2019

من التحقيق قوله« :ال���روس سيقدمون الدالئل
للغرب عندما سيطلبها منهم .وإن خطة الدفاع
بالنسبة لنا يجب أن تتلخص فيما يلي :وطنيون
راديكاليون قرروا أن ينفذوا «مأثرة» في القرم ،وإن
الدولة األوكرانية ليس لها أي عالقة بهم وبعملهم
الشخصي ه��ذا» .وك��ان وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف ،أكد في وقت سابق ،أن موسكو
تملك أدلة قاطعة تثبت أن االستخبارات األوكرانية
كانت منذ زمن طويل ،تخطط لتنفيذ عمل تخريبي

توقعت مصادر
عسكرية متابعة لوضع
جبهات الموصل
والرقة ودير الزور أن
تكون مهمة القاذفات
االستراتيجية الروسية
التي تمركزت في مطار
همدان في إيران هي
المشاركة في ضرب
مواقع داعش ،في إطار
ما أعلن عنه وزير الدفاع
الروسي من موافقة
أميركية على المشاركة
في استهداف جبهة
النصرة في شمال
سوريا ،وما أعلن على
لسان وزير خارجية
تركيا من تحوالت كبرى
ستحدث خالل األشهر
القليلة المقبلة.

في شبه جزيرة القرم الروسية .مشيرا إل��ى أن
روسيا مستعدة لتقديم أدلة إضافية بهذا الشأن
لشركاء روسيا الغربيين.
يشار إلى أن هيئة األمن الفدرالي الروسية كانت
أعلنت يوم العاشر من آب ،عن اعتقال مجموعة من
المخربين في أراض��ي القرم ،تسللوا عبر الحدود
مع أوكرانيا .وعن إحباط سلسلة أعمال إرهابية
خططت لها المديرية العامة لالستخبارات التابعة
لوزارة الدفاع األوكرانية.

نقلت وكالة «أسوشيتد برس» ،أمس ،عن مصدر أمني ،أن رجال هاجم ركابا
بسكين في قطار غرب النمسا ،واصاب شخصين اثنين بجروح خطيرة.
واوضحت الشرطة إن الهجوم وقع قرب مدينة سولز ،وأن منفذ العملية
ألماني ( 60عاما) مرجحة معاناته من أم��راض عقلية .واش��ارت ال��ى أن
الجريحين شابّان االول بعمر  19عاما واآلخر  .17ونقل كالهما إلى المستشفى
لتلقي اإلسعافات الضرورية.
وكانت الشرطة البلجيكية قد أطلقت النار على رجل مسلح وأردته قتيالً ،في
مدينة جنت البلجيكية ،امس االول.
وأكدت صحيفة «سوير» البلجيكية ،أن الحادث وقع وسط المدينة .وأن
وسائل اإلعالم المحلية ال تملك أي معلومات بخصوص الحادث ،وما إذا كانت
الشرطة ردت بإطالق النار ،أو أنها هي من بادرت الى ذلك.
ووفقا ً للمعلومات األولية ،ال توجود أي عالقة لهذا الحادث باإلرهاب .وتقوم
الشرطة حاليا ً بتقييم مستوى هذا التهديد ،بالتعاون مع مكتب المدعي العام
البلجيكي.
يذكر أن مطار العاصمة البلجيكية بروكسل ،شهد الثالثاء  22آذار ،وقوع
انفجارين كبيرين .واعتبرت سلطات البالد حينها أن الهجوم كان انتحارياً.
ووقع انفجار ثالث بعدها داخل عربة في مترو األنفاق في محطة «مالبيك».
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل أكثر من  31شخصا ً وإصابة  250آخرين
بجروح .وصنفت السلطات البلجيكية ما حدث بأنه هجمات إرهابية .وتم رفع
مستوى التأهب األمني حينها إلى أقصى الدرجات.

