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فقـدت مـني بطـاقة الـسكـن الصـادرة من مكـتب معـلـومات اجلـمهـورية في
ن يعثر عـليها تسـليمها dHFł vÝu© الـرجاء   b?LŠ«® الـبصرة باسم

صدرها.
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{ اســــطــــنــــبــــول - ا ف ب:  حـــذر
الــــرئـــــيس الـــــتـــــركي رجب طـــــيب
اردوغــان في تــصــريــحــات نُــشـرت
امـس األربــعــاء مـن أن شنّ هــجــوم
عــلى نـطـاق واسـع عـلى إدلب آخـر
مـحـافــظـة ال تـزال تـسـيــطـر عـلـيـهـا
ـعـارضـة في سـوريـا قـد يـتـسـبب ا

بـ"مجزرة".
ونــقـــلت صــحـــيــفـــة "حــريـــيت" عن
اردوغـان قــوله لـلـصــحـافــيـ عـلى
م طائرته عقب زيارة أجراها إلى
قـــرغــيـــزســتـــان "ال ســمح الـــله قــد
حتـصل مــجــزرة خـطــيــرة في حـال

انهالت الصواريخ هناك".
وتـأتي تـصـريحـاته في وقـت ترسل
فيه قوات النظام السوري تعزيزات
إلى مـنــطـقــة إدلب في شــمـال غـرب
الـبالد اسـتـعـدادا لـعـمـلـيـة واسـعـة
تـــزيــد اخملـــاوف من وقـــوع كـــارثــة
إنــسـانــيــة عـلى نــطــاق لم تـشــهـده
ـسـتـمر الـبالد بـعـد خالل نـزاعـهـا ا

منذ سبعة أعوام.
وعـــاودت روســيــا حــلــيــفــة نــظــام
الــرئـــيس الــســـوري بــشــار األســد
الــثالثـــاء شن غــارات جـــويــة عــلى

دة  22يوما. إدلب بعد توقفها 
من جهتها عـقدت تركيا التي تدعم
ـــعـــارضـــة عــدة بــعـض فـــصـــائل ا
جـــوالت مـــحــادثـــات مع مـــوســـكــو
وواشـــنــطـن بــهـــدف جتـــنب وقــوع

هجوم على إدلب.
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وقـــال اردوغــان إن "تـــعـــاونـــنــا مع
روســيــا اآلن مــهم لــلــغــايــة. تــرمي
ـتـحـدة الـكـرة في مـلعب الـواليـات ا
روسـيا وتـرمـيهـا روسـيا في مـلعب

تحدة". الواليات ا
وحتـــدث اردوغــان عن "عـــمــلـــيــة ال
رحـــمـــة فــــيـــهـــا" جتــــري في إدلب
مـــحـــذرا من أن احـــتـــدام الـــقـــتـــال

. سيتسبب بتدفق الالجئ
وقـال اردوغـان "يـعيش  3,5مـلـيون
شــــخـص هــــنـــــاك. ال ســــمـح الــــله
كان ستكون تركيا مرة أخرى هي ا
الــذي ســيــفـر إلــيـه هـؤالء فـي حـال

وقوع كارثة".
وإدلب هي من بـ مـنـاطق "خـفض
التـوتر" التي أقـيمت إثـر احملادثات

الــتـي جــرت بــ روســيــا وتــركــيــا
ـــاضـي في وقت وإيــــران الــــعــــام ا
تـســتـعـيـد دمــشق سـيـطــرتـهـا عـلى

منطقة تلو األخرى في البالد.
وســيـعــقـد اردوغــان اجــتـمــاعـا مع
ـيـر بـوت نـظـيـريه الـروسي فـالد
واإليــــــرانـي حــــــسن روحــــــانـي في
طـهـران اجلـمعـة في قـمـة يـتوقع أن
تــركـز عـلى إدلب. وقــال "بـإذن الـله
ســـنــنــجح في مـــنع قــيــام الــنــظــام
بأعـمال مـفرطـة هنـاك عبـر التوصل
إلى نــتـــيــجــة إيـــجــابــيـــة في قــمــة
طـهـران". ويـتـوقع كــذلك أن يـنـعـقـد
مـــجـــلـس األمن الـــدولي اجلـــمـــعـــة
لـــــبــــــحث الـــــوضـع في إدلـب وسط
تـنـامي الـقـلق من وقـوع هـجـوم من
االســـتــخــدام احملـــتــمل لـألســلــحــة

الكيميائية.
وحذرت واشـنطن الـثالثاء مـن أنها
سـتــرد في حـال اسـتـخـدمت دمـشق

األسلحة الكيميائية.
وقـال الــكـرمــلـ امس األربــعـاء إن
الوضع في محافـظة إدلب السورية
مـا زال يـبـعث عـلـى الـقـلق الـشـديـد

مضـيفـا أن روسيـا تبـحث األمر مع
ـتـحـدث الــعـديـد من الــدول. وقـال ا
ـتري بـيسـكوف بـاسم الكـرملـ د
في مؤتمر صحفي عبر الهاتف ”ما
زال الــوضع في إدلـب مــبـــعث قــلق
شــديـــد وهــو قـــطــعـــا عـــلى جــدول
األعـمـال عــنـدمـا يـتــعـلق األمـر بـكل
االتـصـاالت الـذي يـجـريـهـا اجلـانب
ـسـتـويات الـروسي عـلى مـخـتلف ا

عنية.“ مع األطراف ا
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وقالت نيكي هيلي سفيرة الواليات
تـحدة الـثالثاء إن تـحدة بـاأل ا ا
مـجـلس األمن الـدولـي سـيـعـقـد يوم
اجلمعة اجتـماعا بشأن الوضع في
مـحــافـظــة إدلب الـســوريـة مــحـذرة
احلـكـومـة الـســوريـة من اسـتـخـدام
أســلـــحــة كـــيــمـــاويــة قــبـل هــجــوم
عـسـكـري مـتـوقع عـلى نـطاق واسع

هناك.
ــرصـــد الــســـوري حلــقــوق وقـــال ا
ـــعـــارضــة اإلنـــســان ومـــصـــدر بـــا
ـــســـلـــحـــة إن طـــائـــرات روســـيــة ا
وســوريـــة قـــصـــفت مـــنـــاطق عـــلى

الــطــرف الــغـــربي إلدلب وهي آخــر
عارضة معقل كـبير تسـيطر علـيه ا

سلحة. ا
ÍËUÝQ  n u

وقـالت هــيـلي في مــؤتـمــر صـحـفي
(هــذا مــوقف مــأسـاوي وإذا أرادوا
مـواصـلـة الـطـريـق لـلـسـيـطـرة عـلى
سوريا فيمكنهم أن يفعلوا ذلك) في
إشـــارة إلى احلـــكــومـــة الــســـوريــة

وحليفتيها روسيا وإيران.
وأضافت ”لكنـهم لن يستـطيعوا أن
يفعلوا ذلك باألسـلحة الكيماوية. ال
ـهـاجـمة ـكـنـهم أن يـفـعـلـوا ذلك 

شعبهم ولن يتم خداعنا.“
ووثــقت مــنــظــمـة حــظــر األســلــحـة
الـكــيـمــيــائـيــة اسـتــخــدام أسـلــحـة
ـنهج في احلرب محـظورة بـشكل 
األهـلــيـة الـسـوريــة من بـيــنـهـا غـاز
األعــــصــــاب ســــارين وغــــاز خـــردل
ـنـظـمـة لم تـوجه الــكـبـريت. ولـكن ا

اللوم لطرف محدد في الهجمات.
وقــــالت هـــيـــلي “إذا اســــتُـــخـــدمت
أسـلحـة كيـماويـة فإنـنا نعـرف على
وجه الدقة من الذي سيستخدمها.

œuF∫ النيران واعمدة الدخان تتصاعد في ضواحي ادلب السورية


