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{  لــوس اجنــلــيس (أ ف ب) - اتُّــهم
ســـائق أمـــيـــركي تـــعـــمــد دهـس مــارة
بـســيــارته الــثالثـاء مــوقــعــا ثـمــانــيـة
جـرحـى بـالقـيـام بـذلك ظـنـا مـنه أنـهم
مــســلــمــون عــلى مــا أعــلــنـت شــرطـة

كاليفورنيا امس.
وأوضحت الـشرطة فـي سانيـفيل قرب
سان فـرانسـيسـكو أن الـسائق ويدعى
إيــزايـا بـيــبـلـز ( 34عــامـا) مـســتـهـدف
بــتــحـــقــيق في مـــحــاولــة قـــتل بــدافع

عنصري ما يشكل ظروفا مشددة.
وقـال الـشرطي فـان نـغو خالل مـؤتـمر
صـحافي "هـناك أدلـة جديـدة تفـيد بأن
بـيـبـلـز اســتـهـدف عــــــــمـدا ضـحـايـاه
بــســبب عــرقــهم وقــنــاعــة مـنـه بـأنــهم

مسلمون".
وذكرت وسـائل اإلعالم احمللـية أن ب
اجلــرحى الــثــمــانــيـة ثـالثـة مـن أفـراد

عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته.
ولم تـرد أي تــفـاصـيـل حـول جـنــسـيـة

اجلرحى أو ديانتهم.
تـهم إن احلادث "ناجت وقال مـحامي ا
بوضوح عن اضـطرابات نـفسية" وإنه
ــنـاسب ســيـطــالب بــتـوفــيـر الــعالج ا
ــــوكــــلـه وهــــو بــــحــــسب مــــا أوضح
عـسـكـري ســابق قـد يـكــون يـعـاني من

اضطراب ما بعد الصدمة.
ورفـعت وزارة اخلــارجـيّــة األمـيــركـيّـة
امس مستـوى التحذيـر من السّفر إلى
سـريـالنـكـا حــاضّـةً مـواطــنـيــهـا عـلى
مـراجـعـة خـطط سـفـرهم إلـى اجلـزيرة
فـي أعـقـاب سـلـسـلـة االعـتـداءات الـتي

أودت بحياة 253 شخصًا.
وقالت وزارة اخلـارجيّـة األميـركية في
بيان إنّه بسبب "اإلرهاب" في اجلزيرة
فـإنّ "احلـكـومة األمـيـركـيّة لـديـهـا قدرة
ــواطــنـ مــحــدودة عــلى مــســاعــدة ا
األمــيــركــيّــ في ســريـالنــكــا" رافــعـةً
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احتـار العراقـيون بـ االحتفـال بسقـوط نظـام صدام وب إهـماله على
خلفية إن اإلسقاط كان بيد األمريكي وليس العراقي وان ما حصل
ـا مـضى كـمـا احـتـار الـعـرب في عـمـان والـقـاهرة بـعـده كـان أسـوأ 
ودمـشق وبـيـروت واجلزائـر وصـنـعاء بـ كـونه قـائـداً عروبـيـاً قـدم لهم
خدمات كثيرة وب دكتاتور آذى شعبه مقابل تلك اخلدمات وب هذا
تد زمن من الثامن من شباط 1963م وحتى التاسع من الرأي وذاك 
نيسان 2003م تلك احلقبـة الزمنية ونـظامها الـذي لم يعرفه عرب تلك
الـعـواصم وال كـثـيـر من الـذين كـانـوا يـهـرولـون وراء مـزايـا وامـتـيازات
العمل معه حقبة ضمت أحداثاً ومآسيً; وحروباً وعمليات إبادة غيبت
سـتقـبلٍ زاهرٍ فإذ مئـات اآلالف من الكـورد والعـرب وأوهمت النـاس 
بـهم في بـحـر مـن الـظـلـمــات خـدرت ماليـ الـعــرب بـشـعـارات ورديـة
ـتدُّ من احملـيط إلى اخلـليج فـإذا بهم وصـورت لهم وطـنـاً افتـراضيـاً 
أصحـاب احلـقـبـة الـسـوداء يـئـدون أول وحـدة بـعـثـيـة قـبـل والدتـهـا ب
دمـشق البـعثـية الـيسـارية وبـغداد الـبعـثيـة اليـميـنيـة حسب تـصنـيفـهما

لبعضها اآلخر.
كذابون مُـتاجرون مُـزايدون متـلونون مـتأرجحـون من الكويت مـحافظة
عـراقــيـة إلى اعــتـبــار احـتاللــهـا خـطــأ قـاتــــالً ومـن الـعـدو الــفـارسي
الصفـوي إلى اجلارة العزيـزة ايران وائتمـانها على عـشرات الطائرات
الـعراقيـة منـافقـون ومراؤن في الـصبـاح مع السـوفيـيت والسـهرة مع
األمـريـكـيـ ال عـهـد لـهم وال وعـد اتـفـقـوا مع الـكورد وخـانـوهم ومع
سـتقـل فـأذابوهم في الـشيـوعيـ فأبـادوهم ومع القـوميـ العـرب وا

بوتقتهم.
قـتـلـوا الـرضع واألطـفـال والـنـسـاء والـرجـال ودفـنـوا أالفـاً مـؤلفـة وهم
فاتـيح الغرائـز واستعـبدوا البـشر بإيـديولوجـية مقـيتة أحيـاء عبثـوا 
إنـهـا حِـقـبــة ال يـنـافـسـهــا في الـتـردي والـسـوء إال مـن جـاء بـعـدهـا من
الفاسـدين واللصـوص والقتـلة األوغاد الـذين حولوا الـعراق إلى افشل
دولـة في الـعـالـم إنـهم عـصـابـة حــكـمت حـقـبـة مــلـوثـة أرادوا فـيـهـا أن
يـحـولـوا الـعـراق إلى قـريـة وعـشـيـرة ولـيس وطـنـا وشـعـبـا تـارة بـاسم
ـانـيـة الـعـروبـة وأخـرى بـاسم االشــتـراكـيـة وثـالـثـة بــاسم احلـمـلـة اإل
ـا اسـتـثـناء مـن تالميـذ االبـتـدائـيات فـرضـوا احلـزب عـلى اجلمـيع دو
وحـتى اجلامـعات والـعسـاكر فـال مدرسـة وال جامـعة وال وظـيفـة بدون
ـؤسسـة الـعسـكريـة واألمنـية إلى تـزكيـة من منـظـمات حـزبهم حـولوا ا
ميليـشيا إرهابـية فأصبح العـراق برمته مجـرد فرع من فروع حزبهم
بـاسـتـثـنـاء الــــــــقـلـة الـقـلـيــلـة الـتي رفــــــــضت االنـتـمـاء لـهم وعـاشت
ـراقبـة واحلرمـان واالعـتقـال والهـجـــــــرة ضـنكـهـا ب االسـتدعـاء وا
بـسـبب رفــضـهـا االنـتــمـاء لـهم أو الـعــمل مـعـهم ألي ســبب كـان إنـهم
عـصــابـة تــوالت عـلى حــكم الـبالد وارضــخت اجلــمـيع إلى قــوانـيــنـهـا
وتعليماتها وحـينما شعرت أن بعضـا منها يرفض ذلك فتكت بهم شر

فتك!.
ــتــد هــذا الــتــاريــــخ الــدمــوي وبــ الــفــرح بــســقــوطـــهم أو األسى 
وخالصـــــــته; قـسم صدام الذي وعـد فيه أن يجـعل العراق حـفنة من
ن يريد إزاحته من على كرسي احلكم وما حصل ويحصل من تراب 
نيـسان  2003 وحتى الـيـوم في عراق الـبعـــــــث وصـدام يدرك جـيدا
حـقـيـقـة الــواجـهـات والـعــنـاوين الـتي عـمــلت حتـتـهـا
ووراءها منظـمات وأحزاب وحركـات وشخصيات
ومـا تزال تـعـمــــــل لـيل نـهار في تـهـد الـعراق
وإفــشــال إي مــحـــاولــة لــلــخـــروج من نــفق ذلك

النظام!

إطالق نـار اسـتـمـر سـاعـة بـحـسب ما
ـــــتـــــحــــدث بـــــاسم اجلـــــيش أوضح ا
سـوميث أتـابـاتو وبـعـد ذلك عثـر على

وقع. اجلثث خالل مداهمة ا
كما أفادت الشـرطة واجليش عن مقتل

مدني في تبادل إطالق النار.
ولم تعـلن قوات األمن عن إصـابات في

صفوفها.
وكـانت الـشـرطـة أعـلنت اجلـمـعـة أنـها
ضـبطت 150 إصـبع مـتـفـجـرات وراية
لتنـظيم الدولـة اإلسالمية خالل عـملية
دهم فـي مــديـــنـــة فـــيــســـامـــانـــثــوراي
اجملـــاورة الــواقـــعـــة عـــلـى بـــعــد 370

وأعلن الـرئيس مـايثريـباال سـيريسـينا
"لـديـنا مـعـلـومات اآلن تـفـيد بـأن هـناك
نـــحــو 140 شـــخــصـــا في ســـريالنـــكــا
مـرتـبـطون بـتـنـظيم الـدولـة اإلسالمـية
نــحـن قــادرون عــلى الــقــضــاء عــلــيــهم
جمـيعـا وهذا مـا سنـفعـله" مؤكدا أنه
سـيـتم إقـرار قـانـون يحـظـر اجلـمـاعات

اإلسالمية.
وما زال تـوتر شـديد يـسود سـريالنكا
ـشـتـبه بـهم. حـيث تـتـواصل مـالحـقة ا
وأوقــــــفـت قـــــــوات األمن حـــــــوالى 75
شـــخـــصـــا مـــنــــذ األحـــد عـــلى عالقـــة

باالعتداءات.

كيـلومـتراً شـرق كولـومبـو داخل مبنى
يـعـتـقـد احملـقــقـون أنّه مـكـان تـسـجـيل

فيديو تبنّي اعتداءات عيد الفصح.
وأدت هذه االعـتداءات التي اسـتهدفت
كنائس وفنادق فـخمة إلى سقوط 253

قتيال.
أعلنت السلطات الـسريالنكية اجلمعة
أنّ زهـــران هــــاشم زعــــيم اجلــــمــــاعـــة
ــتــهــمــة بــالــوقـوف وراء اإلسالمــيــة ا
االعـتداءات والـذي كـان يجـري الـبحث
عـنه في كل أنـحـاء الـبالد مـنـذ خـمـسة
أيـــام قــتل في واحـــد من الــهـــجــمــات

االنتحارية.

بغداد
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أبهرني شـاب في سنته اجلامـعية األخـيرة ح قال مـانصه :(العراق
مدين بأكثر من مئة ملـيار دوالر وهو منتج للنفط  ,كيف سيكون حاله

سنة 2025)?
لم يدم نـقاشنـا طويال وافتـرقنا بـعد أن فهـمت أنه يريد أن يـعرج على
اكـتـشـاف الـنفـط الصـخـري وبـدائل الـطـاقة الـتي بـدأت تـتـنـافس على
االسـتـخــدام الـفــعـلي االن .. أمـر فـي غـايـة األهــمـيـة ألــهب وعي هـذا
الـشاب وحـمـاسه الوطـني ودعـاه الى التـساؤل واالسـتـغراب في وقت
ا تـطول حتى نصل الى يغط العـراق الرسمي والـشعبي في غـفوة ر
قـصود وهو عـام االنهيـار الفـعلي للـعراق دولـة ووطنا وشـعبا العـام ا
وان صـحا الـيوم فـليس ثـمة مـا تبـقى خلطـة عشـرية أو حتـى خمـسية
تـخذة وسط هـذه الـفوضى الـسـياسـيـة واالقصـادية فـكل اخلـطـوات ا
صالح فئة دون الفـئات األخرى وهي ترقيعات تراكمت كانت ارضاء 
بشكل قوان دمرت ميزانية الدولة وخلقت شعبا كسوال غير منتج ..
ـكن أن يــنـهض ال مـشــاريع وال اسـتــثـمــار وال حــتى تـأهــيال جلـيـل 
لـذلك فان قـطار ـتعـاقبـة عنـها  هـمة الـتي عجـزت ادارات العـراق ا بـا
الزمـن لن يـنـتظـر حلـظـة لـسـواد عـيـونـنـا أو لـتـأريـخـنـا رغم حتـذيرات
يـة من عـصـر جفـاف مـقـبل ونضـوب مـوارد كـثيـرة كـنا اجلـهـات األ
نـعـتـمـدهـا في مـراحل قـبل الـنــفط الـلـعـ الـذي عـاش في ظـله حـكـام
الـعـراق بـعد 2003 في مـرحـلـة انـتعـاش حـزبي وعـائـلي وفـئـوي على
حساب الـشعب فأغـتنمـوا الفرصـة وغنمـوا ما لم يحـلموا به وأرضوا
ـا يــضـمن لــهم عـشـرات األتـبــاع وأشـبـعــوا خـزائــنـهم في اخلــارج 
رفه..  ابـتدات هـذه العـشوائـية واالهـمال عـند الـسنـوات من العـيش ا
جتـنيـد أبنـاء القرى واألريـاف من الـشبـاب ألغراض والئـية وانـتخـابية
وهم مزارعـون باألصل فهـجروا الـزراعة وحتولت حـقولـهم ومزارعهم
الى حدائق يقضـون بها اجازاتـهم والى أراض قاحلة أكـلتها األمالح
ـدن كـتال من الــبـطـالــة اسـتـغل االرهـاب في حـ خـلــقـوا من أبـنــاء ا
ـال فـكـان اسـتغالال ـة والـتـخـريب حـاجتـهم لـلـعـمل وا وأربـاب اجلـر
بـشعـا وخـطـيـرا وظـهـر جـلـيا عـلى أقـله فـي التـمـرد ومـخـالـفـة الـنـظام
وهكذا مـرت ست عشرة مـخملـية.  شديدة عـلى الفقـير  على الـسلطة
وأتباعها .. كانت سـنوات طويلة علـينا من السبات والتـخلف والعبثية
ـشرعـن بدون أيـة خـطـة أو ستـراتـيـجيـة تـوسع من الـنـشاط والـنـهب ا
األقــتـصــادي بل تـرهن الــعـراق وتـكــبـله الى دول أخــرى .. كـان عـلى
ـعـيـشـي لعـمـوم الـشـعب ـسـتوى ا ادارة الـدولـة أن تـعـمل عـلى رفـع ا
ـسـحـوقـة الستـثـمـار طـاقات شـبـابـهـا في مـشاريع وخاصـة الـطـبـقة ا
انـتـاجيـة تـردم الـهـوة الـسـحـيـقـة بـ الطـبـقـة الـثـريـة اجلـديـدة وعـموم
الـشـعب مـن خالل انـعـاش الــقـطـاعــ الـزراعي والـصــنـاعي لــيـكـونـا
ظـهيـرين إلقـتصـادنـا الريـعي الـذي سيـشـهد الـعـراق تالشي ايراداته

في العام الذي ذكرناه بعد  سنوات . 
نـعم الخـوف وبدون أدنى شك عـلى الـطـبقـة احلـاكمـة الـتي اغـتنت في
هذه الظروف سواء بالفساد أم الـرواتب واالمتيازات التي خولهم بها
الـشعب فـكل ذلك نقل ويـنقـل الى اخلارج وسـتصـفر مـيزانـية الـعراق
ـديـونيـات هـائـلة وسـيـشـهد الـشـعب بـلدا بل سـتـكـون حتت الـصفـر 
اء مـنهارا ومـواطنـا فقـيرا وبـائسـا ينـخفض سـقف مطـالبه لـدلو من ا
ورغـيـف من اخلـبــز وقــطـعــة قــمـاش تــسـتــر عــورته .. نــعم أدعـو الى
التشـاؤم فليس ثـمة حل بعـد اليوم ألن قطـار الزمن غادرنـا وليس ثمة
مـحـطـة جـاهـزة ليـمـر بـهـا فـنـركبه .. ضـاعت فـرصـة الـعـراق في بـناء
يـة لـلنـفط فـيـما لـو تـوفرت اقـتـصاد وكـانت ذهـبـية في ظـل أسعـار عـا
ن نيات وطنية خالـصة  ولكن لألسف وبارادة الشعب أدار العراق 
عـيـنه عـلى رصـيـده هـنـاك في الـبـلـد الـذي عاد مـنه
ـنــتـفع وسـكت عـنه الـواعي وانـتـظـر وصـفق له ا
اجلاهل الـفرج لـذلك سيـلجأ الـعراقـيون بـعدها
الى طلب االنضمام الى أيـة دولة وحتت رايتها

ليضمنوا عيشهم على األقل ..

مستوى الـتحذير من الـسّفر إلى هناك
إلى الـــدرجــة الـــثــالــثـــة من أصل أربع

درجات.
وأعـلـنت سريالنـكـا اجلمـعـة أن زهران
هـــاشم زعـــيم اجلـــمــاعـــة اإلسالمـــيــة
ـتهـمة بـالوقـوف وراء اعتـداءات عيد ا
الفصح قضى في واحـد من الهجمات
االنــتـحـاريـة الـتي ســـــــقط فـيـهـا 253
قتـيالً في اجلـزيرة الواقـعة فـي جنوب

آسيا.
وأضـافت وزارة اخلـارجـيـة األمـيـركـية
في بـــيـــانـــهــا أنّـــهـــا أمــرت اجلـــمـــعــة
غـادرة جميع أوالد عـائالت موظفي "

احلكومة األميركية".
ـتـحــدة وإسـرائـيل ـمـلــكـة ا وطـلــبت ا
وهـولـنـدا ودول أخـرى من مـواطـنـيـهـا
جتنّب الذهاب إلى سـريالنكا ومغادرة

من هُم فيها.
وقـــالت أســـتــرالـــيـــا اجلـــمــعـــة إن من
"احملـتــمل" وقـوع اعـتـداءات أخـرى في

سريالنكا.
وقُتل مـا ال يقلّ عن  15شخـصًا بـينهم
سـتّـة أطفـال ليـل اجلمـعة الـسـبت لدى
مــداهــمــة قــوات األمن الــســريالنــكــيـة
مـــخــبـــأ جـــهــاديـــ عـــلى مـــا أفــادت

الشرطة.
وفـيـما كـان الـعـسكـريـون والشـرطـيون
يحاولون اقـتحام موقع يُعـتقد بحسب
مـعلـومـاتهم أنه مـخبـأ لـتنـظيم الـدولة
ونـاي بشـرق البالد اإلسالمـية في كـا
قـام ثالثـة رجال بـتـفجـيـر أنفـسـهم ما
أدى إلـى مـــقـــتل ثالث نـــســـاء وســـتـــة

أطفال.
وأضــافـت الـــــــــشــرطـــة أنه "عُـــــــــثِــر
ــنـزل عــلى جـثث ثـالثـة رجـال خـارج ا
آخــــرين يُــــشــــتــــبه أيــــضــــاً في أنّــــهم

انـــــــتحاريّون".
وأدى هــجــوم قــوات األمن إلـى تــبـادل
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) ,أ ف ب) - عـــــلـــــقت {  بــرلــ
ـانــيـا مـعــاجلـة بـعض طــلـبـات ا
الـلــجـوء الـتي قــدمـهــا سـوريـون
بانتظار مراجـعة جديدة للوضع
األمــــــــنـي فـي بالدهـم وفـق مـــــــا
أفــــادت مــــجـــمــــوعــــة "فـــونــــكي"

الصحافية احمللية.
وأوضـــــحت فـــــونـــــكي نـــــقال عن
ــانـيـة امس وزارة الــداخـلــيـة األ
السبت أن بعض طـلبات اللجوء
الـتـي قـدمـهـا سـوريـون "أرجـئت"
بانتظار تعديالت سيتم إدخالها

على توجيهات الوزارة.
ــعـنــيـون بــهـذا الــتـعــلـيق هم وا
طالبو جلـوء حصلوا على وضع
"حــمــايـــة ثــانــويــة" وهــو وضع
نح لـلذين واجـهوا في بالدهم
مخاطر جـدية أو أعمال حرب أو

عقوبة إعدام أو أعمال تعذيب.
وبحسب األرقـام احلكومـية فإن
 17400سوري حصلوا على

هذه احلماية عام .2018
وذكـرت اجملــمـوعـة اإلعالمـيـة أن
ـدافــعـة عن حــقـوق ـنــظـمــات ا ا
الـالجــــئـــ تــــخــــشى أن تــــوقف
ستشارة أنغيال ميركل حكومة ا
تــــلـــقـي طـــلـــبــــات الـــلــــجـــوء من
مــــواطـــنـــ ســــوريـــ في حـــال
تــــوقــــفـت أعــــمــــال الــــعـــــنف في

بالدهم.
انـيـا انقـسـامـا عمـيـقا وتـشـهـد أ
مـنذ أن قـررت مـيـركل عام 2015
عند اشتداد أزمة الالجئ فتح
أبــواب الــبالد أمــام الــفــارين من

احلرب واالضطهاد في سوريا.
وأدى تـــدفـق أكــثـــر مـن مـــلـــيــون
طـــالـب جلـــوء مـــنـــذ ذلك احلـــ

مـعــظـمــهم من ســوريـا والــعـراق
وأفـغانـستـان إلى صـعود حـركة
ــانـــيــا" الـــيــمــيـــنــيــة "الــبـــديل أل

انيا. تطرفة في ا ا
وقـــتل  17عــــنــــصـــراً مـن قـــوات
والـ لـها سـلـحـ ا الـنـظـام وا
وأصيب  30آخـرون بـجـروح في
هجمات شنها فصيالن جهاديان
في مـــحــــافـــظـــة حـــلب بـــشـــمـــال
ـــرصــد ســـوريــا وفق مـــا أفــاد ا
الــــســـــوري حلــــقــــوق اإلنــــســــان

السبت.
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ــرصـد رامـي عــبـد وقــال مــديــر ا
الــرحــمن لــوكــالــة فــرانس بــرس
"شنتّ كل من هيئة حترير الشام
وتــنـظـيم حـراس الـدين هـجـمـات
ضــد مـواقع لــقــوات الــنــظـام في
ريف حـلب اجلـنـوبي واجلـنـوبي
الـــغـــربي بـــعـــد مـــنـــتـــصف لـــيل
اجلـــــمـــــعـــــة" مــــشـــــيـــــراً إلى أن
"االشـــتــبــاكــات اســـتــمــرت حــتى
ســاعـات الــفـجـر األولـى وانـتـهت
بــتـدخل الـطــيـران الـروسي الـذي
اســـتـــهــــدف مـــواقع الــــفـــصـــائل

هاجمة". ا
وأسـفرت االشـتـباكـات والـغارات
الــروســـيـــة عن مــقـــتل ثـــمــانـــيــة
عـنـاصـر من الفـصـائل اجلـهـادية
الــــتـي عـــادت وانــــســــحــــبت إلى

مواقعها وفق عبد الرحمن.

وتــســـيـــطــر فـــصـــائل إسالمـــيــة
وجـهـاديـة عـلى مـنـاطق في ريف
حــلب الــغــربـي الــذي يــشــكل مع
محـافـظة إدلب اجملـاورة وأجزاء
ـنطـقة من مـحافـظات مـحـاذية ا
ــعـنــيـة بــاتـفــاق تـوصــلت إلـيه ا
روســـيــا الـــداعــمـــة لــلـــحــكـــومــة
الـــســـوريـــة وتــركـــيـــا الـــداعـــمــة
لـفـصـائل مـعـارضـة في سـوتشي

في أيلول/سبتمبر.
ويـــنـص االتـــفــــاق عـــلى إقــــامـــة
"منـطقة مـنزوعة الـسالح" تفصل
ب مناطق سيطرة قوات النظام
من جـهـة والــفـصـائـل اجلـهـاديـة
عـلى رأسهـا هيـئة حتـرير الـشام
مـن جــهــة أخـــرى إال أنه لم يــتم

استكمال تنفيذه بعد.
وتـسـتهـدف الـطـائرات الـروسـية
مـنــاطق سـيـطــرة الـفــصـائل مـا
اسـفر الـسـبت عن مـقتل خـمـسة
مدني في ريف حماة الشمالي
ـرصـد الذي الـغـربي بـحـسب ا
كــان أفــاد اجلــمــعــة أيــضــاً عن
مــقـتل عــشـرة مــدنـيّــ بـيــنـهم
طــفالن في غــارات روســيّـة في

محافظتي إدلب وحماة.
وصـعّــدت قــوات الـنــظـام مــنـذ
شـبـاط/فــبـرايـر وتـيــرة قـصـفـهـا
شـمولـة باالتـفاق نـطقـة ا عـلى ا
الـروسي الـتـركي بـينـمـا اتـهمت
دمـــشـق أنــقـــرة بـ"الـــتـــلــكـــؤ" في

تنفيذه.
وجنّب االتّـفاق الـروسي-التركي
إدلـب الـــتي تـــؤوي وأجـــزاء من

احملادثات عن قلقها البالغ "إزاء
مـحـاوالت تـنـظيم +هـيـئـة حتـرير
الشام+ اإلرهابي تعزيز سيطرته

نطقة". على ا
وأكّــدت عــزمـهــا عــلى "مــواصــلـة
التعـاون من أجل القضاء نـهائيّاً
عـلـى +داعش+ وجـبـهـة الـنـصـرة
وجــــــــــمــــــــــيع

ا

ــشــاريع ألفــراد واجلــمــاعــات وا
ــرتــبــطـة والــكــيــانــات األخــرى ا
بــتــنــظــيم الــقــاعــدة أو +داعش+
وغيرها من اجلمـاعات اإلرهابيّة
كما صـنّفها مـجلس األمن التابع

تحدة". لأل ا
 b¹«e²  dðuð

تّحـدة من جهتها وأبدت األ ا
ـتـزايـدة قـلـقـهـا إزاء الـتـوتّـرات ا

نطقة. في ا
ــــتّــــحـــدة وقـــال مــــنــــسّق األ ا
اإلقــلـــيــمي لــلــشّــؤون الــســوريّــة
بانوس مومـتزيس اخلميس "أنا
قــلـق جــرّاء الــتــصــعــيــد األخــيــر
لـلــعـنف واألعـمــال الـعــدائـيّـة في
ـــنـــزوعــــة الـــسالح ــــنـــطـــقــــة ا ا
ومــحـــيــطـــهــا فـي شــمـــال غــرب

سوريا".
وأضــاف "مــنـذ شــبــاط/فــبــرايـر
أُعـلِن مـقـتل أكـثـر من  200مدنيّ
في إدلب" وفرّ  120ألف شخص
إلى مناطق قريبة من احلدود مع

تركيا.
وبـــعـــد ثـــمـــــــــاني ســـنـــوات من
احلرب قُـتل في سـوريا أكـثر من
370 ألـف شـــــــخـص وتـــــــشـــــــرّد

. الي ا

روســيّــة عــلى مــنــاطق خــاضــعـة
لــســيـطــرة فــصــائل جــهــاديّـة في
مــحـــافــظـــة إدلب بـــشــمـــال غــرب
رصـد السوري سوريا بـحسب ا

حلقوق اإلنسان.
رصد ومقـرّه بريطانيا إنّ وقال ا
ثالثــــة قــــتــــلى

بـيــنـهم طـفل سـقـطـوا في أطـراف
بلدة كفرنبل وسبعة بينهم طفلة

في بلدة تلّ هواش.
ووقّـــعـت روســـيــــا وتــــركـــيــــا في
ـاضـي اتّـفـاقًا أيـلـول/سـبـتمـبـر ا
إلقـــامــة "مــنــطــــــــــــقــة مــنــزوعــة
ــــــنــــــاطق الـــــسّـالح" تــــــفــــــصل ا
اخلـاضـعـة لـلــفـصـائل اجلـهـاديّـة
ـــــــعــــــــــــــــارضــــــــة عن تــــــــلك وا
اخلـــاضـــعـــة لـــلــحـــكـــومـــة وذلك
لــتــجــنــيب مــنـطــقــة إدلب حــمــلـة
عـــســـكــــريّـــة واســـعـــة لـــلـــجـــيش

السوري.
ــنـطــقـة الـتـي تـؤوي ثالثـة لـكنّ ا
ماليـ نـسـمـة تــتـعـرّض لـقـصف
عــنـــيف مــنــذ أن أصـــبــحت حتت
سيـطرة "هـيئـة حتريـر الشام" في
كــانــون الــثـاني/يــنــايــر. كــمـا أنّ
هناك خاليـا نائمـة تابعة لـتنظيم

نطقة. الدولة اإلسالمية في ا
وتـزامــنت الــغــارات األخــيـرة مع
اخــتـتـام مـحـادثـات حـول سـوريـا
استمـرّت يوم في كـازاخستان
شــاركت فـــيــهــا روســيــا وإيــران
حلـيفتـا النظـام السوري وتـركيا

احلليفة لفصائل معارضة.
وأعــربت الـدّول الـثـالث في بـيـان
مـــشـــتـــرك صــدر بـــعـــد اخـــتـــتــام
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مــحـافـظـات مـجـاورة نـحـو ثالثـة
ماليـ نـسـمـة حــمـلـة عـسـكـريـة
ــا لـــوّحت دمــشق واســـعــة لــطـــا

بشنّها.
ــنـطــقـة مــحـور وشــكل مـصــيـر ا

اجلـــولـــة
األخـيــرة من مـبـاحــثـات أســتـانـا
الــتـي عــقــدت يــوم اجلـــمــعــة في
عـاصمـة كـازاخسـتـان برعـاية كل

من روسيا وإيران وتركيا.
وأعـربت الــدّول الـثالث في بـيـان
مـــشــتـــرك صـــدر بـــعــد اخـــتـــتــام
احملــادثـــات عن قـــلق بـــالغ "إزاء
مـحـاوالت تـنـظيم +هـيـئـة حتـرير
الـشام اإلرهـابي تعـزيـز سيـطرته

نطقة". على ا
dOš√ bOFBð

تّـحدة من جـهتـها وأبـدت األ ا
اخلـمـيس قـلقـهـا إزاء الـتصـعـيد

نطقة. في ا
ــــتّــــحـــدة وقـــال مــــنــــسّق األ ا
اإلقــلـــيــمي لــلــشّــؤون الــســوريّــة
بانوس مومـتزيس اخلميس "أنا
قــلـق جــرّاء الــتــصــعــيــد األخــيــر
لـلــعـنف واألعـمــال الـعــدائـيّـة في
ـــنـــزوعــــة الـــسالح ــــنـــطـــقــــة ا ا
ومــحـــيــطـــهــا فـي شــمـــال غــرب
سـوريـا" مـشيـراً إلى مـقـتل أكـثر
من 200  مـــــــــــــدنـي مـــــــــــــنـــــــــــــذ
شـبـاط/فـبـرايـر وفـرار 120 ألف
شـخص إلـى مـنــاطق قــريــبـة من

احلدود مع تركيا.

وقُــتل عـــشــرة مــدنـــيّــ بـــيــنــهم
طفالن اجلـمعـة في غارات جـوّية
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تظاهـر مئات اآلالف من احملـتج
اجلـزائــريــ ســلــمــيـا لــلــجــمــعـة
الـعـاشـرة عـلـى التـوالـي مـطـالـب
بــرحــيل الـــنــخــبــة احلـــاكــمــة في

العاصمة اجلزائر.
وتــنـــحى الــرئــيس عــبــد الــعــزيــز
بوتفليقـة هذا الشهر بعد  20عاما
في السلطة اسـتجابة لضغوط من
اجلــــــــــــيـش وأســــــــــــابــــــــــــيـع مـن
ـطـالبـة بـالـتغـيـير االحـتـجـاجات ا
ـشاركـ فـيـها والـتي كـان أغـلب ا
من الـشـبـان.وحـمل احملـتـجون في
وسط الـــعــاصــمــة الفــتــات تــقــول
”النظام يجب أن يرحل “و”سئمنا

منكم “في مشاهد أصـبحت تتكرر
منذ 22 فبـراير /شـباط.وال يـوجد
تقـدير رسـمي لعـدد احملتـج لكن
مـــراســـلـي رويـــتــــرز قـــدروا عـــدد
ــشـاركــ الـذين جتــمــعـوا بــعـد ا
ـئـات اآلالف في صالة اجلــمـعــة 
ن شــاركـوا عـدد مــسـاو تــقـريــبـا 

اضي.  األسبوع ا
وردد مـحـتـجـون شـعـارات تـطـالب
بــرحـيل الــنــخـبــة احلــاكـمــة الـتي
ـنـتج لـلنـفط والـغاز حتـكم الـبـلد ا
مــنـذ االســتــقالل عن فــرنـســا عـام

.1962
واسـتــمـرت االحــتــجـاجــات الـتي
اتـسمت بـالـسلـميـة إلى حـد كبـير

حـــيث يـــريــد كـــثــيـــرون اإلطــاحــة
بـالــنــخــبـة احلــاكــمــة ومـحــاكــمـة
األشــخــاص الــذين يــعــتــبــرونــهم

فاسدين.
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وحل عبـد القـادر بن صالح رئيس
مــجــلس األمــة مــحل بــوتــفــلــيــقـة
دة 90 يومـا حتى رئـيسـا مـؤقتـا 
إجـراء االنـتـخـابـات الـرئـاسـية في
الرابع من يـوليـو /تمـوز. ويواجه
ابن صـالح مـطـالـبـات بـاالسـتـقـالة

. أيضا من احملتج
وذكرت وسـائل إعالم حـكومـية أن
الـســلـطـات ألــقت الـقــبـــــض عـلى
أغنى رجل أعمال جزائري وأربعة

مـــــلـــــيــــــــــــارديـــــرات آخـــــريــــــن
مــقــربــــــ من بـــوتــفــلــيــقــة هــذا
كافحة األسبوع في إطار حتقـيق 

الفساد.
وجـاءت االعــتــقـاالت بــعــد أن قـال
قـائــد اجلـيش اجلــزائـري الــفـريق
أحـــمــد قـــايــد صـــالح إنه يـــتــوقع
مــحــاكــمــة أعــضــاء من الــنــخــبــة

احلاكمة بتهمة الفساد.
وتـــدخل صــــالح عــــنـــدمــــا ســـعى
بـوتــفـلـيـقــة لـتـمـديــد فـتـرة واليـته
الـرابـعة مـعـلنـا أن بـوتفـلـيقـة غـير
الئق للمنصب في مـحاولة لتجنب
اســـتـــمـــرار االضــــطـــرابـــات مـــدة

طويلة.

تحدة ة في الدهس بيتسبرغ بالواليات ا Õd∫ طوق أمني حول مسرح جر

nB∫ جانب من التدمير الذي احدثه قصف فصائل مسلحة احياء في حلب

ك الرشادهم بشأن فرص عمل في برل
انيا في مكتب افتتح انذا افدين الى ا

»—œUý» ∫ كتيبات ارشادات للمهاجرين الو

محتجون ضد احلكومة في اجلزائر العاصمة


