
تواصل قوات النظام السوري أمس قصفها 
العنيف على الغوطة الشرقية احملاصرة قرب 
دمشق، ما تسبب منذ األحد مبقتل أكثر من 270 
مدنياً بينهم 62 طفاًل على األق��ل، فيما حذرت 
األمم املتحدة من »األث��ر املدمر« للتصعيد على 

السكان.
وفيما تدين العديد من املنظمات االنسانية 
الدولية التصعيد األخير، يبدو املجتمع الدولي 
عاجزاً عن تبني موقف موحد يضع حداً للقصف، 
على رغ��م ك��ون املنطقة اح��دى مناطق خفض 
التوتر في سوريا التي مت اقرارها مبوجب اتفاق 

روسي ايراني تركي.
وأورد املرصد السوري حلقوق االنسان أن 
قوات النظام جددت األربعاء غاراتها وقصفها 
بالبراميل املتفجرة وال��ص��واري��خ على مدن 
وبلدات ع��دة في الغوطة الشرقية، ما تسبب 
مبقتل 11 مدنياً بينهم ثالثة أطفال واصابة أكثر 

من مئتي مدني آخرين بجروح.
وقتل مالدنيون وأصيب مئة من اجلرحى 
جراء قصف ببراميل متفجرة على كفربطنا، فيما 
أصيب اجلرحى اآلخرون في قصف على بلدات 
سقبا وأوتايا وحزرما والنشابية في منطقة 

املرج القريبة من دوما.
وت��ق��ص��ف ق����وات ال��ن��ظ��ام م��ن��ذ ل��ي��ل األح��د 
بالطائرات واملدفعية والصواريخ مدن وبلدات 
الغوطة الشرقية التي حتاصرها بشكل محكم 
منذ ال��ع��ام 2013، بالتزامن م��ع استقدامها 
تعزيزات عسكرية ُتنذر بهجوم وشيك على 

معقل الفصائل املعارضة األخير قرب دمشق.
ومنذ بدء التصعيد، قتل 275 مدنياً وأصيب 
اكثر من 1400 آخرين بجروح. وتسبب القصف 
االثنني مبقتل 127 مدنياً في حصيلة يومية 
“تعد األكبر في الغوطة الشرقية منذ أربع 

سنوات” بحسب املرصد.
داخل أحد مستشفيات مدينة دوما، يستنفر 
الطاقم الطبي السعاف العدد الكبير من اجلرحى 

الذين يصلون يومياً منذ األحد خصوصاً بعد 
خ��روج مشاف ع��دة في املنطقة عن اخلدمة أو 

تضررها الى حد كبير.
وتروي مرام وهي ممرضة في قسم العمليات 
لوكالة فرانس برس “جاءتنا الثالثاء مصابة 
مت سحبها من حتت الردم وهي حامل في الشهر 
السادس، وكانت اصابتها بالغة، أجرينا لها 
عملية قيصرية، لكننا لم نتمكن من انقاذ الطفل 

وال األم«.

ما ذنب الطفلة؟
على بعد أمتار منها، وقف محمد )25 عاماً( 
وهو يصرخ بعدما أحضر طفلة هي ابنة جيرانه، 
مت سحبها من حتت انقاض مبنى تدمر في دوما 
لكنها ل��م تنج ول��م يتضح مصير بقية أف��راد 
حياتها. وكرر على مسامع احلاضرين “ما ذنب 

هذه الطفلة، ما ذنبها؟«.
ول��م تسلم مستشفيات الغوطة الشرقية 
م��ن القصف، إذ ن��ددت األمم املتحدة الثالثاء 
باستهداف ستة مستشفيات، خرج ثالثة منها 

من اخلدمة وبقي اثنان يعمالن جزئياً.
وقال منسق األمم املتحدة اإلقليمي للشؤون 
اإلنسانية في سوريا بانوس مومتزيس في 
بيان “أفزعتني وأحزنتني ج��داً تقارير حول 
اع��ت��داءات مرعبة ض��د ستة مستشفيات في 
الغوطة الشرقية خالل 48 ساعة، ما خلف قتلى 

وجرحى«.
وطال القصف الثالثاء مستشفيني في مدينتي 
عربني وحمورية م��ا ادى ال��ى خروجهما عن 

اخلدمة، بحسب املرصد السوري.
ون��ق��ل م��راس��ل ل��ف��ران��س ب��رس زار مشفى 
حمورية أمس، عن طبيب قوله إن كافة األقسام 
امل��وج��ودة ف��وق االرض خرجت ع��ن اخلدمة، 
وحتديداً أقسام العيادات والعمليات واحلواضن 

ورعاية االطفال.
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استمرار مجازر النظام السوري بحق املدنيني

األمم املتحدة تؤكد وجود »أثر مدمر« على السكان

األسد يتجاهل التحذيرات الدولية.. ويواصل قصف الغوطة الشرقية

باكستان تتجنب إدراجها على الئحة متويل اإلرهاب
اعلن وزير اخلارجية الباكستاني خواجه آصف ان بالده تفادت 
إدراجها على الئحة لدول متهمة باالرهاب، وذلك خالل اجتماع مالي 

يعقد في باريس االسبوع اجلاري.
وكتب آصف في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من أمس األول 

الثالثاء أن باكستان متكنت من احلصول على تعليق للقرار لثالثة 
اشهر، من قبل “مجموعة العمل املالي” هيئة احلكومات التي تتخذ 
من باريس مقرا لها ومهمتها مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب.
واض��اف “ال إجماع حول إدراج باكستان”، مشيرا الى ان بلده 

حصلت على مهلة ثالثة اشهر بانتظار انتهاء تقرير جديد. وقال 
“ممتنون لالصدقاء الذين قدموا املساعدة«. ويأتي التأجيل بعد 
اسبوع على قيام باكستان بهدوء بتعديل قانوني ينص على ان تعتبر 

االفراد الذين تصنفهم االمم املتحدة ارهابيني، خارجني عن القانون.

كان مقررا عقده خالل دورة األلعاب األوملبية الشتوية في كوريا اجلنوبية

كوريا الشمالية ألغت »لقاء سريا« مع بنس
قال مسؤولون اميركيون أمس األول ان نائب 
الرئيس االميركي ومسؤولني كوريني شماليني 
خططوا لالجتماع سرا خالل دورة االلعاب االوملبية 
الشتوية في كوريا اجلنوبية، لكن بيونغ يانغ الغت 
اللقاء بعد تصريحات ملايك بنس تدين »النظام 

القاتل«.
ولم يجر بنس اي اتصال مع الكوريني الشماليني 
على الرغم من انه جلس على املنصة نفسها مع وفد 
بيونغ يانغ في افتتاح دورة االلعاب االوملبية في 
التاسع من فبراير. كما انه لم يصافح رئيس الوفد 
الكوري الشمالي كيم يونغ نام خالل استقبال قبل 

ذلك.
وتراجعت بيونغ يانغ التي ارسلت كيم جو 
يونغ نام وكيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ اون لتمثيلها على رأس وفدها 
في االوملبياد، عن عقد االجتماع املقرر بعدما اعلن 
بنس ان واشنطن ستكشف قريبا عن “اقسى واشد 

عقوبات” على كوريا الشمالية.
وخالل جولته اآلسيوية، دان الطموحات النووية 
الكورية الشمالية وسعى الى تعزيز العالقات بني 
ال��والي��ات املتحدة وحليفتيها التقليديتني كوريا 

اجلنوبية واليابان.
وقال بنس الذي قاد الوفد االميركي الى االوملبياد 
انه سافر مع والد السجني السابق اوتو وارمبيير 
الذي توفي، الى اجلنوب “لتذكير العالم بالفظائع 

التي حتدث في كوريا الشمالية«.
وصرح نيك آيرز الناطق باسم بنس ان “كوريا 
الشمالية تفضل بالتأكيد اال يستخدم نائب الرئيس 
املنابر العاملية للفت االنتباه الى هذه الوقائع املطلقة 
او لكشف حتالفنا مع امللتزمني باحلملة ملمارسة 

اقصى الضغوط«.
وذك��رت املتحدثة باسم اخلارجية االميركية 
هيذر نويرت في بيان كانت فكرة عقد “لقاء قصير” 
فقط مع الوفد الكوري الشمالي مطروحة خالل 
زيارة بنس لبيونغ تشانغ ملناسبة افتتاح االلعاب 

االوملبية.
وق��ال��ت ان “نائب الرئيس )االم��ي��رك��ي( كان 
مستعدا الغتنام هذه الفرصة من اجل التشديد على 
ضرورة تخلي كوريا الشمالية عن برنامجيها غير 

املشروَعني للصواريخ البالستية والنووية«. 
واضافت “في اللحظة األخيرة، قرر مسؤولو 
جمهورية كوريا الشعبية الدميوقراطية )الشمال( 
عدم املضي قدما في هذا اللقاء”. وتابعت “نأسف 

لعدم اغتنامهم هذه الفرصة«. 
- “نظام قاتل« -

قال الناطق باسم بنس ان كوريا الشمالية “قبلت 
باجتماع على أمل ان يلني نائب الرئيس رسالته 
وهذا كان ميكن ان يتخلى عن املنبر العاملي لدعايتهم 

خالل االلعاب االوملبية«.
واض��اف “وكما قلنا من اليوم االول للرحلة: 

هذه االدارة ستقف في طريق كيم لتبييض صورة 
نظامهم القاتل بصور دعائية خالل االوملبياد”. 
تابع “رمبا لهذا السبب الغوا االجتماع ورمبا لم 

يكونوا جديني اطالقا بشأن عقده«.
ورأى محللون ان مشاركة الشمال الدبلوماسية 
في االوملبياد تهدف الى تخفيف العقوبات الدولية 
املفروضة على بيونغ يانغ وتهز التحالف بني 

سيول وواشنطن.
وعلى الرغم من التحذير االميركي من حملة 
كوريا الشمالية لتحسني صورتها خالل االوملبياد، 
وج��ه الزعيم ال��ك��وري الشمالي دع��وة عن طريق 
شقيقته كيم يو جونغ التي حتضر دورة االلعاب، 
لعقد قمة مع الرئيس الكوري اجلنوبي مون جاي 

ان.
لكن في حديثه للصحافيني في طريق عودته 
ال��ى ال��والي��ات املتحدة م��ن بعد ح��ض��وره افتتاح 
االوملبياد، قال بنس ان الواليات املتحدة وكوريا 
اجلنوبية واليابان ما زال��ت مّتحدة في مواجهة 
كوريا الشمالية ول��ن تتخلى عن جهودها لعزل 
بيونغ يانغ اقتصاديا ودبلوماسيا اال اذا تنازلت 

بيونغ يانغ عن برنامجيها النووي والبالستي.
وقال بنس انه اّكد مع الرئيس الكوري اجلنوبي مون 
جاي إن خالل لقاء، ان واشنطن وسيول ستواصالن 
“الوقوف بثبات” وسُتنّسقان جهودهما في مواجهة 

نائب الرئيس األمريكي مايك بينس وشقيقة كيم يونغ أون كيم يو جونغ خالل مراسم افتتاح دورة األلعاب األوملبية الشتويةبرنامَجي كوريا الشمالية البالستي والنووي.

وعورة املنطقة تعرقل عمل فرق اإلنقاذ 
نقل سبع جثث من ضحايا 

الطائرة اإليرانية
بدأ عناصر فرق االغاثة االيرانية أمس بنقل سبع جثث لضحايا 
ركاب الطائرة املنكوبة التي حتطمت األحد املاضي في جنوب غرب 
ايران، حاملني إياها على ظهورهم نتيجة وعورة املنطقة الواقعة في 

جبال زاغروس، بحسب ما ذكرت مصادر رسمية.
وبعد يومني من البحث في  جبال زاغ��روس، متكنت فرق االغاثة 
من العثور على ارتفاع نحو 4000 متر، على قطعة من حطام الطائرة 

عليها شعار “آسمان«. 
 وحتطمت الطائرة “ايه تي ار 72” التابعة لشركة “آسمان” 
االيرانية االحد فوق سلسلة جبال زاغروس بعد 45 دقيقة من إقالعها 
في رحلة بني طهران ومدينة ياسوج في جنوب غرب البالد، وكانت 
تقل 66 راكبا، )60 راكبا وستة أشخاص من طاقمها(، لم يعثر على 

أي ناج منهم.
ووقع احلادث الذي ال يزال البحث جاريا عن أسبابه خالل عاصفة 

ثلجية كانت تضرب املنطقة.
وقال نائب قائد القوات البرية اجلنرال نزار نعمتي من اجليش 
االيراني “في الوقت احلالي هناك عاصفة قوية ورياح ثلجية تضرب 
املرتفعات والرؤية غير واضحة”. ومع استحالة ارسال مروحيات 
في هذه الظروف، “ستقوم فرق االنقاذ وعناصر بالبحث عن جثث 
الضحايا”، بحسب قوله. وبدأ نقل اجلثث في ساعات الصباح االولى 

الى مطار “ياسوج” الواقع على بعد 500 كيلومتر جنوب طهران.
وأعلن ضابط آخر أن فرق االنقاذ تعمل على نقل سبع جثث. وكان 
محافظ اصفهان محسن مهر عليزاده قال في وقت سابق انه مت العثور 

على 32 جثة حتى اآلن.
واش��ار مسؤول ال��ى ان بعض اجلثث غير مكتملة، من دون ان 
يوضح عددها، بينما أكد املسؤول في فرق االنقاذ ل�وكالة “إلنا” ان 

“معظم اجلثث ميكن التعرف عليها، باستثناء عدد قليل منها«.  
وأوض��ح��ت ف��رق ال��ط��وارئ أن ال��ص��دوع اجلبلية وخطر حدوث 

انزالقات جتعل عمليات االنقاذ اكثر خطورة وتستغرق وقتا.

أص���ب���ح م��ص��ي��ر رئ���ي���س ال������وزراء 
االسرائيلي بنيامني نتانياهو مهددا بعد 
موافقة اح��د املقربني منه على االدالء 
بشهادته ف��ي اح��د حتقيقات الفساد، 
بحسب ما اوردت وسائل االع��الم أمس 

االربعاء.
وتهدد ادع���اءات جديدة في قضية 
فساد حكم نتانياهو املستمر منذ عام 
2009، بعد اسبوع على اعالن الشرطة 
انها أوص��ت رسميا القضاء بتوجيه 
تهم الفساد واالحتيال واستغالل الثقة 
الى نتانياهو، والقرار اآلن بيد النائب 
العام افيخاي مندلبليت وقد يستغرق 

أسابيع او أشهرا.
ومت اع��ت��ق��ال ع���دد م��ن امل��ق��رب��ني من 
نتانياهو االسبوع املاضي لتورطهم في 
عدد من القضايا املرتبطة بشبهات فساد 

حتوم حول رئيس الوزراء.
ومن املتوقع ان يوافق شلومو فيلبر، 
وهو حليف مقرب من نتانياهو منذ اكثر 
من عشرين عاما ومدير عام سابق لوزارة 
االت��ص��االت، على تقدمي شهادته مقابل 
ض��م��ان ع��دم دخ��ول��ه ال��س��ج��ن، بحسب 

وسائل االعالم.
ورف����ض م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ش��رط��ة 

االسرائيلية تأكيد هذه املعلومة.

واعتقل فيلبر االحد في قضية تتعلق 
باشتباه الشرطة في أن رئيس مجموعة 
بيزك لالتصاالت حصل على تنازالت في 
مجال االعمال مقابل حصول نتانياهو 
على تغطية ايجابية في موقع “واال” 

االخباري االلكتروني الذي ميلكه.
وف��ي قضية اخ��رى، يشتبه في قيام 
مقربني آخرين من نتانياهو بعرض ترقية 
على قاضية مقابل اغالق ملف جنائي ضد 

زوجة رئيس الوزراء سارة.
واك��د نتانياهو باستمرار ان��ه بريء 
من ه��ذه االتهامات وان��ه ضحية حملة 

القصائه عن السلطة.

وتعد احلكومة التي يتزعمها نتانياهو 
االكثر ميينية في تاريخ اسرائيل.

وتثير توصيات الشرطة شكوكا حول 
استمرار عمل حكومة نتانياهو ال��ذي 
يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على 

راس احلكومة بني عامي 1996 و1999.
يتولى نتانياهو ال��ذي ال ينافسه أي 
خصم واض��ح على الساحة السياسية 
حاليا، السلطة منذ ع��ام 2009، وقد 
يقترب من ديفيد بن غوريون مؤسس 
دول��ة اسرائيل ال��ذي بقي في احلكم 13 
عاما، إذا أكمل واليته التشريعية احلالية 

حتى نهايتها في نوفمبر 2019.

مصير رئيس الوزراء اإلسرائيلي أصبح مهددا
مقرب من نتانياهو يوافق على اإلدالء بشهادة ضده في قضية فساد جديدة

ذكرت مسؤول روسي أمس أنه سيكون 
»صعبا للغاية« حتسني العالقات الروسية 
االميركية التي تدهورت ملستويات اشبه 
بزمن احلرب الباردة بعد اتهامات بالتدخل 
في االنتخابات االميركية وبسبب األزمات 

في سوريا واوكرانيا. 
واتهم نائب وزي��ر اخلارجية سيرغي 
ري��اب��ك��وف ال��والي��ات املتحدة مبحاولة 
التدخل في الشؤون الداخلية الروسية 

قبل االنتخابات الرئاسية املقررة الشهر 
املقبل، بعد أن اتهمت واشنطن 13 روسيا 
مبحاولة التدخل في االنتخابات الرئاسية 

االميركية في العام 2016. 
وقال ريابكوف لوكالة انباء انترفاكس 
“للمفارقة، االميركيون يتخذون خطوات 
ن��ح��و ال��ت��دخ��ل ف��ي ش��ؤون��ن��ا ال��داخ��ل��ي��ة 
ويفاقمون التوتر في العالقات الثنائية قبل 

االنتخابات الرئاسية” في 18 مارس.

واض������اف “على ال���رغ���م م���ن ذل���ك، 
يستمرون، دون اي أس��اس او دليل، في 
القاء اللوم علينا بشأن التدخل في عملياتهم 
االنتخابية”. وأك���د “بالطبع نحن في 
موسكو نأسف لكل ذلك«.  وأشار إلى أنه 
“سيكون من الصعب للغاية املضي قدما 
في العالقة مع الواليات املتحدة من وضعها 
احلالي«.  وحتقق عدة جلان في الكونغرس 
االميركي واملدعي العام األميركي اخلاص 

روب��رت مولر في معلومات ح��ول تدخل 
روس���ي ف��ي انتخابات 2016 وت��واط��ؤ 
محتمل حلملة الرئيس دونالد ترامب مع 
روسيا.  ونفت موسكو مرارا لعب أي دور 

في االنتخابات االميركية. 
ويشتبك الغرميان منذ عهد احل��رب 
ال��ب��اردة ف��ي أزم���ات دول��ي��ة مشتعلة في 
اوكرانيا وسوريا وايران، كما تبادال طرد 

دبلوماسيني من أراضيهما العام الفائت. 

مسؤول روسي يؤكد أن األزمة أشبه بزمن احلرب الباردة
موسكو: حتسني العالقات مع واشنطن.. »صعب للغاية«

Thursday 22th February 2018 - 11 th year - Issue No.3132 اخلميس 6 من جمادى اآلخرة 1439 ه�/ 22 من فبراير  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3132

جراء انفجار قنبلة يدوية الصنع

مقتل جنديني تركيني 
في هجوم لألكراد 
جنوب شرق البالد

قتل جنديان تركيان امس االربعاء في جنوب شرق 
تركيا، قرب احل��دود العراقية، في هجوم نسب الى 

متمردين اكراد، بحسب ما اعلن اجليش التركي.
اوضح بيان قيادة اجليش التركي ان جنديني قتال 
وج��رح ثالث ج��راء انفجار قنبلة يدوية الصنع في 

محافظة هكاري عند احلدود العراقية.
ونفذ الهجوم “عناصر منظمة ارهابية انفصالية” 
بحسب ما اعلن اجليش ال��ذي ع��ادة ما يستخدم هذا 
التوصيف للداللة على حزب العمال الكردستاني الذي 

تعتبره انقرة وحلفاؤها الغربيون “ارهابيا«.
ويشهد جنوب شرق تركيا منذ صيف 2015 معارك 
شبه يومية بني القوات التركية ومتمردين اكراد، بعد 
سقوط وقف الطالق النار كان يهدف الى وضع حد 

لنزاع مستمر منذ 1984 اوقع اكثر من 40 الف قتيل.
كذلك يتعرض شمال ال��ع��راق، حيث يقيم حزب 
العمال الكردستاني قواعد خلفية له، لغارات يشنها 
اجل��ي��ش التركي ال���ذي ينفذ ك��ذل��ك ت��وغ��الت بشكل 

متقطع.
وأط��ل��ق��ت ان��ق��رة ف��ي 20 ي��ن��اي��ر عملية “غصن 
الزيتون” التي تقول انها تستهدف مقاتلي وحدات 
حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين الواقعة 
على حدودها. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب 
الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الدميوقراطية 
املدعومة من الواليات املتحدة، امتدادا حلزب العمال 

الكردستاني.


