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قدرات التنظيم على استخدام األسلحة الكيماوية كانت مأخوذة على محمل الجد، السيما 

أن الكثري ممن التحقوا بهذا التنظيم كانوا سابقا يعملون يف الخطوط اإلنتاجية لهذه 
الغازات يف عهد النظام العرايق السابق، وهؤالء رصدوا وتم تشخيصهم“.

 الخبير العسكري واالستراتيجي-  أحمد الشريفي "وكالة ”سبوتنيك"

الجيش السوري يسيطر على 
بلدات بريف حماة

دمشق/ وكاالت
ــع داعش امس ، ما اسفر عن  ــدف الجيش السوري مواق استه
مقتل عنارص وتدمري آلياتهم يف دير الزور، فيما قصف الجيش 

الحر مواقع داعش يف ريف درعا.
ــوري قىض عىل 14 من  ــل العالم أن الجيش الس وأوضح مراس
ــاب آخرين فيما دمر عربتني مزودتني  مسلحي ”داعش“ وأص
ــني الغربي والرشقي من املدينة  ــني ثقيلني عىل االتجاه برشاش

ومحيط فوج 137 بدير الزور.
ــم داعش  ــد ”رشعيي“ تنظي ــي، قتل أح ــزور الرشق ــر ال ويف دي
ــد اختطافه عىل أيدي  ــان الرفيع“ بع ــو ”محمود الجدع املدع

مجهولني يف بادية أبو حمام.
ــف درعا الشمايل الغربي، قصفت فصائل الجيش الحر  ويف ري

مواقع داعش يف بلدتي ”تسيل وسحم الجوالن“.
ــأن الجيش  ــب االعالم الحربي ب ــدر عسكري لكتائ ــاد مص واف
ــوري استعاد السيطرة عىل بلدة صوران وتل بزام وحاجز  الس
ــي بريف حماه  ــة اإلمام الرشق ــىل مدخل مدينة طيب ــان ع القب
ــم جبهة  ــني من تنظي ــرشات االرهابي ــىض عىل ع ــايل، وق الشم
ــم وعتادهم  ــا و دمر أسلحته ــات التابعة له ــرصة والعصاب الن

وعدداً كبرياً من آلياتهم العسكرية.
وفيما ييل اسماء عدد من املسّلحني القتىل:

ــو قتادة السيجري – مهند العبد أبو محمود – محمد يحيى  أب
ــايل – مؤيد كنيساوي – أبو الرباء الحموي /من متزعمي  الشم

ما يسمى جيش العزة/.
ــى حزب  ــرصي /مما يسم ــد امل ــو ولي ــوراق – أب ــى ال ــو سلم أب

الرتكستان/.
ــص – عبد  ــه عنفلي ــد خري الل ــوي – محم ــت البدي ــد رفع خال
الرحمن محاميد – محمد عبد الله هنيدي – سمري بك عجم – 
عبد الله بويش – عبد الرحمن الرساج – محمود عرفان نحاس 
– نداء يوسف كشتو – محمد ربيع الددو / جميعهم من جبهة 

النرصة.

نائب الرئيس األمريكي: عصر ”الصرب 
االسرتاتيجي“ مع كوريا الشمالية انتهى

واشنطن/
ــي،  األمريك ــس  الرئي ــب  نائ ــال  ــك ق ي ما

إن  ــني  االثن ــس  أم ــس،  عرص بن
ــع  م ــي“  االسرتاتيج ــرب  ”الص

ــا الشمالية انتهى ووىل.  كوري
ــات بنس  ــاءت ترصيح وج

ــدة  ــه إىل قاع ــالل زيارت خ
يف  ــة  أمريكي ــة  عسكري
التي  ــة،  الجنوبي ــا  كوري
ــدود  الح ــوار  بج ــع  تق
ــع  م ــالح  الس ــة  منزوع

كوريا الشمالية.
ــس يف ترصيحات  وقال بن

ــة ”أسوشيتد  ــا وكال نرشته
ــه  إن ــة  األمريكي ــرس“  ب

الشمالية  ــا  ــىل كوري ينبغي ع
ــزم  ع إدراك  يف  ــئ  تخط ونية أال 

ــوف الدائم  ــدة يف الوق ــات املتح ــع الوالي م
حلفائها.

ــني بكوريا الجنوبية من  ــرتض أن يلتقي بنس عدد من املسؤول ــن املف وم
ــو آن، ورئيس الربملان  ــف هوانغ كي ــوزراء والرئيس املكل ــم رئيس ال بينه
ــب املشاركة يف ندوة يحييها رجال  ــوري تشونغ سكي كيون، إىل جان الك

األعمال الكوريني.
ــا اىل اليابان،  ــوم الثالثاء ، متجه ــا الجنوبية، الي ــادر بينس كوري وسيغ

وتشمل جولته أيضا كل من إندونسيا وأسرتاليا.

الصني ترفض نشر نظام ثاد 
األمريكي يف كوريا الجنوبية

بكني/
ــرش نظام أمريكي  ــس االثنني، معارضتها لن جددت الصني، أم

متطور مضاد للصواريخ يف كوريا الجنوبية.
ــغ املتحدث باسم الخارجية  ــا لوكالة ”رويرتز“ عرب لو كان ووفق
ــرش نظام ثاد وذلك خالل إفادة  الصينية عن معارضة بالده لن
ــل معا يف  ــراف عىل العم ــا حث كل األط ــني، كم ــة يف بك مقتضب

سبيل إرساء السالم واالستقرار باملنطقة.
من جهته هوانج كيو-آن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية 
ــني من جديد  ــس األمريكي أكدا االثن ــس نائب الرئي ــك بن وماي

عزمهما عىل امليض قدما يف نرش النظام.
وتؤكد الصني أن الرادار القوي يف نظام ثاد يمثل تهديدا ألمنها 
ــا تقول الواليات املتحدة وكوريا الجنوبية إنه ال يستهدف  فيم

سوى صواريخ كوريا الشمالية.

اسطنبول تقرع األواين المنزلية يف 
وجه أردوغان

أنقرة/
ــاء مدينة  ــان أحي ــن سك ــدد م ــرتض ع اع
ــة  نتيج ــىل  ع ــة  الرتكي ــول  إسطنب
االستفتاء الدستوري الذي تقدم 
ــة  والتنمي ــة  العدال ــزب  ح ــه  ب

الحاكم يف تركيا.
ــاء  ــك األحي ــان تل ــام سك وق
ــن نوافذ  ــرع باألواني م بالق
ــه  ــا نقلت ــا مل ــم، وفق منازله
ــرتز"، احتجاجا  وكالة "روي
ــي أعلنت  ــىل النتيجة الت ع
مساء األحد لصالح املوافقة 

عىل التصويت.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان 
ــربى املدن  ــي تعد ك ــة الت باملدين
ــة إن سكان أربعة أحياء عىل  الرتكي
ــوا بهذا الشكل التقليدي من  األقل قام

أشكال االحتجاج.
وقام عدد آخر من سكان املدينة بنرش تسجيالت مصورة وصور عىل مواقع 
التواصل االجتماعي ملجموعات صغرية من املحتجني يخرجون للشوارع يف 

حول العالمحول العالم

األرايض املحتلة/ وكاالت

ــاس، يف  ــود عب ــي محم ــس الفلسطين ــه الرئي وّج
ذكرى يوم األسري أمس التحية لألرسى الفلسطينيني 
ــن إمكانية تفاقم  ــة، محذراً م ــون اإلرسائيلي يف السج
ــاع يف ظل تعنت الحكومة اإلرسائيلية ورفضها  األوض
ــة لألرسى.  ــة العادل ــب اإلنساني ــة للمطال االستجاب
ــاء  ــة األنب ــه وكال ــت عن ــا نقل ــق م ــاس، وف ــد عب وأك
ــا)، عىل استمرار الجهود  الفلسطينية الرسمية (وف
ــم باعتبارهم  ــف معاناته ــراج عنهم ووق ــان اإلف لضم
ــب  ــم للشع ــل دائ ــارضة بشك ــة الح ــة املركزي القضي

الفلسطيني وقيادته.
ــي املجتمع الدويل إىل  كما دعا الرئيس الفلسطين
ــاة األرسى الفلسطينيني  ــاذ حي ــة التدخل إلنق رسع
ــن بدأوا أمس االثنني إرضاباً مفتوحاً عن الطعام  الذي
ــة التي  ــروف اإلنسانية الصعب ــىل الظ ــاً ع احتجاج
ــالت ”إرسائيل“. وحذر  ــا يف سجون ومعتق يعيشونه
من تفاقم األوضاع يف ظل تعنت الحكومة اإلرسائيلية 
ــة العادلة  ــب اإلنساني ــة للمطال ــا االستجاب ورفضه
ــات واملواثيق  ــه االتفاق ــا نصت علي ــألرسى، وفقا مل ل

الدولية ال سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
ــون  ــني يف السج ــات األرسى الفلسطيني ــدأ مئ  وب
اإلرسائيلية، أمس، إرضابا مفتوحا عن الطعام، تزامنا 
ــي، بهدف الضغط  ــوم األسري الفلسطين ــع ذكرى ي م
ــة جملة من  ــيل لتلبي ــدو اإلرسائي ــات الع ــىل سلط ع
املطالب يف مقدمتها إنهاء سياسة العزل االنفرادي، 
ــة  ــادت وكال ــال اإلداري. وأف ــة االعتق ــاء سياس وإنه
ــأن األرسى يف سجون  ــاء الفلسطينية (وفا)، ب األنب
(عسقالن، ونفحة، وريمون، وهداريم، وجلبوع، وبرئ 
ــة املوجودة يف  ــة أنواع األطعم ــع)، أخرجوا كاف السب

غرفهم، وأعلنوا بدء اإلرضاب عن الطعام.
ــي امس بيوم  ــل الشعب الفلسطين إىل ذلك احتف
ــذي يصادف السابع عرش من  األسري الفلسطيني ال

ــون االحتالل  ــرر آالف األرسى يف سج ــل حيث ق أبري
ــن الطعام،  ــا مفتوحا ع ــدأوا إرضاب ــي أن يب الصهيون
ضد سياسة اإلهمال الطبي، واالنتهاكات، واالعتقال 

اإلداري، واملحاكم الجائرة، ومنع الزيارات.
ــن، ونادي  ــؤون األرسى واملحرري ــة ش وقالت هيئ
ــاء، إن 6.500 أسري  ــري، والجهاز املركزي لإلحص األس
ــالل، بينهم 57  ــون يف سجون االحت ــي يقبع فلسطين

امرأة و300 طفل.
 28 ــذ  من ــت  سجل ــا  أنه ــات،  املؤسس ــت  وأوضح
ــو (100) ألف حالة اعتقال،  ــرب عام 2000، نح سبتم
ــم عن 18  ــل تقل أعماره ــو (15) ألف طف ــا نح بينه
ــرًا  ــا ووزي ــو (70) نائًب ــرأة، ونح ــا، و(1.500) ام عام

ــالل نحو (27)  ــا أصدرت سلطات االحت سابًقا، فيم
ألف قرار اعتقال إداري.

ــؤون االرسى  ــس هيئة ش ــىس قراقع رئي ــا عي ودع
ــي  الفلسطين ــب  الشع ــري  جماه ــن،  واملحرري
ــة والشعبية للمشاركة  ــات الوطنية الرسمي واملؤسس
إىل  ــني،  الفلسطيني األرسى  ــدة  ومسان ــات  بفعالي
ــه مؤسسات حقوق اإلنسان إللزام دولة  جانب دعوت
االحتالل باحرتام القانون الدويل، وكشف مخالفاتها 

للقانون يف معتقالتها.
ــة ”االستثنائية“ لهذا اإلرضاب  وأكد قراقع األهمي
ــري  ــوده األس ــذي يق ــة، ال ــة والعاملي ــه الوطني ورمزيت
ــي يحظى  ــال: ”القائد الربغوث ــي، وق ــروان الربغوث م

بشعبية واسعة ليس لدى األرسى وجماهري الشعب 
ــات حقوقية  ــب، بل لدى مؤسس ــي وحس الفلسطين

عاملية، وأصبح أحد أحرار العالم“.
ــي  فلسطين ــري  أس  1500 ــن  م ــرث  أك إن  ــال:  وق
ــوم امس  ــا ابتداء من ي ــا جماعي ــون إرضاب سيخوض

االثنني، متوقعا ازدياد العدد يف األيام الالحقة.
ــة األسرية بتحقيق  ــع أن انتصار الحرك ورأى قراق
ــا وقوتها يف مواجهة  ــي استعادة هيبته مطالبها يعن
ــة“  ــة ”اإلرسائيلي التعسفي ــات  ــات واملمارس التحدي
ــرية، ويقرب األرسى من  ــدة يف السنوات األخ املتصاع
ــع االحتالل من  ــة ومطالبهم، ومن ــم األساسي حقوقه

املس بكرامة األسري الفلسطيني.

آالف األسرى  يبدأون إضرابًا عن الطعام

/ أل

عباس يدعو املجتمع الدويل إلنقاذ حياة األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتاللعباس يدعو املجتمع الدويل إلنقاذ حياة األسرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل

بغداد/ وكاالت
يف  ــيل  مح ــدر  مص ــاد  أف
ــس  أم ــوى  نين ــة  محافظ
ــدي  ــرز مساع ــد أب ــأن أح ب
ــش“ أبو  ــم تنظيم ”داع زعي
ــل بنريان  ــدادي قت ــر البغ بك
ــني وسط تلعفر غرب  مجهول
ــل، وأن التنظيم أعلن  املوص

حالة االستنفار العام.
ــن  ع ــة  السومري ــت  ونقل
مصدر محيل، أن ”مجهولني 
اغتالوا حسب الله القوقازي 
أو مايعرف باألمري القوقازي 

ــر غرب املوصل“،  ــرب منزله وسط قضاء تلعف ق
الفتا إىل أن ”املنزل الذي يسكنه القوقازي يعود 
ــن جرى االستيالء عليه بعد سيطرة  لضابط أم

داعش عىل تلعفر 2014“.
وأضاف املصدر أن ”القوقازي والذي كان نادر 
الظهور يف تلعفر يعد من مساعدي البغدادي“، 
ــش إىل إعالن حالة  ــا أن مقتله دفع داع موضح
ــدء عمليات تمشيط واسعة  االستنفار العام وب
يف بعض األحياء السكنية للبحث عن الجناة“.

وتابع املصدر أن االغتياالت املتكررة لقيادات 
ــي أهم  ــي تعد ثان ــر الت ــش بتلعف ــارزة يف داع ب
ــل عىل وجود  ــم بعد املوصل تدل ــل التنظي معاق
ــة التنظيم دفعت إىل  خالفات عميقة يف هيكيلي
ــط شكوك بأن  ــني أقطابه وس ــرات عميقة ب توت
ــي باألساس داخلية وتأتي  بعض االغتياالت ه

يف إطار التصفية لالستحواذ عىل املناصب.
ــة نينوى  ــر يف محافظ ــزال قضاء تلعف ــا ي وم

ــش، فيما يستمر  ــرة تنظيم داع ــع لسيط يخض
ــق  ــاء واملناط ــري القض ــي بتطه ــد الشعب الحش
ــة له، حيث أوقع خسائر كبرية يف صفوف  التابع

التنظيم باألرواح واملعدات.
من جهة أخرى أفادت السومرية بأن هجوما 
ــم منشقني عن  ــا يض ــدف سجن ــا استه غامض
ــرب املوصل، أسفر  ــش“ يف قضاء تلعفر غ ”داع
ــن وإطالق  ــراس السج ــل ثالثة من ح ــن مقت ع
ــا  غامض ــا  ”هجوم ــه،  في ــن  محتجزي  7 رساح 
ــي كبري يف  ــل منزل سكن ــدف سجنا داخ استه
ــل يضم من  ــرب املوص ــاء تلعفر غ ــراف قض أط
ــم داعش  ــن تنظي ــني ع ــا منشق 15 – 20 مسلح
جرى احتجازهم خالل األشهر األخرية من قبل 
التنظيم، الهجوم استخدمت فيه أسلحة كاتمة 
يف عملية هي األوىل من نوعها واملطلق رساحهم 

أغلبهم عرب الجنسية“.

العراق:العراق:

مقتل أبرز مساعدي البغدادي مقتل أبرز مساعدي البغدادي 
وهروب منشقني عن داعشوهروب منشقني عن داعش

ــري تميم بن  ــر األم ــري قط ــه أم وج
ــد انتقادات حادة لقادة اإلخوان  حم
ــالده  ب يف  ــن  املتواجدي ــني  املسلم
واتهمهم بالعجز والفشل والضعف، 
ــدداً بقطع الدعم املايل املقدم لهم  مه
ــن أعمالهم  ــدوا م ــم يصع ــال ل يف ح
ــة  والساح ــة  املنطق يف  ــة  اإلرهابي

املرصية.
ــي مطلع  ــدر خليج ــف مص وكش
لصحيفة مقدسية أن أمري دولة قطر 
ــددا من  ــد استدعى ع ــم بن حم تمي
ــادات االخوانية املرصية املقيمة  القي
يف العاصمة الدوحة، اىل لقاء عاجل 
ــه يف ديوانه، وبحضور رئيس جهاز  ب
املكلف  ــاره  ومستش ــارات،  االستخب

باالتصال مع الجماعة االخوانية.
ــال  نق ــي  الخليج ــدر  املص ــر  وذك
ــة القطرية أن  ــؤول يف الدول عن مس
ــة تعرضت لسيل  القيادات االخواني
من الشتائم، واالنتقادات من جانب 
ــري قطر  ــد أم ــن حم ــم ب ــخ تمي الشي
ــة  ــزة والفاشل ــا بالعاج ــا اياه واصف
ــا بقطع ما  ــددا اياه ــة، مه والضعيف
ــة يف مرص،  ــن دعم للجماع يقدمه م
ــن أعمالهم  ــدوا م ــم يصع ــال ل يف ح
ــة،  املرصي ــة  الساح يف  ــة  االرهابي
ــات اجرامية تفجريية  وينفذوا عملي
ــىل حد قول  ــل عشوائي“ ع و”بشك

املصدر.
ــم مايل  ــن دع ــدر ع ــف املص وكش

ــرص،  م يف  ــة  ارهابي ــا  لخالي ــري  قط
ــة  جماع ــن  م ــا  عنارصه ــة  غالبي
ــري  ــري غ ــري القط ــوان، وأن االم االخ
ــام املوكلة  ــا للمه ــن تنفيذه راٍض ع
ــع تمويلها إذا ”لم  اليها، مهددا بقط

تنشط“ يف االيام القادمة.
ــم  الطواق أن  اىل  ــدر  املص ــار  واش
ــم  ل ــودان،  ــا والس ليبي ــة يف  املزروع
ــات  ــف عملي ــىل تكثي ــادرة ع ــد ق تع
ــة اىل االرايض  ــالح واملرتزق ــخ الس ض
ــراءات املشددة  املرصية، بفعل االج
ــا الجيش املرصي عىل  التي يتخذه

الحدود مع البلدين.
واضاف املصدر إن نظام املشيخة 
بالتعاون مع جهات صديقة وحليفة 
ــة يف املؤامرة االرهابية ضد  له مشارك
ــرتة  ــذ ف ــوم من ــة يق ــة العربي الساح
ــن  م ــة  ارهابي ــارص  عن ــاب  باستقط
ــش، لدفعها  ــات النرصة وداع عصاب
اىل الساحة املرصية، وتقول املصادر 
ــات  ــرى يف ثب ــر ي ــري قط ــا أن أم ذاته
ــرا  خط ــا  ساحته ــرار  واستق ــرص  م

يتهدد بالده.

بسبب  "فشلهم" يف تصعيد األعمال اإلرهابية:

أمري قطر يوجه انتقادات الذعة لقادة أمري قطر يوجه انتقادات الذعة لقادة 
اإلخوان ويهدد بقطع الدعم عنهماإلخوان ويهدد بقطع الدعم عنهم
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عواصم/ وكاالت
ــة  جماع ــة  العراقي ــة  الرشط ــت  اتهم
ــة، باستخدام أسلحة  ــش“ التكفريي ”داع

كيماوية ضد قواتها يف املوصل.
ــة  ــة االتحادي ــاط يف الرشط ــال ضب وق
إن  ــرتز“  ”روي ــة  لوكال ــد،  األح ــة،  العراقي
ــي قصفت  ــم اإلرهاب ــن التنظي ــارص م عن
ــة كيماوية يف  ــة بأسلح ــوات الحكومي الق
ــد“ يوم  ــاب الجدي ــة“ و“ب ــي ”العروب حي

السبت املايض.
وأكدت الرشطة العراقية عىل أن هجوم 
الجماعة الكيماوي لم يمنعها من التقدم 
ــم اإلرهابي يف  ــل التنظي ــوب آخر معاق ص

املوصل.
ــم املتحدة الشهر املايض أن  وقالت األم
ــاء وأطفال، تلقوا  ــا، بينهم نس 12 شخص
ــا مكونات أسلحة  العالج مما يحتمل أنه

كيماوية تعرضوا لها يف املوصل.
وكان ”داعش“ قد نفذ هجوما بالسالح 
ــازا ساما ضد  ــي الذي يحوي غ الكيميائ
ــي اآلبار  ــة ح ــي يف منطق ــش العراق الجي

غربي املوصل.
ــق أصدرته رشكة  ــر ساب ــد تقري وقد أك
ــي  ــات“ وه ــة النزاع ــش إس ملراقب ”أي إت
ــات االستخباراتية  ــع املعلوم ــة لجم رشك
ــش“  ــدن، إن ”داع ــا لن ــا ومقره وتحليله
ــا يف  ــة بم ــة الكيماوي ــدام األسلح استخ
ــردل الكربيت 52 مرة عىل  ذلك الكلور وخ
ــة يف كل من سوريا  ــل يف ميدان املعرك األق
ــذ نحو ثلث  ــام 2014، نف ــذ ع ــراق من والع

ــات الكيماوية داخل املوصل،  تلك الهجم
معقل الجماعة يف العراق أو يف محيطها.

ــري  الخب ــول  يق ــوع  املوض ــذا  ه ــن  وع
ــور  الدكت ــي  واالسرتاتيج ــري  العسك
ــة ”سبوتنيك“ إن  ــي لوكال ــد الرشيف أحم
ــىل استخدام األسلحة  قدرات التنظيم ع
ــىل محمل  ــوذة ع ــت مأخ ــة كان الكيماوي
ــن التحقوا  ــري مم ــا أن الكث ــد، السيم الج

ــا يعملون يف  ــوا سابق ــم كان ــذا التنظي به
الخطوط اإلنتاجية لهذه الغازات يف عهد 
ــؤالء رصدوا  ــام العراقي السابق، وه النظ

وتم تشخيصهم“.
ــن يف  ــت تكم ــورة كان ــد أن ”الخط وأك
ــل  معم ــد  يوج ــث  حي ــل،  املوص ــال  شم
لتصنيع املواد الكيميائية، وهو يقع ضمن 

مرسح العمليات ومن ضمن األهداف.

ــام بالتعاون  ــار إىل أنه ”جرى القي وأش
مع التحالف الدويل بتوجيه رضبة دقيقة 
ــذا التهديد،  ــات ه ــي إلسك ــالح نوع وبس
ــدر وليس ملا  ــان للمص ــات ك ــن اإلسك ولك
أنتجه هذا املعمل، والسؤال هل ما أنتجه 
املعمل تم تدمريه، هذه القضية بقيت مثار 
ــة الحالية  ــدل، ويف تقديرنا فإن املرحل ج
ــا لهذا املعمل،  ــت أن هناك كان منتج أثبت

واآلن استخدم التنظيم هذه املواد عندما 
أصبح يف خانق“.

ــع  ــالث مواق ــي “ يف ث ــاف الرشيف وأض
ــالت املسلحة العراقية  استهدفت التشكي
بسالح كيماوي، وقد خضعت هذه املواقع 
ــدويل وعىل وجه الرسعة، وقد  للتحقيق ال
ــدا، وردة الفعل  ــق ج ــق دقي ــان التحقي ك
ــدام التنظيمات  ــدويل يف متابعة استخ ال
ــان  ك ــة  الكيماوي ــة  لألسلح ــة  اإلرهابي

رسيعا“.
ــم  التنظي ــدان  ي إذن  ــاذا  ”مل ــاءل  وتس
ــه  استخدام ــىل  ع ــراق  الع يف  ــي  اإلرهاب
ــدان يف سوريا،  ــة الكيماوية ولم ي لألسلح
ــع للتوازنات  ــذه القضية تخض ذلك أن ه
ــدة من النظام  ــف الواليات املتح وإىل موق

السيايس يف سوريا.
ــا جرى  ــل م ــط تفاصي ــد أن ”ابس وأك
ــة السورية لم تستخدم  تثبت أن الحكوم
ــون  شيخ ــان  خ يف  ــاوي  كيم ــالح  س أي 
ــن قبل الطريان  ــم إسكات هدف م وإنما ت
ــه سالح  ــدف في ــح أن اله ــوري، اتض الس
ــوف  ــط س ــق بسي ــي، واي تحقي كيميائ
ــالح املستخدم يف الرضبات  يظهر أن الس
الجوية يختلف اختالفا كليا فيما اذا كان 
كيميائيا أو تقليديا، ولكنهم لم يميزوا بني 
الرضبة الجوية وبني الهدف، وأرادوا فقط 

إيجاد ذريعة بذلك ليس إال“.

يف تناقض غريب
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