
مسؤولة أممية : هناك أدلة على ارتكاب 
إبادة جماعية يف بورما

ــان يف بورما يانغي يل عن وجود أدلة  أعلنت مقررة األمم املتحدة الخاصة بحقوق اإلنس
ــري إىل احتمال ارتكاب إبادة جماعية وإنها ترغب يف مقاضاة املسؤولني عن  متزايدة تش

ارتكاب جرائم يف حق األقليات العرقية والدينية.
ــان التابع  ــلمته ملجلس حقوق اإلنس ــرش الخميس املايض وس ــي يف تقرير ُن ــت يانغ وقال
ــمات اإلبادة  ــداث تحمل س ــأن األح ــرأي القائل ب ــًال “لل ــزداد مي ــدة أنها ت ــم املتح لألم

الجماعية” ومن ثم تدعو بأشد العبارات املمكنة ملحاسبة املسؤولني عنها.
ــيئا للتدخل أو لوقف أو إدانة هذه  ــبة الزعامة التي لم تفعل ش وأضافت “ينبغي محاس

األفعال”.
ــن قبل الجيش  ــيمة م ــر إىل أن أقلية الرهوينغا تعرضت النتهاكات جس ــري التقاري وتش

البورمي.

رئيس الحكومة املغربية: الفساد 
يعيق التقدم والتنمية يف البالد

ــاد يعيق  ــن العثماني، إن الفس ــعد الدي ــة املغربية، س ــس الحكوم ــال رئي ق
التقدم والتنمية، ويتسبب يف فقدان نقاط من الناتج اإلجمايل الخام.

ــتري  ــة أول فوج ماجس ــع طلب ــاء م ــاط، يف لق ــن الرب ــي، م ــاف العثمان وأض
ــق"،  ــة املالية التابع لكلية الحقوق "عني الش ــف والوقاية من الجريم الكش
ــعارات، بل  ــاد ال تكون بالش بمدينة الدار الدار البيضاء، إن "مكافحة الفس

باإلنجازات العملية والواقعية باالستعانة بالخربات يف املجال".
ــا يف تنزيل  ــية قوية للميض قدم ــدى حكومته إرادة سياس ــت إىل أن "ل ولف

برنامج مكافحة الفساد والقضاء عليه".
ــة  ــة واضح ــربات وإىل رؤي ــاج إىل خ ــاد يحت ــن الفس ــف ع ــال إن "الكش وق
ــاد  ــات، ألن برنامج مكافحة الفس ــارك فيها جميع الجه ــرتاتيجية تش اس

يتطلب االستمرار، وأن توقفه يعني السقوط".
ــرتاتيجية  ــىل "اس ــمرب 2015م، ع ــة يف 28 ديس ــة املغربي ــت الحكوم وصادق
ــات املجتمع  ــا بعض جمعي ــارك يف إعداده ــاد"، ش ــة الفس ــة ملكافح وطني

املدني.
ــاد يف  ــيني هما: جعل الفس ــرتاتيجية، هدفني أساس ــذه االس ــتهدف ه وتس

منحى تنازيل، وتحسني مجال املعامالت.

خرباء: عطل فني وراء تحطم الطائرة 
الروسية قرب قاعدة حميميم السورية

ــفت مصادر مقربة من التحقيقات يف حادث تحطم طائرة النقل العسكرية الروسية  كش
ــادس من الشهر الجاري عن األسباب املحتملة التي كانت  قرب قاعدة حميميم، يف الس

وراء سقوط الطائرة.
ــبب سقوط  ــف عن هويتها، أن س ــانت" عن مصادر دون الكش ونقلت صحيفة "كومريس
ــرة املتحركة التي تقوم بمهمة  ــون نتيجة لعطل طرأ عىل جنيحات الطائ ــرة قد يك الطائ

التحكم بحركة الطائرة أثناء اإلقالع والهبوط.
ــد الجنيحات عن العمل  ــكري الجوي، أنه يف حال امتناع أح ــد خرباء يف النقل العس وأك

فإن ذلك يؤدي إىل سقوط حاد للطائرة وقد يجعلها تهوي شاقوليا.
ــذه فإن الطيارين بمن فيهم ذوو الخربة  ــا للمصادر، فإنه يف حال حدوث أعطال كه ووفق

ال يستطيعون تجنب وقوع كارثة.
ــكرية روسية من طراز "AN-26" تحطمت يف الـ6 من مارس  ــار إىل أن طائرة نقل عس يش
ــاعة 15:00 بتوقيت موسكو (14:00 بالتوقيت املحيل) أثناء اقرتابها  الجاري حوايل الس

من قاعدة حميميم الروسية يف محافظة الالذقية عىل الساحل السوري.
ــم 33 راكبا و6 من  ــخصا كانوا عىل متنها وه ــية، مقتل 39 ش ــدت وزارة الدفاع الروس وأك

أفراد الطاقم.

منافس السيسي يوجه رسالة للشعب املصري
القاهرة/

ــايس يف االنتخابات  ــح الرئ ــى موىس، املرش ــه املهندس موىس مصطف وج
ــش معه" قبل نتائج  ــعب املرصي عن "واقع نتعاي ــالة إىل الش املرصية، رس

االنتخابات بأسابيع قليلة.
وأكد "موىس" يف بيان صحفي له أن "العمل الوطني واملخلص لهذا الوطن 
هو ما تمنيته طوال حياتي السياسية التي لم تخل من محاوالت مستمرة 
ــكل الهجوم والنقض  ــا الحبيبة، ولم أتأثر ب ــتمر ملرصن لتأكيد دفاعي املس

الذي استمر منذ 2005م والرصاعات املستمرة منذ هذا التاريخ".
ــاء الحزب الذين لم يرتددوا  ــكر والعرفان لكل أعض وتوجه موىس بكل الش
للحظة واحدة يف مساندة قراري يف خوض أصعب انتخابات تمر بها مرص 
وهم عىل يقني بحجم املخاطرة التي اتخذتها لكي تعرب مرص إىل بر األمان.
ــكري إىل كل من اتخذ قراره بالتخيل عني  وتابع موىس يف بيانه: "أوجه ش
ــم واقتناعهم، وأؤكد لهم أني احرتم قرارهم،  ــب الظروف وهذا حقه يف أصع
ــحابهم، وأؤكد لهم  ــررون انس ــم يق ــي جعلته ــباب الت ــن ألوم أبدا األس ول
ــكل من قرر واحتفظ  ــكر ل ــم أصدقاء أعزاء ولهم احرتامهم، وأوجه الش أنه
ــه واتخاذه جانبا  ــاركته ومتابعت ــوده معي يف الحزب، وأقدر عدم مش بوج
ــزب وعدم التخيل  ــات ويكفيني رشف انتمائهم للح ــى تنتهى االنتخاب حت

عني".
ــا يتبقى لنا يف  ــوض املخاطر من أجلها هو م ــد أن :مرص هي هدفنا وخ وأك

الحياة وأنا واثق أن الجميع لديهم هذا الحس الوطني".
ــور بقراري  ــا أني فخ ــد لكم جميع ــب أن أؤك ــال: "أح ــالته قائ ــم رس واختت
ــن األيام،  ــب لوطنه يف يوم م ــه كل مرصي مح ــيفخر ب ــي الذي س التاريخ
ــق االقرتاع إليقاف ما يخطط ويرتبص له  ــى نزول الجميع إىل صنادي وأتمن
ــذا الوطن، ودوركم أكرب وأهم للمحافظة عىل مرصنا العظيمة، وأن  أعداء ه

أمن وأمان مرص هو واجبنا الوطني".

حول العالمحول العالم
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ــان الربيطانية إن  ــة الغاردي ــت صحيف قال
ــة  ــا حكوم ــي وقعته ــانية الت ــة اإلنس الرشاك
ــارت جدًال كبرياً  ــعودية أث ترييزا ماي مع الس
ــث ُوصفت تلك  ــدة، حي ــل اململكة املتح داخ

الرشاكة بأنها وصمة عار عىل بريطانيا.
ــف تعقد لندن  ــاءلت الصحيفة: "كي وتس
مثل هذه الرشاكة اإلنسانية مع دولة ما زالت 
تعرقل وصول املساعدات إىل اليمن وتخوض 
ــل اآلالف وتجويع  ــاً أّدت إىل مقت ــاك حرب هن

املاليني؟".
ــد وقعتا  ــعودية ق ــا والس ــت بريطاني وكان
عىل "رشاكة جديدة طويلة األجل"؛ لتحسني 
ــة وتعزيز التنمية يف بعض أفقر  سبل املعيش

البلدان حول العالم.
ــن  م ــد  مزي ــع  م ــه  إن ــة  الصحيف ــت  وقال
ــي تربط بريطانيا  الغضب حيال العالقة الت
ــىل  ــة ع ــع وزراء الحكوم ــعودية، وّق ــع الس م
ــة 100 مليون جنيه  ــاعدات بقيم اتفاقية مس
إسرتليني، وذلك بالتزامن مع زيارة ويل العهد 

السعودي، محمد بن سلمان، إىل لندن.
ــت بغضٍب عارم  ــة الجديدة قوبل االتفاقي
ــاعدات  من جانب نواب املعارضة وقطاع املس
اإلنسانية؛ بسبب املخاوف الكبرية من الدور 

السعودي يف حرب اليمن.
ويف هذا اإلطار قالت كات أوسامور، وزيرة 
ــة الظل،  ــة يف حكوم ــة الدولي ــل والتنمي العم
ــخرت" من سمعة بريطانيا  إن االتفاقية "س

ــاعدات  ــاً يف تقديم املس ــا رائداً عاملي بوصفه
ــارت ترييزا ماي إىل أنها  ــانية، "لقد أش اإلنس
ــلمان لوقف  ــن س ــد ب ــىل محم ــتضغط ع س
ــتخدام التجويع  ــع اس ــني ومن ــف املدني قص

كسالح من أسلحة الحرب".

ــامور إىل أن 22 مليون يمني  ــارت أوس وأش
ــول عىل  ــاعدات للحص ــىل املس ــون ع يعيش
ــدواء والوقود، وإىل اآلن لم تحصل  الغذاء وال
ــماح  ــعودية للس ــازالت من جانب الس أي تن
ــن ذلك  ــدًال م ــم، وب ــاعدات له ــول املس بوص

ــانية  ــاي اتفاقية رشاكة إنس ــع حكومة م توق
جديدة".

ــانية مع  ــا اإلنس ــا برشاكتن ــت: "إنن وتابع
ــرب  ــذي يعت ــد ال ــذا البل ــا ه ــعودية أّيدن الس
ــرب األزمات  ــؤول األول عن واحدة من أك املس

ــون  ملي  8.4 ــاك  فهن ــم،  العال يف  ــانية  اإلنس
شخص معرّضون لخطر املجاعة الوشيكة".

ــل وصول  ــا تعرق ــعودية بأنه ــم الس وُتّته
أي  دون  ــن  اليم إىل  ــانية  اإلنس ــاعدات  املس
ــا  ــاق معه ــو االتف ــرى معارض ــث ي ــربّر، حي م
ــحنات  ــمح بفتح املوانئ أمام ش بأنها لم تس

املساعدات.
ــع عىل  ــل التوقي ــامور: "قب ــت أوس وأضاف
ــدة كان عىل ترييزا  ــانية جدي ــة إنس أي رشاك
ــل والدائم  ــىل الوصول الكام ــاي اإلرصار ع م
ــن  لليم ــانية  اإلنس ــاعدات  املس ــحنات  لش
ــه ماي أمر ال  ــاذ أرواح املاليني، وما فعلت وإنق

ُيغتفر".
ــم  ــس قس ــارت، رئي ــرب أالن هوغ ــا أع كم
ــؤون الحكومية يف منظمة  ــات والش السياس
ــه  قلقل ــن  ع ــا،  بريطاني يف  ــة  الدولي ــو  العف
ــات  السياس أن  ــداً  مؤك ــة،  الصفق ــذه  ه إزاء 
ــن نواٍح كثرية،  ــة يف الخارج مهمة م الربيطاني
ــة وتحالف  ــة املتحدة برشاك ــوم اململك وأن تق
ــدم املنازل  ــعودية التي ته ــكري مع الس عس
ــن أمر مثري  ــدارس يف اليم ــفيات وامل واملستش

للقلق.
ــّدم  تق أن  ــد  الجي ــن  م ــس  لي ــاف:  وأض
ــة أزمة  ــعودية لتغذي ــالح للس ــا الس بريطاني
إنسانية يف اليمن، وبنفس الوقت تعقد معها 

رشاكة للمعونة اإلنسانية حول العالم.

ــتهداف  ــاعيها يف اس ــت بقصرية، مس ــدول الغربّية، منذ فرتة ليس ــد من ال ــف العدي  تكّث
الداخل اإليراني. حيث تخوض هذه الدول أشبه ما يكون باملواجهة الشاملة التي ال تقترص 

عىل املواجهة خارج الحدود اإليرانية، بل تستهدف الجبهة الداخلية وبأساليب متعّددة.
ــكرية للربنامج النووي  ــة باألغراض العس ــف االدعاءات الغربي ــابقاً زي أدرك الجميع س
ــبق أن املسألة  اإليراني، وبالفعل وّقعت إيران عىل االتفاق مع الدول الخمس مع علمها املس
أبعد من ذلك. التزمت طهران بحذافري االتفاق، كما ورد يف كل تقارير الوكالة الدولية للطاقة 
ــنطن ببنوده، وبدأت بااللتفاف والحديث عن اتفاق صاروخي  الذرية، يف حني لم تلتزم واش
ــا رّد عليه قائد الثورة  ــود اإليراني يف املنطقة، وهو م ــالق تهم باإلرهاب، فضًال عن الوج وإط
ــالمّية اإليرانّية السيد عيل الخامنئي مؤخراً بالقول: "نرفض الدخول يف مفاوضات مع  اإلس

أمريكا أو غريها بشأن الوجود اإليراني باملنطقة فهذه منطقتنا".
ــتحدثة للجانب الغربي  ــط مسألة مس ــألة الحضور اإليراني يف الرشق األوس ال تعّد مس
ــان  ــيعي" عىل لس ــدأت منذ ظهور مصطلح "الهالل الش ــدول العربّية، بل ب ــد من ال والعدي
امللك األردني عبد الله بن عبد العزيز عام 2004، ولكن منذ ذلك الحني حّتى يومنا هذا نرى 

معارضة بعض الدول العربية وانتقاد الدول الغربية يف تزايد مرتفع.
ــوى الغربية يف  ــم داعش اإلرهابي، دخلت الق ــرتة املاضية، ومع أفول نج ــن خالل الف ولك
اسرتاتيجية قديمة جديدة ملواجهة "النفوذ اإليراني"، وفق تعبريهم تتلّخص يف نقل املعركة 
ــكالم الذي ظهر عىل  ــور يف اإلقليم، وهو ال ــغال طهران عن الحض ــل اإليراني وإش إىل الداخ
ــلمان، يف مايو املايض، قائًال حينها إن بالده  ــعودي األمري محمد بن س ــان ويل العهد الس لس

تقف بحزم يف وجه "نزعة إيران التوسعية"، وفق زعمه.
برصف النظر عن كون كالم بن سلمان اسرتاتيجية سعودّية أم انخراطاً يف مرشوع غربي 
ــات الداخلّية عرب  ــغال إيران بامللف ــاك توّجهاً إلش ــه، يبدو أن هن ــران، وهو ما نرّجح ــّد إي ض

استثمار بعض القضايا االجتماعّية وتحويلها إىل أزمات أمنية.

ــهدتها إيران أخرياً، بدءاً من أعمال شغب قامت بها فرقة  إن التطّورات الداخلية التي ش
ــفارة يف لندن من  ــس انتهاًء بالتعّدي عىل مبنى الس ــش يف العاصمة طهران ولي ــن الدراوي م
قبل التيار الشريازي، وما بينهما من تظاهرات مخّلة باألمن، تستدعي اإلشارة إىل جملة من 
القضايا والتي برزت خالل األشهر املاضّية تحرّكات غربية واضحة إلثارة العديد من القضايا 
ــريازي)، وتحويلها إىل  ــع االقتصادي، الدراويش والتيار الش ــة (الحجاب، الوض االجتماعي
ــاحة اإليرانّية عىل الصعيدين االجتماعي  ــتهداف الس أزمة أمنّية. التحرّكات الغربية يف اس
ــد"  ــة "فّرق تس واألمني لم تقترص عىل األمور اآلنفة الذكر، بل هناك محاولة إلحياء سياس
ــيني األول  ني رئيس ــقّ ــة عرب اللعب عىل وتر األقليات القومّية والعرقية والدينية بش الربيطانّي

إعالمي تقوده هيئة اإلذاعة الربيطانية، والثاني أمني عرب أجهزة االستخبارات.
فيما يأتي االعتداء عىل السفارة اإليرانية يف لندن أمس األول من أتباع التيار الشريازي، 
ــدو جلّياً وجود محاوالت حثيثة لتدويل القضايا االجتماعّية اإليرانية وتحويلها إىل أزمة  يب
ــعال إيران من الداخل. املسألة التي بدأت باستدعاء أحد املعممني  ــغال وإش أمنّية بغية إش
ــبب مخالفته  ــاً إىل القضاء بس ــن، وإحضاره الحق ــة برجال الدي ــل املحكمة املختص ــن قب م
ــني، والالفت أن أحد  ــّية بني دولت ــه عن الحضور، تحّولت إىل قضّية دبلوماس ــون وتمّنع للقان
ــود محاكم مختّصة  ــم. رغم وج ــريازي يف العال ــمي للتيار الش ــذه الدول هي الراعي الرس ه
ــال الدين يف إيران، إال أن القانون لم يعطهم أي حصانة تحول دون محاكمتهم يف حال  برج

ارتكاب أي انتهاك للقوانني.
ــماح ألتباع التيار الشريازي بالهجوم عىل السفارة، وعدم  وكان لربيطانيا أهداف يف الس
حضور رشطة الشغب وقت االعتداء، أي تضخيم حجم املسألة وحّث أتباع التيار الشريازي 
ــلوب نفسه يف أماكن وجودهم ومن ضمنها إيران. ساهمت بريطانيا من  عىل استخدام األس
ــيعية  خالل االعتداء الدبلومايس يف تضخيم حجم هذا التيار املنبوذ من أغلب املراجع الش
ــالمّية  ــلمني، من خالل مهاجمة الثورة اإلس كونه يعمل ليل نهار عىل إيجاد الفتنة بني املس

ــيعي عرب بعض التّرصفات التي تتناىف مع املبادئ  ووالية الفقيه فضًال عن إهانة املذهب الش
اإلسالمّية كالتطبري وغريها.

ــا أن تتحّمل  ــن الحادث وعليه ــؤول األبرز ع ــة هي املس ــة الربيطاني ــّك أن الحكوم ال ش
ــرّة األوىل  ــت هذه هي امل ــة، ليس ــيني. يف الحقيق ــفارات والدبلوماس ــال الس ــؤوليتها حي مس
ــفارة اإليرانّية يف بريطانيا،  ــتخبارات الربيطانية التعّدي عىل الس ــّهل أجهزة االس التي تس
ــلت يف تحقيق أهدافها  ــق، لكّنها فش ــيناريو ذاته مع منافقي خل ــابقاً إىل الس ــل عمدت س ب
ــي يف لندن أكرث  ــن أمرين إّما ضعف أمن ــل باألمس ال يخلو م ــني. وما حص ــداف املهاجم وأه
مناطق العالم التي تحتوي عىل كامريات مراقبة (1.8 مليون كامريا مراقبة أي بمعدل كامريا 
ــّيما أن قوات مكافحة الشغب قد تأّخرت  ــخص) أم هناك تواطؤ مع املهاجمني، والس لكل ش

ساعتني للحضور إىل املكان.
ــارس الحبيب أحد أعمدة  ــريازي وبريطانيا لدرجة دفعت بي ــة قوّية بني التيار الش العالق
ــريازي،  ــيد صادق الش ــريازي أخ املرجع الس ــر مجتبى الش ــريازي يف لندن، صه ــار الش التي
ــفارة أّكد حجم  ــوم األمس عىل الس ــن آل البيت، وهج ــة بريطانية م ــأن تكون ملك ــاء ب للدع
ــف تقّدم الحكومة الدعم  ــريازي والحكومة الربيطانّية، وكي ــاط والعالقة بني التيار الش االرتب
ــار مقابل إيفاء األخري لدور "حصان طروادة" يف مرشوع تفتيت املنطقة وتناحرها.  لهذا التي
ــة الربيطانية باألمس من خالل الهجوم إبعاد األنظار عن االتهامات  كذلك، حاولت الحكوم

التي تعرّضت لها بسبب استقبال ويل العهد السعودي ومشاركتها يف العدوان عىل اليمن.
ــا تمتلك باعاً  ــّيما أن بريطاني ــاء الربيطاني، والس ــىل الحنكة والده ــف اثنان ع ال يختل
ــلوب  ــروب الطائفية والعرقّية، ولكن ال ندري ملاذا تلجأ إىل هذا األس ــًال يف النعرات والح طوي
ــلوب ذاته مع منافقي خلق،  ــريازي، رغم أّنها عمدت إىل األس مجدداً مع إيران عرب التيار الش

الذين هم أكرث عدائيًة وتسليحاً، إال أّنها لم تحّقق أي نتيجة.

الغارديان: الشراكة اإلنسانية مع السعودية وصمة عار لبريطانياالغارديان: الشراكة اإلنسانية مع السعودية وصمة عار لبريطانيا
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عواصم / وكاالت
ــكرية يف غوطة  ــس عملياته العس ــوري أم ــل الجيش الس واص
ــوظ وفرض  ــراز تقدم ملح ــن إح ــث تمكن م ــة، حي ــق الرشقي دمش

الحصار عىل مدينتي حرستا ودوما.
ــن "املرصد  ــطاء معارضني م ــن نش ــرتز" ع ــة "روي ــت وكال ونقل
ــوات الحكومية بعد  ــم أن الق ــان" تأكيده ــوري لحقوق اإلنس الس
ــا، انفصلت دوما  ــدة مرساب ــتعادة بل ــراز تقدم عىل األرض واس إح
ــلحني يف الغوطة، وسيطر الجيش  ــتا عن باقي جيوب املس وحرس

ناريا عىل الطرق الرابطة بني املدينتني.
ــزي" التابعة  ــة "اإلعالم الحربي املرك ــن جانبها، أفادت خلي م
ــيطرة الكاملة  ــاءه أحكموا الس ــأن الجيش وحلف ــزب الله" ب لـ"ح
ــلحة، وكذلك  عىل بلدة مرسابا جراء مواجهات مع الجماعات املس
ــتا، ليطوقوا  ــرتاد دوما-حرس عىل كازية كيالني الواقعة عند أتوس

املسلحني املتواجدين يف حرستا ناريا بشكل شبه كامل.
ــوات الحكومية  ــمي إن الق ــوري الرس فيما قال التلفزيون الس
ــن الغوطة  ــتا يف الجزء الغربي م ــور مزارع حرس ــت عىل مح تقدم

الرشقية.
ــل  ــع التواص ــىل مواق ــات ع ــارت صفح ــك، أش ــون ذل يف غض
ــورية إىل أن الجيش يتقدم أيضا  االجتماعي موالية للحكومة الس
ــاه مرسابا جنوب  ــع التحرك باتج ــرا بالتزامن م ــاه قرية مدي باتج
ــوى  ــزارع بني قرية بيت س ــتطاع تأمني امل ــا، حيث اس ــة دوم مدين

ومرسابا.
ــيارة  ــوري الجيش فجر س ــي" بأن الس ــالم الحرب ــاد "اإلع واف
ــم "جبهة النرصة" اإلرهابي قبل وصولها إىل  مفخخة تابعة لتنظي

هدفها، شمال بلدة املحمدية املحررة مؤخرا.
ــس األول أن القوات الحكومية  ــد "اإلعالم الحربي" ليلة أم وأك
استعادت السيطرة عىل عدد من األبنية واملزارع املعروفة بمنطقة 
ــتا لتصبح بذلك  ــفى الرشطة يف حرس الغدرواني جنوب رشق مش

عىل مسافة قريبة من أتوسرتاد "حرستا - دوما".
ــوري" بأن  ــطاء معارضون من "املرصد الس يف املقابل، أفاد نش
القوات الحكومية فشلت يف السيطرة عىل بلدة مديرا، وهي البلدة 
ــتا، رغم وصولها  ــرية التي تفصلها عن إدارة املركبات يف حرس األخ
ــة ال تزال  ــاعة، موضحني أن املنطق ــل 72 س ــدة قب ــراف البل إىل أط

تشهد معارك عنيفة.
وسجل النشطاء سلسلة هجمات مضادة عىل مواقع للجيش 
يف املنطقة من قبل املسلحني، مضيفني أن حصيلة خسائر القوات 

الحكومية منذ بداية عملية الغوطة ارتفعت إىل 147 مقاتال.
ــا  ــقوط ضحاي ــورية س ــة الس ــون للحكوم ــطاء موال ــد نش وأك
ــة يف صفوف الجيش، منهم ضباط برتب عالية، كقائد كتيبة  برشي
ــادي علوش  ــام 358 التابعة للحرس الجمهوري العقيد ش االقتح

والعميد سالم محسن يونس.
ــلحة املعارضة  ــن جانبها، أقرت جماعة "فيلق الرحمن" املس م
ــاغوري بنريان  ــؤول األركان" فيها املدعو أبو عيل الش بمقتل "مس

الجيش.

ــري بوتني عن  ــرويس فالديم ــرب الرئيس ال ــة اخرى أع ــن جه م
ــتخدام  ــوري باس اقتناعه بأن االتهامات املوجهة إىل الجيش الس

األسلحة الكيميائية مفربكة وتصب يف مصلحة اإلرهابيني.
ــه الصحفية  ــا مع ــة أجرته ــرويس، يف مقابل ــس ال ــار الرئي وأش
ــي يس"، إىل أن الحكومة  ــاة "إن ب ــن قن ــيل م ــني كي ــة ميغ األمريكي
ــكو  ــة، مؤكدا علم موس ــانتها الكيميائي ــت ترس ــد أتلف ــورية ق الس
ــلحني لتزييف هجمات كيميائية من قبل الجيش،  بتخطيط املس
ــتخدامها  ــي قد حدثت يف املايض، الس ــتفزازات الت عىل غرار االس
الحقا كحجة لتوحيد الجهود الدولية يف محاربة الرئيس السوري 

بشار األسد.
ــة  ــر الخارجي ــاب وزي ــات بخط ــذه االتهام ــس ه ــارن الرئي وق
ــاول يف مجلس األمن الدويل عام 2003م،  األمريكي حينئذ كولني ب
ــة اختبار  ــة يلمح بأنبوب ــية األمريكي ــد الدبلوماس ــني كان عمي ح
ــلطات العراقية  مدعيا أنها تحتوي عىل عينات تثبت امتالك الس
ــتخدم  ــامل، وتبني الحقا أن ذلك كان كذبا اس ــلحة الدمار الش أس

كذريعة لغزو العراق.
ــلحة  ــتخدام األس ــد بوتني التحقيق األممي يف حاالت اس وانتق
الكيميائية يف سوريا والذي يحّمل دمشق وكذلك تنظيم "داعش" 
املسؤولية عن هذه الهجمات، قائال إن هذا التحقيق لم يكن جديا.

ــكو دون إجراء  ــن حيلولة موس ــاء تتحدث ع ــني أنب ــّذب بوت وك
ــوريا،  ــتخدام الكيميائي بس ــات مفصلة عىل األرض يف اس تحقيق
مشددا عىل أن روسيا كانت وال تزال تطالب بإجراء تحقيق شامل 

يف املوضوع ملعاقبة املسؤولني.
ــني املدنيني جراء  ــد من الضحايا ب ــقوط العدي  وذّكر بوتني بس
ــورية  ــنطن ملدينتي الرقة الس قصف التحالف الدويل بقيادة واش
واملوصل العراقية يف إطار عمليتي تحريرهما من تنظيم "داعش"، 

ناصحا الواليات املتحدة بالتحقيق يف هذه الكوارث أيضا.
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