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ّ
ً
وأن يتسنى ال �ب��دء ب�ح��ل س�ي��اس� ّ�ي ،وأوال
وق� �ب ��ل ك ��ل ش � ��يء ب � ��دء ح� � ��وار س� �ي ��اس � ّ�ي».
فيما غ��ادر  150عنصرًا من بعثة املراقبة
الدولية ،بسبب قرار بخفض عديدهم إلى
النصف ،بحسب م��ا أف��اد م��راق�ب��ان رفضا
ال �ك �ش��ف ع��ن اس�م�ي�ه�م��ا ل��وك��ال��ة «ف��ران��س
برس».
في السياق ،لفت الرئيس الجديد لبعثة
مراقبي االم��م املتحدة ّب��اب��اك��ار ج��اي ،في
أول تصريحاته ،إل��ى أن��ه «سيكون هناك
ف��ي ه��ذا ال�ن�ف��ق بصيص ض��وء يتيح لنا
وق��ف العنف والحد منه .لدينا  30يومًا،
وال �ي ��وم ي�ت�ب�ق��ى  ،27س�ن�غ�ت�ن��م ك��ل ف��رص��ة
سانحة لتخفيف معاناة السكان».
م��ن جهته ،ق��ال وزی��ر الخارجیة اإلی��ران��ي
ع �ل��ي أك �ب��ر ص��ال �ح��ي ،أم� ��س ،إن ال�ت�ف��اه��م
واالت � � � �ف � � � ��اق ب �ی ��ن ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال � �س� ��وری� ��ة
ّ
واملعارضة أفضل السبل لحل األزم��ة في
س��وري��ا .ونسبت وك��ال��ة األن �ب��اء اإلي��ران�ي��ة
الرسمية «إرن��ا» إل��ى صالحي قوله ،علی
هامش اجتماع ملجلس الوزراء« ،إننا علی
ات�ص��ال باملعارضة السوریة منذ حوالى
ع��ام ،وأعربنا عن استعدادنا الستضافة
ّ
اج�ت�م��اع ب�ین ال�ح�ك��وم��ة وامل �ع��ارض��ة .لكن
صالحي لفت إلى أن «املعارضة السوریة
ّ
متشعبة وت�ض��م وج �ه��ات ن�ظ��ر مختلفة،
وتتلقی دعمًا من اآلخرین».
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،أف ��اد م�ت�ح��دث��ان باسم
ّ
«امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ال � �س ��وري» ،أم� ��س ،أن
السفير ال �س��وري ل��دى اإلم� ��ارات العربية
املتحدة انشق هو وزوجته سفيرة سوريا
ل� ��دى ق �ب ��رص وت��وج �ه��ا إل� ��ى ق �ط ��ر .وق ��ال
املتحدث باسم املجلس محمد سرميني
إن «س�ف�ي��ر س��وري��ا ف��ي اإلم� ��ارات العربية
املتحدة ،عبد اللطيف الدباغ ،موجود اآلن
ف��ي ق�ط��ر» .وأض ��اف سرميني أن «ال��دب��اغ
متزوج من ملياء الحريري ،سفيرة سوريا
لدى قبرص التي انشقت وتوجهت أيضًا
إلى قطر بالتنسيق مع زوجها».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي ،إرنا)

خارجي
االس �ب��وع ال �ف��ائ��ت .وق ��ال وزي ��ر ال�ج�م��ارك
وال �ت �ج��ارة ،ح�ي��ات��ي ي��ازج��ي ،ف��ي مؤتمر
ّ
ص�ح��اف��ي ،إن «خ ��روج امل��واط�ن�ين األت ��راك
عبر معابر جيلفيغوزو واونتشونبينار
وكركاميس توقف ،ألن األمن غير متوافر
في الجهة املقابلة» .وقالت مصادر رسمية
ت��رك�ي��ة إن��ه ع�ن��د معبر ب��اب ال �ه��وى ج��رى
ت�خ��ري��ب ث�لاث�ين ش��اح�ن��ة ت��رك�ي��ة ،واح ��راق
ت �س ��ع م �ن �ه��ا ب�ي��ن ال �خ �م �ي��س وال �ج �م �ع��ة.
وأوض � � ��ح وزي� � ��ر ال� �ج� �م ��ارك أن امل �ع �ب��ري��ن
اآلخ ��ري ��ن م��ع س ��وري ��ا ،وه �م��ا ي��اي�لاداغ��ي
واكتشاكالي ،الواقعان على التوالي قبالة
كسب والتل االبيض ال يزاالن يعمالن في
شكل طبيعي ،رغ��م أن نشاطهما تقلص
ك�ث�ي�رًا بسبب اع �م��ال ال�ع�ن��ف ف��ي س��وري��ا.
وق ��ال ال��وزي��ر اي�ض��ًا« :أس�م��ع ك�ل�م��ات مثل
اغ�لاق الحدود وتطبيق حظر .ه��ذا االمر
غير وارد على االطالق».
في سياق آخ��ر ،بحث املسؤولون االت��راك،
أم��س ،أنشطة ح��زب العمال الكردستاني
ف��ي س��وري��ا .وق ��ال م�ك�ت��ب رئ �ي��س ال� ��وزراء
التركي رجب طيب اردوغان ،في بيان ،إن
«ال�ت�ط��ورات االخ�ي��رة ف��ي س��وري��ا وأنشطة
املنظمة االرهابية االنفصالية في بالدنا
وف � ��ي ال � � ��دول امل� � �ج � ��اورة ،ج � ��رى ت �ن��اول �ه��ا
خ �ل��ال االج � �ت � �م� ��اع» ،ب ��رئ ��اس ��ة اردوغ � � � ��ان.
وذك � � ��رت وك� ��ال� ��ة «ان � �ب� ��اء االن � ��اض � ��ول» أن
رئ �ي��س أرك � ��ان ال �ج �ي��ش ال �ج �ن ��رال ن�ج��دت
اوزي � ��ل ،ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة اح �م��د داوود
اوغ� �ل ��و ،ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ادري � ��س نعيم
ش��اه�ي�ن ،ووزي � ��ر ال ��دف ��اع ع�ص�م��ت ي�ل�م��از،
ورئ � �ي ��س االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ح� �ق ��ان ف� �ي ��دان،
استمر اكثر
ش��ارك��وا ف��ي االج�ت�م��اع ال��ذي ّ
م��ن س��اع�ت�ين .وأض ��اف ال�ب�ي��ان أن��ه «ج��رت
م�ن��اق�ش��ة االج � � ��راءات االض��اف �ي��ة ال��واج��ب
ات�خ��اذه��ا ع�ل��ى ك��ل ال�ص�ع��د ف��ي م��ا يتصل
بأمننا ال�ق��وم��ي» ،م��ن دون توضيح هذه
اإلجراءات.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

واشنطن لن تمنع إسرائيل
من ضرب المخزون غير التقليدي لسوريا
يحيى دبوق
ي� � �ب � ��دو أن إس � ��رائ� � �ي � ��ل أض� � ��اف� � ��ت إل� ��ى
«ط � ��اول � ��ة» ال� �خ� �ي ��ارات ال �ش �ه �ي ��رة ،إل��ى
ج��ان��ب خ �ي��ار ال �ه �ج��وم ع �ل��ى امل�ن�ش��آت
ال�ن��ووي��ة اإلي��ران �ي��ة ،خ�ي��ارًا ج��دي �دًا ،هو
ال�ه�ج��وم على امل �خ��زون غير التقليدي
م��ن األسلحة ال�س��وري��ة ،ومنع وصوله
إلى حزب الله في لبنان .ومع أن القيام
بضربة من ه��ذا ال�ن��وع ،وتحديدًا ضد
«قوافل» تعبر الحدود ،هي استخبارية
ّ
وسريًا
بامتياز ،وتتطلب جهدًا خاصًا
ّ
مسبقًا
ًا
ومركزًا وعنصر مباغتة وإعداد ّ
وغ �ي��ر م�ع�ل��ن ،إال أن إس��رائ �ي��ل ت�ف��ض��ل،
كما يبدو ،الحديث الصاخب والصراخ
والتهديد ،األم��ر ال��ذي يستأهل التأمل
في جدية التهديد.
وج ��دد وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل��ي،
أفيغدور ليبرمان ،أم��س ،تحذيره من
أن إسرائيل سترد على الفور وبحزم،
إذا رص� � ��دت ن �ق��ل أس �ل �ح��ة ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة
أو ب�ي��ول��وج�ي��ة م��ن س��وري��ا إل ��ى ح��زب
ال �ل��ه ،واص �ف ��ًا ه ��ذا األم� ��ر ب �خ��ط أح �م��ر.
وذك��ر ،في حديث لإلذاعة اإلسرائيلية
أم� ��س ،ان ��ه اوض� ��ح ه ��ذا خ�ل�ال ل �ق��اءات��ه
ب�م�س��ؤول�ين اوروب �ي�ي�ن ،م�ش�ي�رًا ال��ى ان
املسؤولني االوروب�ي�ين فهموا الرسالة
ت�م��ام��ًا .واض� ��اف ان «ال �ن �ظ��ام ال �س��وري
هو اآلخر فهم الرسالة ،اذ ان الناطقني

باسمه سارعوا الى اإلعالن ان مخزون
االس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ت �ح��ت ح��راس��ة
ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ،ول ��ن ي�ن�ق��ل ال ��ى اي
جهة».
م� ��ن ج �ه �ت �ه ��ا ،أك � � ��دت م � �ص� ��ادر أم �ن �ي��ة
اسرائيلية أن الواليات املتحدة لن تمنع
اس��رائ�ي��ل م��ن ت��وج�ي��ه ض��رب��ة عسكرية
لتدمير األسلحة الكيميائية السورية،
م�ش�ي��رة ال��ى ان��ه ت �ج��ري ات �ص��االت بني
اس��رائ �ي��ل وام �ي��رك��ا الخ �ت �ي��ار ال�س�ب�ي��ل
االمثل إلحباط نقل ه��ذه االسلحة الى
حزب الله في لبنان.
وكانت الضربة العسكرية االسرائيلية
ف ��ي س� ��وري� ��ا ،وت �ح��ذي��ر رئ� �ي ��س ارك� ��ان
الجيش االسرائيلي بني غانتس ،من
ان �ه��ا ق��د ت ��ؤدي ال ��ى ح ��رب ،ق��د شغلت
امل �ح �ل �ل�ي�ن وال � �خ � �ب� ��راء االس ��رائ �ي �ل �ي�ي�ن،

تحذير بني
غانتس من ضرب سوريا
يشغل اإلعالم

ب�ين م��ؤي��د متشجع وم��ؤي��د خ��ائ��ف من
ال�ت��داع�ي��ات .وك�ت��ب ع��وف�ي��ر ش�ي�ل��ح ،في
صحيفة «معاريف» ،أن تحذير غانتس
م��ن ت��وج�ي��ه ض��رب��ة ال��ى س��وري��ا ،يأتي
ّ
ليذكر السياسيني بأن محاوالت كهذه
ف�ش�ل��ت ف��ي امل��اض��ي وب� �ص ��ورة س�ي�ئ��ة،
مشيرًا الى أن غانتس هدف ايضًا الى
تذكير اسرائيل بأن الدخول في معركة
على الجبهة الشمالية ،سيؤدي حتمًا
الى تعرض الجبهة الداخلية لتساقط
الصواريخ عليها ،ومن شأن ذلك جعل
أي هجوم على ايران امرًا صعبًا ،اذ ان
الجيش غير قادر على القيام باملهمتني
في آن واحد.
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،دع � ��ا ي � � ��ؤاف ل� �ي� �م ��ور ،ف��ي
صحيفة «اسرائيل اليوم» ،الى التفريق
ب�ين ض��رب��ة ل�ل�م�خ��زون ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي في
سوريا ،وغيرها من االسلحة املتطورة
ال �ت��ي ت�خ�ش��ى اس��رائ �ي��ل ان ت �ص��ل ال��ى
اي � � ��دي ح � ��زب ال � �ل� ��ه ،وب �ي��ن ان ت��وج �ي��ه
ض��رب��ة ل�ق��اف�ل��ة ت�ع�ب��ر ال �ح��دود ب��ات�ج��اه
لبنان ،مشيرا الى ان الحالة االولى قد
ت�س�ت��دع��ي ح��رب��ًا وم�ع��رك��ة م��ؤمل��ة ،وه��و
م��ا ال ت��ري��ده اس��رائ �ي��ل ،ام��ا ف��ي الحالة
الثانية فيمكن تحملها ،وخ��اص��ة اذا
قررت اسرائيل عدم التباهي بالضربة
وق � � � � ��ررت ال � �ص � �م� ��ت ،ف �ح �ي �ن �ه ��ا ي �م �ك��ن
أعداءها ان يبلعوا املهانة ،وال يبادروا
الى رد.

التبرعات السعودية
تجمع  136مليون ريال
أعلن موقع «الحملة الوطنية
السعودية إلغاثة الشعب
السوري» أن إجمالي التبرعات
النقدية املقدمة للحملة في يومها
الثاني بلغ أكثر من  136مليون
ريال .وكانت الحملة قد أعلنت،
أول من أمس ،أنها جمعت أكثر
من  121مليون ريال في يومها

األول ،منها التبرع الذي قدمه امللك
عبد الله بن عبد العزيز (الصورة)
( 20مليون ريال) ّ
وتبرع ولي
العهد األمير سلمان بن عبد
العزيز ( 10ماليني ريال).
(يو بي آي)

اتهام شركة فرنسية
ببيع ّ
معدات لدمشق
ّ
اتهم «االتحاد الدولي لحقوق
اإلنسان» و«رابطة حقوق
اإلنسان» شركة «كوسموس»،
ومقرها باريس ،بتوفير «معدات
مراقبة يستخدمها النظام
السوري في مراقبة معارضيه»،
كما أعلن محامي االتحاد باتريك
بودوان ،بينما أكدت «كوسموس»
أن «ليس لديها مطلقًا ما تالم
عليه» .وكتب املحامي بودوان،
في شكواه املقدمة للسلطات
الفرنسية« :يبدو ّأن شركة
كوسموس اتهمت أكثر من
ّ
مرة باملساهمة في إنها وفرت
للنظام السوري معدات املراقبة
اإللكترونية الضرورية لقمع كل
معارضة سياسية أو فكرية».
وشرحت الشركة على موقعها
اإللكتروني أنها وفرت «تقنية
شبكة استخبارات تحدد وتحلل
في الوقت الحقيقي املعلومات
التي تعبر الشبكات».
(أ ف ب)

تركيا لن توقف
الصادرات الكهربائية
أكد وزير الطاقة التركي ،تانر
يلديز ،أمسّ ،أن تركيا لن توقف
صادراتها من الكهرباء إلى
سوريا ،بعد أن كانت هذه الخطوة
مطروحة أواخر شهر حزيران إثر
إسقاط الدفاعات الجوية السورية
طائرة حربية تركية .ونقلت وكالة
أنباء األناضول التركية عن يلديز،
قوله على هامش مؤتمر في انقرة،
إن «الشعب السوري بحاجة اآلن
إلى الكهرباء أكثر من أي وقت
مضى» .وكان نائب رئيس الوزراء،
بولنت ارينتش ،قد قال عقب
اجتماع للحكومة «اعتبرنا حتى
اآلن ّأن من املناسب تزويد سوريا
بالكهرباء ألسباب إنسانية».
(أ ف ب)

