
ح��ذر البيت االبيض من ان��ه سيرد 
على »اس��ت��ع��دادات« رص��ده��ا للقوات 
السورية لشن هجوم كيميائي جديد، 
بينما ن��دد الكرملني أم��س بتهديدات 

واشنطن »غير املقبولة«.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م ال��رئ��اس��ة 
االميركية شون سبايسر في بيان ان 
“الواليات املتحدة رصدت استعدادات 
محتملة من قبل النظام السوري لشن 
هجوم كيميائي آخر قد يؤدي الى عملية 
قتل جماعية ملدنيني مبن فيهم اطفال 

أبرياء«.
وحذر سبايسر “كما قلنا سابقا فان 
ال��والي��ات املتحدة موجودة في سوريا 
للقضاء على تنظيم الدولة االسالمية 
في العراق وسوريا   ولكن اذا شن االسد 
هجوما ج��دي��دا ي��ؤدي ال��ى عملية قتل 
جماعية باستخدام اسلحة كيميائية، 

فانه وجيشه سيدفعان ثمنا باهظا«.
ون���ددت روس��ي��ا أم��س بالتهديدات 
وصرح املتحدث باسم الكرملني دميتري 
بيسكوف أمام صحافيني “نعتبر مثل 
هذه التهديدات ضد احلكومة السورية 
غير مقبولة”، مضيفا ان��ه ال يعرف 
“االسباب” أو االدلة التي تستند اليها 

واشنطن في اتهاماتها.
وقال “ليست لدي أي معلومات حول 
أي تهديد بهجوم كيميائي”، مشيرا الى 
ان مخاطر “االستفزازات” موجودة، 
محمال تنظيم الدولة االسالمية وغيرها 
م��ن املجموعات االس��الم��ي��ة مسؤولية 
الهجمات الكيميائية السابقة في سوريا.

وأع���ل���ن س��ب��اي��س��ر أن االن��ش��ط��ة 
ال��ت��ي رص��دت��ه��ا واش��ن��ط��ن “مماثلة 
لالستعدادات التي قام بها النظام قبل 
الهجوم الذي شنه بالسالح الكيميائي 
ف���ي 4  ابريل” ف���ي خ���ان شيخون 
)محافظة ادل��ب بشمال غرب سوريا( 
وال���ذي ردت عليه ال��والي��ات املتحدة 
بضربة عسكرية غير مسبوقة شملت 
اط��الق 59 ص��اروخ ك��روز على قاعدة 

جوية للنظام في سوريا.
وف���ي ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وي��ت��ر مساء 
االثنني قالت سفيرة الواليات املتحدة 
ل��دى االمم امل��ت��ح��دة نيكي هايلي إن 
“اي هجوم جديد يستهدف املدنيني 
السوريني سيتحمل مسؤوليته االسد، 

وكذلك روسيا وايران اللتان ساعدتاه 
على قتل شعبه«.  

ورد بيسكوف بهذا ال��ص��دد ان��ه ال 
ميكن حتميل مسؤولية الهجوم في 
خان شيخون الذي أوقع 88 قتيال من 
بينهم 31 طفال “الى القوات السورية 

طاملا لم يتم فتح “حتقيق غير منحاز«.
وتابع “اذا لم يحصل حتقيق، فان 
اتهام االس��د غير ممكن وغير شرعي 
وغ��ي��ر عادل”، مضيفا ان��ه ال يعرف 
“االسباب” أو االدلة التي تستند اليها 

واشنطن في اتهاماتها.
وبحسب املرصد السوري حلقوق 
االنسان فان الغارة على خان شيخون 
هي “الهجوم الكيميائي” االكثر دموية 
بعد هجوم بغاز السارين اوقع 1400 

قتيل في ريف دمشق في 2013.
- »استفزاز غير مسبوق« -

وردت ال��والي��ات املتحدة ليل 7-6 
ابريل باستهداف مطار الشعيرات قرب 
حمص باطالق 59 صاروخ توماهوك 
من سفينتني اميركيتني متمركزتني في 

البحر املتوسط.
وشدد سبايسر في بيانه االثنني على 
ان الوجود االميركي في سوريا يقتصر 
على محاربة تنظيم الدولة االسالمية 

وليس شن حرب على نظام االسد.
م���ن ج��ه��ت��ه، ع��ل��ق وزي����ر ال��دف��اع 
البريطاني مايكل فالون ل�”بي بي سي” 
ان��ه “وكما يحصل دائما في احل��رب، 
العمل العسكري ال بد ان يكون مبررا 
وشرعيا ومتناسبا. وال بد ان يكون 
ض��روري��ا وق��د ك��ان كذلك ف��ي احلالة 
االخيرة”، في اش��ارة الى هجوم خان 

شيخون.
وش���دد ف��ال��ون على ان��ه “في حال 
جلأت الواليات املتحدة مجددا الى عمل 
مشابه فسندعمه، وانا أقول ذلك بكل 

وضوح«.
ويقتصر ال��وج��ود االم��ي��رك��ي في 
سوريا رسميا على نشر مستشارين 
وتسليح قوات سوريا الدميوقراطية، 
حتالف فصائل كردية عربية يقاتل 

تنظيم الدولة االسالمية.
وي��أت��ي التحذير االم��ي��رك��ي وسط 
ارتفاع حدة التوتر بني النظام السوري 
وقوات سوريا الدميوقرطية املدعومة 

م��ن واش��ن��ط��ن، م��ا ق��د ي��ن��ذر مبواجهة 
عسكرية مع دمشق.

واسقطت الواليات املتحدة في 18 
يونيو اجل��اري طائرة حربية سورية 

قالت انها كانت تستهدف قوات سوريا 
الدميوقراطية في محافظة الرقة في 

شمال البالد.
وك��ان��ت ال��ق��وات االميركية قصفت 

منذ بداية مايو في ثالث مناسبات على 
االقل قوات موالية للنظام السوري في 
منطقة التنف على احلدود مع العراق، 
وعلى مسافة غير بعيدة من احل��دود 

االردنية، معلنة أنها “تشكل تهديدا” 
لقوات التحالف.

وادى التوتر الى تدهور في العالقات 
بني الواليات املتحدة وروسيا، حليفة 

النظام ال��س��وري، والتي كانت نددت 
باسقاط الطائرة السورية واعتبرته 
“عمال استفزازي”، منتقدة واشنطن 

لعدم ابالغها مسبقا.
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عيد األطفال في سورية وسط حطام املنازل

واشنطن حتذر.. والكرملني يندد

البيت األبيض: النظام السوري يجهز لهجوم كيميائي سيؤدي لقتل أطفال أبرياء

وسيط األمم املتحدة لقبرص يرى »احلل ممكنا« ملشكلة تقسيم اجلزيرة
أعلن وسيط االمم املتحدة اخلاص الى قبرص إسنب بارث ايده ان 
احملادثات اجلديدة العادة توحيد جزيرة قبرص التي تبدأ االربعاء 

في سويسرا تشكل »فرصة فريدة«، مضيفا ان »احلل ممكن«.
واضاف ايده في مؤمتر صحافي في جنيف “أمامنا أيام طويلة 
وعمل ش���اق   دون أي ضمانات بالنجاح لكنها فرصة فريدة 
واحلل ممكن”، قبل ان يتوجه الى منتجع كرانس- مونتانا حيث 

ستجري احملادثات. وتابع “لكنها فرصة فريدة، فبعد هذه العقود 
من االنقسام من املمكن التوصل ال��ى حل” في املفاوضات التي 
يشارك فيها الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس وزعيم 
القبارصة االت��راك مصطفى اكينجي ويتوقع ان تستمر 10 أيام 
على األق��ل. واجلزيرة املتوسطية مقسمة منذ عام 1974 عندما 
اجتاح اجليش التركي شطرها الشمالي، ردا على انقالب للقبارصة 

اليونانيني إلحلاق اجلزيرة باليونان، وتسبب بقلق كبير لدى 
االقلية القبرصية التركية.

وتنشر تركيا نحو 35 ألف جندي في “جمهورية شمال قبرص 
التركية” التي اعلنت احاديا في الشطر الشمالي لقبرص وال 
تعترف بها اال تركيا. ولكل من تركيا وبريطانيا واليونان، او ما 

يعرف بالدول “الضامنة”، حق التدخل عسكريا في اجلزيرة.

أحد املقربني من بشار األسد

وفاة وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طالس في فرنسا

ت��وف��ي وزي���ر ال��دف��اع ال��س��وري 
السابق مصطفى طالس ال��ذي كان 
مقربا من الرئيس ال��س��وري بشار 
االس����د، أم���س ف��ي مستشفى ق��رب 
باريس عن عمر 85 عاما، بحسب 
ما أعلن جنله فراس لوكالة فرانس 

برس.
وأوض����ح رج���ل االع��م��ال ف��راس 
طالس ان والده “توفي هذا الصباح 
ف���ي م��س��ت��ش��ف��ى اف��ي��س��ني وس��ي��ت��م 
تشييعه في باريس في انتظار ان 

نتمكن من دفنه في دمشق«.
وك���ان ط��الس ال���ذي استقر قبل 
خمس سنوات في باريس حيث تقيم 
احدى بناته، نقل الى املستشفى قبل 
12 يوما اثر كسر في عظم الساق، 
بحسب جنله الذي اضاف ان والده 

دخل في غيبوبة االثنني.
ك���ان ط���الس ع��ض��وا ف���ي ح��زب 
البعث احل��اك��م وم��ن اب��رز املقربني 
من الرئيس السوري السابق حافظ 
االس���د م��ن��ذ اس��ت��الم��ه السلطة في 

سوريا في بداية السبعينات، وقد 
عينه االسد وزي��را للدفاع في العام 
1972 ليبقى في منصبه هذا طوال 
ثالثة عقود من الزمن. ول��م يتركه 
سوى في العام 2004 اي بعد اربع 
سنوات على وصول بشار االسد الى 

سدة الرئاسة.
استقر طالس في فرنسا منذ نحو 
خمس س��ن��وات، وب��ق��ي مب��ن��أى عن 
ال��ن��زاع ال��س��وري منذ ان��دالع��ه في 
العام 2011، ول��م يعلن اي موقف 
ازاءه برغم انشقاق ابنه مناف، الذي 
ك��ان ضابطا ف��ي اجليش السوري 
وصديق الطفولة للرئيس احلالي 

بشار االسد، في العام 2012.
طالس من مواليد مدينة الرسنت 
)1932(، ال��ت��ي تسيطر عليها 
الفصائل املعارضة منذ العام 2012 
في محافظة حمص في وسط البالد، 
وه���و م��ن ال��ط��ائ��ف��ة السنية برغم 
ان عائلة االس���د واب���رز مسؤولي 
اجلهازين العسكري واالم��ن��ي في 

سوريا من الطائفة العلوية.
ول��دي��ه ارب��ع��ة اوالد، ه��م مناف 

وفراس وناهد وساريا.
وي��ؤك��د ض��اب��ط االس��ت��خ��ب��ارات 
ال��ف��رن��س��ي ال��س��اب��ق واخل��ب��ي��ر في 
ال��ش��ؤون ال��س��وري��ة آالن شوييه 
لفرانس ب��رس “قام ط��الس ب��دور 
م��ح��دود ف��ي وض��ع االستراتيجية 
العسكرية )للجيش السوري( التي 
كان يحددها حافظ االسد والضباط 
ال��ع��ل��وي��ون ف��ي اجليش”، مشيرا 
ال��ى ان��ه ك��ان يلعب دورا  في مجال 

العالقات العامة اكثر منه عسكريا.
وكان، بحسب شوييه، “مقربا من 

السوفييت«.
وفي مقابلة ن��ادرة مع الصحيفة 
االملانية دير شبيغل في العام 2005، 
برر طالس الهجوم العسكري الذي 
تعرضت له حماة )وسط( في العام 
1982 ردا على مترد مسلح نفذته 
جماعة “االخوان املسلمني”، اذ قال 
“استخدمنا السالح للوصول الى 

السلطة   واي اح��د يريد السلطة 
فعليه ان يأخذها منا بالسالح”، 
مشيرا الى تنفيذ 150 حكما باالعدام 
اسبوعيا في دمشق وحدها في ذلك 

احلني.
كتب ط��الس مؤلفات ع��دة بينها 
“فطير صهيون” في العام 1983، 
والذي اُتهم جراءه في الدول الغربية 
مبعاداة السامية. كما كتب مذكراته 
ف��ي ال��ع��ام 1990 ب��ع��ن��وان “مرآة 

حياتي«.
ك���ان ط���الس م��ن اش���د املعجبني 
ب��امل��م��ث��ل��ة االي��ط��ال��ي��ة ج��ي��ن��ا لولو 
بريجيدا، حتى ان��ه طلب في العام 
1983 م��ن امل��ج��م��وع��ات املسلحة 
اللبنانية ع��دم ال��ت��ع��رض للقوات 
االيطالية املتواجدة في البالد التي 

كانت تشهد حربا اهلية. 
وق���ال ف��ي اح���دى امل��ق��اب��الت ان 
ال��س��ب��ب خ��ل��ف ذل����ك ه���و “كي ال 
ت��ذرف دمعة من عيني  جينا لولو 

بريجيدا«.

م�����وس�����ك�����و: ن����ع����ت����ب����ر م�����ث�����ل ه���������ذه ال������ت������ه������دي������دات ض�������د احل�����ك�����وم�����ة ال������س������وري������ة غ�����ي�����ر م���ق���ب���ول���ة

مانويل فالس يغادر 
احلزب االشتراكي

أعلن أمس رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل 
ف��ال��س ال���ذي دع��م ال��وس��ط��ي امي��ان��وي��ل م��اك��رون في 
انتخابات الرئاسة على حساب املرشح االشتراكي، 
انه سيغادر احلزب االشتراكي الذي يشهد تفككا واسع 

النطاق.
وص��رح فالس )54 عاما( عبر اذاع��ة ار تي ال ان 
“جزءا من حياتي السياسية ينتهي. أغ��ادر احلزب 
االشتراكي، أو أن احلزب االشتراكي يغادرني”. وفالس 
املولود في برشلونة قبل منحه اجلنسية الفرنسية 

انضم الى احلزب االشتراكي في سن ال�17.
ت��ول��ى ف��ال��س امل��ع��روف ب��ف��ورات غضبه وطبعه 
احل��اس��م، رئاسة ال���وزراء ل��دى الرئيس االشتراكي 
فرنسوا هوالند من 2014 الى 2016، وكان على خالف 

منذ أشهر مع حزبه املمزق بني تيارات متباعدة.
بعد هزميته في يناير في االنتخابات التمهيدية 
االشتراكية، أعلن دع��م م��اك��رون من ال���دورة األول��ى 
لالنتخابات الرئاسية مديرا ظهره ملرشح حزبه بونوا 

آمون.
وتعرض أثناء ترؤسه للحكومة النتقادات من جناح 
يسار حزبه الذي أخذ عليه مواقف اعتبرت مغالية في 
الليبرالية على مستوى االقتصاد وشديدة الصرامة في 

املجال األمني.
وأكد فالس انه سيكون “ضمن أكثرية” اميانويل 
ماكرون في اجلمعية الوطنية، ولم يستبعد االنضمام 

الى احلزب الرئاسي “اجلمهورية الى األمام«.

فوز االشتراكي 
راما في االنتخابات 
التشريعية بألبانيا

تتجه البانيا الى تأكيد فوز كبير لرئيس ال��وزراء 
االش��ت��راك��ي اي��دي رام��ا على اليمني ف��ي االنتخابات 
التشريعية في البانيا، بحسب نتائج شبه نهائية 

الثالثاء بعد يومني على االنتخابات.
وينوي اي��دي رام��ا ال��ذي يتولى احلكم منذ 2013، 
خالل هذه الوالية الثانية، اقناع االحت��اد االوروب��ي 
بفتح مفاوضات حول انضمام بالده املرشحة لدخول 

االحتاد منذ 2014.
وذك��رت وسائل االع��الم ان اي��دي رام��ا )52 عاما(، 
الفنان الرسام الذي انتقل الى السياسة، متأكد على ما 
يبدو من احلصول على اكثرية مطلقة تبلغ 74 من 140 
مقعدا في البرملان، ما يتيح لالشتراكيني ان يحكموا 

وحدهم.
وبعد فرز االصوات في %96 من مكاتب التصويت، 
فاز االشتراكيون ب %49 من االص��وات، فيما حصل 
أبرز منافسيهم في احلزب الدميوقراطي )ميني وسط( 
على أق��ل من %30 من االص���وات. ام��ا حركة التكامل 

االشتراكية فجمعت ما يناهز 15%.
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وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طالس مع بشار االسد

غالبيتم من املعتقلني املدنيني 

57 قتيال في قصف للتحالف على 
سجن ل� »داعش« بشرق سورية

قتل 57 شخصا غالبيتهم م��ن املعتقلني املدنيني ف��ي قصف جوي 
للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدف فجر االثنني سجنا لتنظيم 
الدولة االسالمية في مدينة امليادين في شرق سوريا، وفق ما افاد املرصد 

السوري حلقوق االنسان الثالثاء.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “استهدفت 
طائرات التحالف الدولي فجر االثنني سجنا يتبع للجهاز االمني في تنظيم 
الدولة االسالمية في مدينة امليادين” بريف دير الزور الشرقي، ما اسفر 
عن مقتل “42 سجينا مدنيا اعتقلهم التنظيم السباب عدة«. وقتل ايضا في 
القصف،  وفق عبد الرحمن، “15 عنصرا من تنظيم الدولة االسالمية هم 
11 سجينا واربعة حراس«. وكان السجن يضم نحو مئة معتقل ومقسم 
الى جزئني احدهما مخصص للمدنيني وآخر للمعتقلني اجلهاديني. وعرض 
تنظيم الدولة االسالمية، بحسب املرصد، جثث القتلى في احد شوارع 
املدينة. وشهدت مدينة امليادين خالل االشهر االخيرة تصعيدا للقصف 
اجلوي من قبل التحالف الدولي، وهي التي شكلت خالل الفترة املاضية 
وجهة لعدد كبير من النازحني بينهم عائالت جهاديني، وحت��دي��داً من 
محافظة الرقة املجاورة ومدينة املوصل العراقية، حيث يتعرض التنظيم 
لهجمات بدعم من التحالف الدولي. واعلن التحالف الدولي قبل اسبوع 
مقتل تركي البنعلي، الذي نصب نفسه مفتيا لتنظيم الدولة اإلسالمية، في 
غارة جوية في 31  مايو في امليادين«. ويسيطر تنظيم الدولة االسالمية 
على اجل��زء االكبر من محافظة دي��ر ال��زور احملاذية للحدود العراقية، 
باستثناء اجزاء من مدينة دير الزور مركز احملافظة ومطارها العسكري، 

وبعض القرى القريبة من احلدود االدارية مع الرقة.

في أحدث مبادرة ملنع نشر الدعاية املتطرفة

شركات انترنت عمالقة تؤسس 
منتدى عامليا ملكافحة اإلرهاب

أعلنت شركات فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب )غوغل/
ألفابيت( االثنني تأسيس “منتدى االنترنت العاملي ملكافحة االرهاب”، 
في أحدث مبادرة تقوم بها هذه الشركات العمالقة التي تواجه ضغوطا 
متزايدة ملنع نشر الدعاية اجلهادية. وكانت الشركات االربع أعلنت في 
ديسمبر تأسيس شراكة عاملية ملكافحة احملتويات “ذات الطابع االرهابي«.

وقالت الشركات في بيان ان املنتدى “يضفي الطابع الرسمي ويرسي 
الهيكلية حملاور التعاون القائمة او املقبلة بني مؤسساتنا«.

وأضافت انه “من خالل عملنا سويا ومن خالل تقاسمنا ألفضل األدوات 
التكنولوجية والتنظيمية التي تطورها كل من شركاتنا، ميكننا ان نؤثر 

بشكل افضل على التهديد الناجم عن احملتوى االرهابي على االنترنت«.
كذلك ف��إن ه��ذا املنتدى ميكن ان يتعاون مع شركات ناشئة و”مع 
مجموعات منبثقة من املجتمع املدني واس��ات��ذة جامعيني وحكومات 
ومنظمات مثل االحتاد االوروبي واالمم املتحدة«. واوضحت الشركات 
االربع ان عمل املنتدى سيركز على احللول التكنولوجية --وال سيما 
عبر تعليم املاكينات “ماشني ليرننغ” على رصد احملتويات االرهابية 
والقيام بابحاث لتحسني وسائل ازال��ة احملتويات اجلدلية وتطوير 
خطابات مضادة للدعاية اجلهادية-- وتقاسم املعارف بني الشركات 
والهيئات االطراف في هذه املبادرة. وتأتي هذه املبادرة في الوقت الذي 
رفعت فيه الواليات املتحدة واملفوضية االوروبية وسواهما الصوت 
عاليا ملطالبة شبكات التواصل االجتماعي ببذل مزيد من اجلهود ملكافحة 

الدعاية اجلهادية.


