
تسبب القصف اجلوي واملدفعي الذي تشنه 
قوات النظام بكثافة على الغوطة الشرقية مبقتل 
نحو مئتي مدني واصابة العشرات بجروح 
منذ األحد، في تصعيد اعتبرت األمم املتحدة أنه 
»يخرج الوضع االنساني عن السيطرة«، داعية 

الى وقف فوري له.
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.
وغ��داة مقتل 17 مدنياً بينهم خمسة أطفال 
األحد، شهدت املنطقة االثنني يوماً دموياً وثق 
فيه امل��رص��د ال��س��وري حلقوق االن��س��ان مقتل 
127 مدنياً على األق��ل بينهم 39 ط��ف��ًا، في 
حصيلة قال إنها “أكبر حصيلة قتلى يومية في 

املنطقة منذ أربع سنوات«.
وجددت قوات النظام أمس غاراتها اجلوية 
على الغوطة الشرقية، موقعة 50 قتياً مدنياً 

بينهم 13 طفاً، وفق حصيلة للمرصد.
وتصدى جيش االسام، أبرز فصائل الغوطة 
الشرقية، الثاثاء حملاولة تقدم قامت بها قوات 
النظام السوري في منطقة املرج الواقعة جنوب 

دوما، التي طالتها غارات كثيفة بحسب املرصد.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية القريبة 
من السلطات في عددها الثاثاء أن الضربات 
التي تنفذها وحدات اجليش هي “متهيد لعملية 
الغوطة املوسعة التي ق��د تبدأ ب��ري��اً ف��ي أي 

حلظة«.
وأم��ض��ت ع��ائ��ات ي��وم��ه��ا االث��ن��ني حتت 
الغارات والقذائف تبحث عن أفرادها حتت 
الركام وفي املستشفيات التي اكتظت بجثث 
القتلى وباملصابني وبينهم ع��دد كبير من 
األط��ف��ال. فيما تفتقر ه��ذه املستشفيات الى 
الكثير من االدوية والعاجات واملستلزمات 

الطبية والتجهيزات.
في مستشفى في مدينة عربني، قال طبيب 

عرف عن نفسه باسم أبو اليسر لوكالة فرانس 
برس “19  فبراير كان من أسوأ االيام التي مرت 

علينا في تاريخ األزمة احلالية«.
وحتدث عن حالة مؤثرة عاينها االثنني قائا 
“وصلنا طفل يبلغ عاماً واح��داً. كانت بشرته 
شديدة الزرقة وبالكاد قلبه ينبض. وبينما كنت 
أفتح فمه ألضع له أنبوباً )للتنفس(، وجدته 
محشواً بالتراب، بعدما مت سحبه من حتت 

األنقاض«.
ويضيف بتأثر ش��دي��د “أخرجت ال��ت��راب 
سريعاً من فمه ووضعنا له األنبوب لكنه لم 
يقو على التنفس جيداً الن التراب كان قد وصل 
الى داخل رئتيه. عندها قمنا بسحب التراب من 

رئتيه وبدأ بعدها بالتنفس تدريجياً«.
وي��ق��ول “هذه قصة واح���دة م��ن ب��ني مئات 

االصابات«. 
وقال مراسلو وكالة فرانس برس في الغوطة 
الشرقية بعد جولة على عدد من املستشفيات 
االثنني إن األسّرة لم تعد تتسع للجرحى الذين 
افترشوا األرض. ونقلوا عن أطباء إن غرف 

العمليات بقيت ممتلئة طيلة ساعات النهار.
ف��ي مستشفى ف��ي مدينة ح��م��وري��ة، روى 
املمرض عبدالله )24 عاماً( لفرانس برس أنه 
اضطر الى حمل طفل رضيع لوقت طويل بعد 
تضميد رأس��ه ج��راء عدم توفر سرير لوضعه 

عليه.
ويفاقم التصعيد في القصف املستمر منذ 
ليل األح��د من معاناة نحو 400 أل��ف شخص 

محاصرين.
وح���ذرت األمم املتحدة ليل االث��ن��ني م��ن أن 
“الوضع اإلن��س��ان��ي للمدنيني ف��ي الغوطة 

الشرقية يخرج عن السيطرة«.
وقال منسق األمم املتحدة اإلقليمي للشؤون 
اإلنسانية في سوريا بانوس مومتزيس في 
بيان “ال بد من إنهاء هذه املعاناة اإلنسانية التي 
ال معنى لها، اآلن”، مشدداً على أن “استهداف 
املدنيني األبرياء والبنى التحتية يجب ان يتوقف 

حاالً«.

وفي بيان من جملة واحدة الثاثاء، اكتفى 
املدير اإلقليمي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا خيرت 
كاباالر بالقول “ليس هنالك كلمات بإمكانها 
أن تنصف األطفال القتلى وأمهاتهم وآباءهم 

وأحباءهم«.
وتضمن البيان ال��ذي تلقت وكالة فرانس 
برس نسخة منه مساحة بيضاء فارغة حتمل 
عنوان “خسائر بشرية ضخمة”، للتاكيد على 
رفض املنظمة لاوضاع املأسوية في الغوطة 

الشرقية احملاصرة منذ العام 2013.
وشهدت الغوطة الشرقية في األسبوع الثاني 
من فبراير وطوال خمسة أيام تصعيداً عنيفاً مع 
استهدافها بعشرات الغارات، ما تسبب مبقتل 

نحو 250 مدنياً. 

وت���رد ال��ف��ص��ائ��ل امل��ع��ارض��ة باستهداف 
أحياء في دمشق بالقذائف. وأفاد التلفزيون 
الرسمي السوري أمس عن “ارتقاء 4 شهداء 
واصابة 15 بسقوط قذائف عدة على احياء 

متفرقة في دمشق«.
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قوات النظام السوري تواصل مجازرها ضد املدنيني

األمم املتحدة تدعو لوقف استهداف املدنيني

مئتا قتيل حصيلة »املجزرة« في الغوطة الشرقية

17 تركيا يطلبون اللجوء في اليونان بعدما هربوا من بالدهم
طلب سبعة عشر من الرعايا األتراك، بينهم ستة اطفال اللجوء في 
اليونان بعدما فروا من تركيا على منت قارب ووصلوا الى جزيرة في 

بحر ايجه، كما اعلن خفر السواحل اليوناني أمس الثاثاء.

وقد وصلت املجموعة الي تضم اربع نساء ايضا، االثنني الى 
جزيرة اوينوسيس الصغيرة الواقعة قبالة مرفأ تشيشمي 
التركي. ونقلوا على منت زورق دورية خلفر السواحل اليوناني الى 

جزيرة خيوس القريبة، لتسجيل اسمائهم فيها.
وجاء في موقع بوليتيشيوس اإلعامي احمللي، انهم عائات 

موظفني وقضاة.

الرئيس التركي يؤكد أن إحراق املدينة ليس هدف العملية العسكرية

أردوغان: محاصرة عفرين خالل أيام
أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغ��ان 
أمس الثاثاء أن قوات باده ستحاصر خال 
أيام مدينة عفرين بشمال سوريا، حيث تنفذ 
أنقرة عملية عسكرية منذ الشهر املاضي ضد 
مقاتلني أكراد. وقال اردوغ��ان في خطاب ألقاه 
أم��ام اعضاء حزبه في البرملان “خال األي��ام 
املقبلة، وبشكل سريع، سنحاصر مركز مدينة 
عفرين«.  وجاءت تصريحاته في وقت دخلت 
احلملة البرية واجلوية التركية التي أطلق 
عليها “غصن الزيتون” ضد وح��دات حماية 
الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة “إرهابية” 

شهرها الثاني. 
وفي حني أشار بعض احملللني إلى أن القوات 
التركية وفصائل املعارضة املدعومة منها 
حققت تقدما بطيئا، دافع اردوغان عن العملية 
مشيرا إلى أن سبب ذلك هو سعيه إلى جتنب 

تعريض حياة جنوده واملدنيني “للخطر«. 
وقال اردوغان “لم نذهب إلى هناك إلحراق” 
عفرين، مؤكدا أن ه��دف العملية ك��ان “خلق 
بيئة آمنة وقابلة للعيش” بالنسبة لاجئني 
السوريني في تركيا الذين ف��روا عبر احلدود 

منذ اندلع النزاع عام 2011 وجت��اوز عددهم 
حاليا ثاثة مايني.  وأف��اد املرصد السوري 
حلقوق اإلنسان أن 94 مدنيا على األقل قتلوا 
خال العملية التركية.  لكن أنقرة أصرت مرارا 
على عدم وجود مدنيني بني الضحايا مؤكدة أن 
قواتها تبدي حرصا شديدا على عدم تعريض 

املدنيني إلى االذى. 
وتصف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية 
ب�”ارهابية” وتعتبرها فرعا حل��زب العمال 
الكردستاني احملظور والذي خاض متردا ضد 

الدولة التركية منذ العام 1984. 
وتضع أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب 
العمال الكردستاني على الائحة السوداء 

للمنظمات اإلرهابية. 
لكن وحدات حماية الشعب الكردية مدعومة 
م��ن واشنطن ف��ي حربها ض��د تنظيم الدولة 

اإلسامية في سوريا. 
ودعت كل من واشنطن واالحت��اد األوروبي 
تركيا إلى ضبط النفس في العملية فيما حذرت 
الواليات املتحدة من أن العملية قد تؤثر سلبا 

على جهود محاربة اجلهاديني في سوريا. 

عثرت ف��رق البحث االيرانية أم��س الثاثاء على 
حطام طائرة رك��اب فقدت في جبال زاغ���روس قبل 
ي��وم��ني وع��ل��ى متنها 66 شخصا، بحسب م��ا اعلن 
متحدث باسم احلرس الثوري أمس الثاثاء لوسائل 

اعام حكومية.
اختفت الطائرة التابعة لشركة آسمان اثناء قيامها 
بالرحلة إي.بي3704- صباح االحد الفائت فوق جبال 

زاغروس بعد حوالى 45 دقيقة من إقاعها من طهران.
وبعد يومني شهدا تساقط ثلوج وضبابا كثيفا، 
حتسنت االح����وال اجل��وي��ة ص��ب��اح أم��س ووضحت 

الرؤية أمام فرق املروحيات.
وقال املتحدث رمضان شريف الذاع��ة اجلمهورية 
االسامية في ايران )ايريب( إن “مروحيات احلرس 

الثوري عثرت هذا الصباح على حطام الطائرة في 
جبال دنا” في جنوب غرب الباد.

وذكر صحافي لدى ايريب حتدث الى أحد الطيارين 
إنه شاهد “جثثا حول الطائرة” وإن املوقع حدد في 
قرية نوغول على ارتفاع نحو 4 آالف متر في جبال دنا.

وقال شريف “منذ يوم أمس بدأت الطائرات املسيرة 
التابعة للحرس الثوري مبسح املنطقة اجلغرافية 
حيث يحتمل أن تكون الطائرة قد حتطمت، ومت ارسال 

مروحيتني تابعتني لساح اجلو الى املوقع«.
ون��ش��رت ال��ع��رب��ات املخصصة للثلوج ف��ي وقت 
سابق على سفح اجلبل البالغ ارتفاعه 4409 مترا، 
حيث أنضم أكثر من مئة من متسلقي اجلبال الى جهود 

البحث.

وقال منصور شيشيفوروش رئيس مركز االزمات 
احمللية لوكالة ايسنا لانباء “الليلة املاضية، بقي عدد 
من االشخاص على سفح اجلبل ومن خال التنسيق 
مع املرشدين احملليني متكنوا من البحث في جميع 
الشقوق«. واضاف انه مت خال الليل حتليل نحو 500 

صورة التقطتها الطائرات املسيرة.
وغ���ادرت الطائرة ذات احمل��رك��ني م��ن ط��راز “ايه 
تي آر72-” التي دخلت اخلدمة منذ 25 عاما مطار 
“مهرآباد” في طهران حوالي الساعة الثامنة صباحا 
)04،30 ت غ( األح��د متوجهة إل��ى مدينة ياسوج 

الواقعة على بعد نحو 500 كلم جنوبا.
ولم تنجح 60 طلعة للمروحيات االثنني في العثور 

على اثر للطائرة بسبب سوء األحوال اجلوية.

وكان من املتوقع وصول محققني من وكالة “بيا” 
الفرنسية ألمن الطيران إلى إيران االثنني، لكن لم يتم 

تأكيد وصولهم بعد.
أعادت احلادثة إلى األذهان املخاوف بشأن سامة 
الطيران في إيران التي خضعت لسنوات من العقوبات 

الدولية.
ووضعت املفوضية األوروب��ي��ة شركة “آسمان” 
للطيران على الائحة السوداء في  ديسمبر 2016 
حيث كانت واحدة بني ثاث شركات طيران فقط حتظر 

على خلفية مخاوف تتعلق بالسامة.
وحظرت أوروب��ا 190 شركة طيران أخ��رى على 
خلفية مخاوف أوسع نطاقا تتعلق باجراءات السامة 

التي تفرضها دولها. 

بعد حتسن األحوال اجلوية 
العثور على حطام الطائرة اإليرانية في »زاغروس«

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

منظمة األمم املتحدة للطفولة:
ال كلمات تنصف األطفال القتلى 

وامهاتهم في الغوطة الشرقية
اعتبرت منظمة االمم املتحدة للطفولة )يونيسف( في بيان مقتضب 
أمس انه ليس هناك من كلمات ميكنها ان تنصف االطفال القتلى في 

الغوطة الشرقية احملاصرة قرب دمشق.
وجاء البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، على ورقة 
بيضاء فارغة حتمل عنوان “خسائر بشرية ضخمة” ما يدل على ما 
تشعر املنظمة من أسى جتاه االوضاع املأسوية في الغوطة الشرقية 
احملاصرة منذ العام 2013.  ونقل البيان جملة واح��دة عن خيرت 
كاباالري، املدير اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
املنظمة يقول فيها انه “ليس هنالك كلمات بإمكانها أن تنصف األطفال 

القتلى وأمهاَتهم وآباَءهم وأحباَءهم«.
ويأتي ذلك بعد يوم دم��وي في الغوطة الشرقية قتل فيه جراء 
قصف عنيف لقوات النظام نحو 100 مدني، بينهم حوالى 20 طفاً، 

وفق حصيلة للمرصد السوري حلقوق االنسان. 
ومنذ العام 2013، تفرض ق��وات النظام ح��ص��اراً محكماً على 
الغوطة الشرقية. ويزيد التصعيد الذي يتجدد بني حني وآخر من 
معاناة املدنيني الذين يعيشون وسط نقص فادح في املواد الغذائية 

واملستلزمات الطبية. 
وتشهد الغوطة الشرقية منذ مساء األحد تصعيداً عنيفاً للقصف 
اجلوي من قبل قوات النظام، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية تنذر 

بهجوم بري وشيك. 

300 شخص من الصوفيني  توقيف أكثر من 
بعد مواجهات شمال طهران

5 قتلى من األمن اإليراني 
خالل احتجاجات »الدراويش«

أعلنت الشرطة اإليرانية امس ارتفاع عدد عناصر األمن الذين قتلوا 
خال احتجاجات ليا ألفراد من إحدى الطرق الصوفية الى خمسة 

قتلى مشيرة إلى توقيف أكثر من 300 شخص.
وكانت حصيلة سابقة تفيد عن مقتل ثاثة عناصر أمن في تظاهرة 
احتجاجية نظمها أفراد من طريقة “غونابادي” الصوفية يعرفون 
باسم الدراويش في شمال طهران، وفق معلومات أوردتها شبكات 

التواصل االجتماعي من غير أن يتم التثبت منها.
وتخللت التظاهرة مواجهات مع الشرطة وأظهرت لقطات عرضها 
التلفزيون احلكومي حافلة تندفع نحو مجموعة من رجال الشرطة، ما 

أدى إلى مقتل ثاثة منهم.
والثاثاء أفاد املتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر املهدي لوكالة 
إسنا الطابية عن مقتل عنصرين من ميليشيا الباسيج املرتبطة 
باحلرس الثوري. وقال منتظر املهدي أن “أكثر من 300” شخص 

اعتقلوا بينهم سائق احلافلة.
وطريقة “غونابادي” احدى اكبر الطرق الصوفية في الباد، نشأت 
في مقاطعة خراسان رضوي في شمال شرق اي��ران، لكنها منتشرة 
في املدن. وتتهم هذه الطريقة احلكومة اإليرانية مبضايقة مريديها 

وممارسة التمييز بحقهم.
والصوفية ليست محظورة في ايران، لكن ممارستها ال تلقى قبوال 

لدى رجال الدين احملافظني.
ويشير مسؤولون واالع��ام احمللي الى اتباع هذه الطريقة دائما 

ب�”العناصر املخدوعة«.
وق��ال منتظر امل��ه��دي إن الشرطة بذلت ج��ه��ودا حثيثة القناع 
املتظاهرين بالنزول من سطوح املنازل وأنه لم تتم السيطرة على 

التظاهرات حتى ساعة متأخرة من الليل.
ونقلت وكالة اسنا عن املتحدث ان “30 ضابط شرطة أرسلوا إلى 

املوقع أصيبوا بجروح«.
وقال موقع مرتبط بهذه الطريقة الصوفية إن التظاهرات كانت 
لاحتجاج على توقيف اف��راد من الطريقة الصوفية وعلى مساعي 
الشرطة إلقامة نقاط تفتيش امنية ح��ول منزل زعيمهم ن��ور علي 

تابنده.
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انتقدت ايران رسميا السويد ملنحها اجلنسية الى 
استاذ جامعي ايراني محكوم عليه باالعدام في ايران 
بتهمة التجسس، كما اعلنت وزارة اخلارجية اإليرانية 

امس الثاثاء.
فقد منحت السويد احمد رض��ى جالي اجلنسية 
األسبوع املاضي، وهو متخصص في طب الطوارئ، 

وكان يقيم في السويد.
وكان جالي استاذا زائرا في جامعة فريي ببلجيكا 
عندما مت اعتقاله خ��ال زي��ارة ال��ى اي��ران ف��ي  ابريل 

.2016

ودين بنقل معلومات حول مسؤولني اثنني في امللف 
النووي اإليراني الى املوساد االسرائيلي مما ساهم في 

اغتيالهما بني العامني 2010 و2012.
واعلن املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
بهرام قاسمي ان القرار السويدي “غريب جدا وغير 
متسق ومشكوك فيه”، وان سفير السويد في طهران قد 

استدعي االثنني في هذا الصدد.
وقال قاسمي في بيان نشر على موقع ال��وزارة، ان 
“احتجاجا شديد اللهجة قد نقل الى السفير السويدي 
في شأن قرار احلكومة السويدية منح اجلنسية الى 

شخص اعترف بالتجسس حلساب املوساد والنظام 
الصهيوني واملشاركة في قتل علماء إيرانيني«.

واشار الى ان باده ال تعترف باجلنسية املزدوجة، 
وان جالي املعتقل ف��ي حاليا ف��ي اي���ران، سُيعامل 

كمواطن ايراني.
واكدت احملكمة االيرانية العليا في ديسمبر عقوبة 

اإلعدام بحق االستاذ اجلامعي االيراني.
ون��ددت منظمة العفو الدولية باحلكم وقالت إنه 
“ال يشكل خرقا فحسب حلق احلصول على محاكمة 
نزيهة، بل هو جتاهل كلي حلق احمد رض��ى جالي 

باحلياة«.
ويقول جالي انه ُيعاقب لرفضه التجسس حلساب 

ايران اثناء عمله في اوروبا.
ون��ددت جامعة فريي في بروكسل باحلكم. وقال 

االحتاد االوروبي إنه يتابع القضية عن كثب.
وب��ني 2010 و2012 قتل خمسة علماء ايرانيني 
-- اربعة منهم كانوا يعملون في البرنامج النووي 
-- في تفجيرات قنابل واطاق نار في طهران. واتهمت 
اجلمهورية االسامية وكالة االستخبارات املركزية 

االميركية )سي آي إيه( واملوساد بقتل علمائها.

على الرغم من صدور حكم ضده باإلعدام
طهران تنتقد السويد لتجنيس إيراني مدان بالتجسس


