
Wed.7 Dec. 2016 issue no 239العراق والعالم4
االربعاء 7 كانون االول 2016 العدد 239

فصائل المعارضة تتراجع في شرق حلب على وقع جدل روسي اميركي

تقرتب ق��وات اجلي�ش ال�س��وري من ا�ستع��ادة ال�سيطرة 
عل��ى ح��ي ال�سع��ار اال�سرتاتيجي يف ���رق حلب حيث 
ترتاجع الف�سائل املعار�سة تدريجيا، يف وقت يتبادل 
الرو���ش واالمريكي��ون االتهام��ات بتعطي��ل حماوالت 
التو�س��ل اىل هدن��ة اأو ت�سوي��ة الخ��راج املقاتل��ن من 

املدينة.
وبع��د ثالث��ة ا�سابي��ع م��ن بدئه��ا هجوم��ا ال�ستع��ادة 
ال�سيط��رة على كامل االحي��اء ال�رقية يف مدينة حلب 
الت��ي كانت حتت �سيطرة مقاتل��ي املعار�سة، تخو�ش 
قوات النظ��ام الثالثاء معارك عنيفة �سد الف�سائل يف 
حي ال�سعار الذي �سيطرت على اجزاء منه، وفق ما افاد 

املر�سد ال�سوري حلقوق االن�سان.
وقال مدير املر�سد رام��ي عبد الرحمن لوكالة فران�ش 
بر���ش ان "ح��ي ال�سع��ار يعد احل��ي ال�سكن��ي االهم يف 
و�س��ط الق�سم ال�رقي من حل��ب"، م�سيفا "من الوا�سح 
انه �سي�سقط قريب��ًا بعد �سيطرة قوات النظام وحلفائها 

على اجزاء وا�سعة منه".
وت�سب��ح الف�سائ��ل املعار�سة يف ح��ال �سيطرة قوات 
ال جي�سعل��ى كامل حي ال�سع��ار "حم�سورة" يف الق�سم 
اجلنوب��ي من االحياء ال�رقية، وفق عبد الرحمن الذي 
رج��ح ان تب��داأ ق��وات النظ��ام اثر ذل��ك "عملي��ة ق�سم 
تدريجي" لالحياء التي ال تزال حتت �سيطرة الف�سائل.
الهج��وم  ب��دء  من��ذ  املعار�س��ة  الف�سائ��ل  وخ���رت 
منت�س��ف ت�ري��ن الثاين/نوفم��ر نحو ثلث��ي االحياء 

التي كانت �سيطرت عليها منذ العام 2012.
واك��د ف�سي��الن مقات��الن عل��ى االقل يف ���رق حلب 
االثن��ن عزمهم��ا عل��ى قت��ال "االحتالل��ن الرو�س��ي 
واالإي��راين حتى اآخر نقط��ة دم" ورف�سهم��ا اي اقرتاح 
الخراج املقاتلن من املدينة. وجاء موقفهما هذا بعد 
�ساع��ات من اعالن وزي��ر اخلارجي��ة الرو�سي �سريغي 
الف��روف االثنن عن حمادث��ات قريبة مع االمريكين 
لبح��ث اخ��راج الف�سائ��ل املقاتل��ة من حل��ب. وكانت 
ه��ذه املحادثات مق��ررة الثالثاء او االربع��اء، لكن مت 
الغاوؤه��ا على ما يبدو على خلفية التباين يف وجهات 

النظر بن اجلانبن. 

دع��ت احدى رابطتن للح��كام االرجنتيني��ن اىل اال�راب 
اعتب��ارا م��ن اخلمي���ش، مطالب��ة بتداب��ري م�س��ددة حلماي��ة 
احل��كام يف اعق��اب اعتداء عل��ى احدهم االح��د املا�سي، ما 
يه��دد "ال�سوب��ر كال�سيك��و" املنتظر بن ريف��ر باليت وبوكا 
جوني��ورز. وق��ال غيريم��و مارك��وين ممث��ل نقاب��ة احلكام 
الريا�سين يف اجلمهوري��ة االرجنتينية الثالثاء الذاعة "ال 
ري��د": "اللجن��ة التنفيذي��ة )للنقابة( قررت وق��ف العمل يف 

جميع انحاء البالد يف نهاية هذا اال�سبوع".
واك��د ان "حكامنا لن يقوموا بالتحكيم يف الدرجات االوىل 
والوطني��ة +ب��اء+ واالوىل +ب��اء+ واالحتادي��ة +اي، ب��ي 
و�س��ي". وقد ي��وؤدي ا�راب احل��كام اىل تعلي��ق املباريات، 
ومنه��ا لقاء منتظر بن اخل�سم��ن اللدودين بوكا جونيورز 
وريفر باليت يف بوين�ش اير�ش االحد على ملعب مونيمنتال 

�سمن املرحلة الثالثة ع�رة من الدوري.
وتاأت��ي الدع��وة لال���راب عقب ح��ادث خطري وق��ع االحد 
املا�س��ي خالل مب��اراة للدرج��ة االحتادية +ب��اء+، عندما 
هج��م العب��ون وم�سجع��ون م��ن فري��ق اتلتيك��و �سارميينتو 
اياكو�س��ومت احلك��م واعت��دوا علي��ه بال���رب، اث��ر اجتياح 
اجلمه��ور للملعب احتجاجا على ع��دم احت�ساب احلكم ركلة 

جزاء يف املباراة �سد اتلتيكو �سان�سينينا �سو�سيال.
ومل تعل��ن الرابط��ة االرجنتيني��ة للحكام، وه��ي الثانية يف 
البالد، موقفها بعد، االن ان امينها العام فيديريكو بيليغوي 

مل ي�ستبعد تلبية الدعوة.

تعزيز االمن حول مراكز الشرطة في الدنمارك بعد 
اصابة شرطي بالرصاص

ايران : واشنطن "خرقت" التزاماتها، ونتعهد برد "قاس"

مطالبة حكام في االرجنتين 
باالضراب تهدد 
"سوبر كالسيكو"

المحكمة البولندية العليا ترفض تسليم 
بوالنسكي الى الواليات المتحدة 

ع��ززت �رط��ة الدمن��ارك االمن ح��ول كافة مراك��ز ال�رط��ة يف البالد بع��د ا�سابة 
�رط��ي بالر�سا���ش �سباح الثالثاء داخل حرم مركز لل�رطة يف �ساحية فقرية يف 
كوبنهاغن.  وقالت ال�رطة على تويرت ان تبادال الطالق النار وقع �سباحا يف مركز 
�رط��ة الرت�سالند غرب العا�سمة ا�سيب خالله �رط��ي. وقالت االذاعة الدمناركية 

ان ال�رطي ا�سيب يف راأ�سه دون ان تعطي تفا�سيل حول حالته ال�سحية.
وقال��ت ال�رطة انها اوقفت م�ستبها ب��ه دون ان حتدد ظروف اطالق النار وال دوافع 

مطلق النار.لكنها قالت انها عززت التدابري االمنية بانتظار ات�ساح الو�سع.

اته��م الرئي�ش االيراين ح�سن روحاين الواليات املتح��دة الثالثاء بانتهاك التزاماتها 
بعد قرار الكونغر�ش االمريكي متديد العقوبات املفرو�سة عليها ع�ر �سنوات اخرى، 
متعهدا "برد قا�ش" من طهران. وقال روحاين خالل خطاب القاه يف جامعة طهران 
ان الوالي��ات املتح��دة "�ستواج��ه ردن��ا القا�سي للغاي��ة" بعد ه��ذا "اخلرق".وا�ساف 

الرئي�ش االيراين "امريكا عدوتنا ال �سك يف ذلك"
وا�س��اف "يري��د االمريكي��ون ال�سغط علينا ب��كل قوتهم و�سنقاوم ونع��ر على حل".
واو�س��ح روح��اين ان��ه يوجد "اجم��اع" يف ايران ح��ول هذا املو�س��وع، مو�سحا "ال 
يوج��د اي خالف يف الراأي ب��ن احلكومة واملجل�ش )الرملان( واملر�سد" االعلى علي 
خامنئ��ي. ومن جانب��ه، اكد رئي�ش جمل�ش ال�سورى علي الريجاين يف موؤمتر �سحايف 
ان��ه كان يتوج��ب كتاب��ة "مقاطع معنية" م��ن االتفاق الن��ووي "بطريق��ة اكر دقة 
لتجن��ب التف�سريات املتباينة" بن االطراف املوقع��ة، داعيا اىل "تقدمي �سكوى حول 

خرق" االتفاق من قبل االمريكين.
و�سيلتق��ي روحاين مع م�سوؤول��ن ايرانين كبار االربعاء ملناق�س��ة ق�سية العقوبات 

االمريكية.

رف�س��ت املحكمة البولندي��ة العليا الثالثاء طل��ب التمييز ال��ذي تقدمت به وزارة 
الع��دل لت�سلي��م املخ��رج الفرن�سي-البولن��دي روم��ان بوالنك�س��ي اىل الوالي��ات 

املتحدة حيث يالحقه الق�ساء بتهمة اغت�ساب قا�ر يف العام 1977.
وي�س��ع الق��رار ال��ذي يرف���ش طلب التميي��ز الذي تقدم ب��ه وزير الع��دل البولندي 
زبيغني��ف زيوبرو ح��دا نهائيا الجراءات الت�سليم التي بو���رت يف العام 2014 

بطلب من الق�ساء االمريكي.
ومل يح���ر روم��ان بوالن�سكي )83 عاما( اجلل�سة اذ ان ح�سوره مل يكن مطلوبا. 
وابلغه حماموه ف��ورا بالقرار على ما قال احدهم.واو�سح جريزي �ستات�سوفيت�ش 

"هو يف باري�ش حيث ي�سور فيلما".
وا�س��اف "طوي امللف يف بولندا ويف �سوي�را وفرن�سا وناأمل ان تطوى �سفحته 

يف يوم من االيام يف الواليات املتحدة".
وق��ال القا�سي مي�س��ال ال�سكوفك�س��ي ان املحكمة العليا "ترف���ش طلب التمييز" 
مو�سحا ان املحكمة قررت تاأييد احلكم ال�سادر عن حمكمة كراكوفا التي رف�ست 

ت�سليم بوالن�سكي يف العام 2015، ورف�ش احلجج التي تقدم بها الوزير.

 

بغداد ــ خاص

بونس ايرس ــ متابعة 

القدس ــ متابعة بكين  ــ متابعة

ي��رى اليمن اال�رائيلي املت�س��دد يف الت�سويت التمهيدي 
الب��وؤر  ي���رع  قان��ون  م���روع  ل�سال��ح  الكني�س��ت  يف 
اال�ستيطاني��ة رغم انتقادات املجتمع الدويل، مقدمة ل�سم 

اجزاء كبرية من ال�سفة الغربية املحتلة.
ويب��دو ان الكني�س��ت �سيوافق يف ق��راءة اوىل على م�روع 
القان��ون ال��ذي يه��دف اىل ت�ريع نحو اربع��ة االف منزل 
موزع��ة على 55 م�ستوطن��ة ع�سوائي��ة يف ال�سفة الغربية 

املحتلة، �سيدت على امالك خا�سة فل�سطينية.
امل�ستوطن��ات  يف  �سخ���ش  ال��ف   400 قراب��ة  ويعي���ش 
اال�رائيلية يف ال�سف��ة الغربية املحتلة، بح�سب ال�سلطات 

اال�رائيلية و�سط 2،6 مليون فل�سطيني.
ويعت��ر املجتمع ال��دويل اال�ستيطان غري قان��وين وي�سكل 
اال�رائيلي��ن  ب��ن  ال�س��الم  طري��ق  يف  رئي�سي��ة  عقب��ة 

والفل�سطيني��ن �س��واء كان مبوافقة احلكوم��ة اال�رائيلية 
ام ال. ويحت��اج م���روع القان��ون اىل م�سادق��ة الرملان 
بالت�سوي��ت علي��ه يف ث��الث ق��راءات، وي�س��كل اختب��ارا 
الئت��الف رئي�ش ال��وزراء بنيام��ن نتانياهو ال��ذي يعتر 

االكر ميينية يف تاريخ ا�رائيل.
وق��دم وزي��ر التعلي��م نفتايل بيني��ت، زعيم ح��زب "البيت 
اليه��ودي" القومي املت�سدد م���روع القانون الذي اعتره 

بداية ل�سم ا�رائيل معظم ارا�سي ال�سفة الغربية.
وكرر مبع��وث االمم املتحدة لعملية ال�س��الم بن ا�رائيل 
والفل�سطيني��ن نيك��والي مالدين��وف الثالث��اء يف بي��ان 
ان "م���روع القان��ون يف ح��ال اق��راره، �سيخل��ف عواقب 
قانونية بعيدة املدى بالن�سب��ة ال�رائيل" موؤكدا ان اقرار 
القان��ون "�سيقلل اىل حد كبري م��ن احتماالت التو�سل اىل 
�س��الم عرب��ي ا�رائيلي".وقال مالدين��وف ان اال�ستيطان 

هو "احد العوائق الرئي�سية امام ال�سالم".

وجه��ت ال�سح��ف احلكومي��ة ال�سيني��ة حتذي��را �سارم��ا 
للرئي���ش االمريك��ي املنتخ��ب دونالد ترام��ب وا�سفة اياه 
ب"الدبلوما�س��ي املبتدىء" موؤك��دة �رورة ان يفهم عدم 
امكاني��ة مواجه��ة ال�س��ن يف ق�ساي��ا مث��ل التج��ارة او 

تايوان.
واك��دت ابرز ال�سح��ف الثالثاء ان املحادث��ة الهاتفية مع 
رئي�س��ة تاي��وان والتي تبعتها تغري��دات على تويرت هاجم 
فيه��ا ترامب �سيا�س��ات ال�سن تهدد الت��وازن الدقيق بن 

اكر قوتن اقت�ساديتن يف العامل.
وكتبت "غلوب��ال تاميز" املقربة من احل��زب ال�سيوعي ان 
"تغري��دات ترام��ب تخف��ي نواياه احلقيقي��ة: التعامل مع 
ال�س��ن باعتبارها لقمة �سائغة. انه يريد نهب دول اخرى 

ل�سمان االزدهار للواليات املتحدة".

بع��د تلقيه ات�ساال هاتفيا من رئي�س��ة تايوان اتهم ترامب 
االح��د بكن بتعومي عملتها وببن��اء جممع ع�سكري �سخم 

يف بحر ال�سن اجلنوبي.
ومل تهاجم احلكومة او و�سائ��ل االعالم ال�سينية الر�سمية 
ترام��ب يف البداية، وعزت تهجمه اىل "قلة خرته"، لكنها 

غريت لهجتها الثالثاء.
ووجه��ت ال�سحاف��ة ال�سيني��ة حتذي��رات �سارم��ة لقطب 
العق��ارات االمريكي متهمة اياه بالتقليل من �ساأن عواقب 
ت�رفات��ه. ودع��ت "�سحيف��ة ال�سع��ب" يف املقاب��ل اىل 
ع��دم التعام��ل مع ترام��ب فقط بو�سفه "ع��دمي اخلبري" او 
"�ساذج��ا". وكتبت "يقول البع���ش ان ترامب لي�ست لديه 
خ��رة يف ال�سيا�سة او ال�س��وؤون الع�سكرية لكن احلقيقة انه 
لي���ش جاهال امنا لدي��ه مواقفه اخلا�س��ة )وامل�سكلة انها( 
ال تت��الءم م��ع منط��ق العالق��ات ال�سيني��ة االمريكية يف 

جوهره".

اك��د املغ��رب ان��ه "يح��رتم" دور رو�سي��ا يف �سوريا، 
يف تراج��ع عن ت�ريحات لرئي���ش الوزراء عبد االله 
بنك��ريان ال��ذي انتقد التدخل الرو�س��ي ودعم مو�سكو 

لنظام الرئي�ش ال�سوري ب�سار اال�سد.
وا�ستقب��ل وزي��ر ال�س��وؤون اخلارجي��ة �س��الح الدي��ن 
العا�سم��ة  يف  ال��وزارة  مق��ر  يف  االثن��ن  امل��زوار 
املغربي��ة الرباط، �سف��ري رو�سيا يف الرب��اط فالريي 

فوروبيي��ف، "بن��اء على طل��ب من االخ��ري"، بح�سب 
بي��ان �س��ادر عن ال��وزارة. واع��رب ال�سف��ري الرو�سي 
ع��ن "ان�سغال مو�سكو بت�ريح��ات اعالمية من�سوبة 
مل�س��وؤول حكومي مغربي كبري، عندم��ا حمل رو�سيا 

امل�سوؤولية عن دمار �سوريا".
ويف ح��ن مل يت��م حتدي��د هوي��ة امل�س��وؤول ب�س��كل 
ر�سم��ي، ا�س��ارت ال�سحاف��ة املغربية اىل ان��ه رئي�ش 
حزب العدال��ة والتنمية اال�سالمي، عبد االله بنكريان 
وال��ذي ف��از يف االنتخاب��ات الت�ريعي��ة يف 7 م��ن 

ت�ري��ن االول/اكتوبر املا�س��ي. وكان بنكريان اكد 
يف ت�ريح��ات لوكالة "قد�ش بر�ش" لالنباء يف 30 
م��ن ت�ري��ن الثاين/نوفمر املا�س��ي ان "ما  يفعله 
النظ��ام ال�س��وري ب�سعب��ه م�سن��ودا برو�سي��ا وغريها 
يتجاوز كل احلدود االإن�سانية )...( ملاذا تدمر رو�سيا 
�سوري��ا به��ذا ال�س��كل؟". واك��د امل��زوار وف��ق البيان 
ان "اململك��ة املغربي��ة حت��رتم دور وعم��ل رو�سي��ا 
االحتادي��ة بخ�سو�ش هذا امللف" مذكرا ب "املوقف 

الوا�سح للمغرب حيال االزمة ال�سورية".

اليمين المتطرف االسرائيلي يحلم بضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة وسائل االعالم الصينية توجه تحذيرا صارما لترامب "المبتدىء"

المغرب يؤكد احترام دور روسيا في سوريا، بعد انتقاد رئيس وزرائها لموسكو
الرباط ــ متابعة

ويقع ه��ذا املتح��ف يف املبنى التاريخ��ي نف�سه 
حيث كان يقي��م ال�ساعر الرو�سي ال�سهري الك�سندر 
بلوك، وتعود فكرة ان�سائه اىل حماربن �سابقن 
يف �سف��وف املتمردي��ن االوكراني��ن احب��وا ان 
يظهروا فيه ماآثرهم الع�سكرية يف مواجهة قوات 

كييف.
ويت��وىل املر�سد كون�ستاني��ن فيونكوف تعريف 
ال��زوار القالئ��ل لهذا املتحف عل��ى اجلدران التي 
"الذاك��رة" و"املج��د"  الثالث��ة  اق�سام��ه  ت�س��كل 

و"العار".
عل��ى اجل��دار االول �س��ور ملقاتل��ن ق�س��وا يف 
املعارك، منهم الفرن�سي كري�ستيان جاكي فايان 
املول��ود يف اخلام���ش والع�ري��ن م��ن ت�ري��ن 
االول/اكتوب��ر من الع��ام 1971، وه��و قتل يف 
العا���ر من �سباط/فراير 2015، بح�سب مر�سد 

املتحف الذي كان هو االآخر مقاتال متمردا.
ويق��ول "لقد ات�سلنا باقاربه ح��ن قتل، ولكنهم 

تخلوا عنه، فدفناه يف لوغان�سك".
على مقربة من �سور القتلى، قبعة من الفرو كان 
يعتمره��ا القائد الع�سك��ري االنف�س��ايل ار�سيني 
بافل��وف ال��ذي قتل يف هج��وم ق��رب دونيت�سك، 

معقل املتمردين.
وبع��د موت��ه بوق��ت ق�س��ري، اقي��م يف املتح��ف 

احتفال تكرميي له.

عل��ى جدار "املجد" اعالم حلركتي االنف�سال يف 
لوغان�سك ودونيت�سك، وكتب األفها متمردون.

اما جدار "العار" ففي��ه اوراق ثبوتية لع�سكرين 
اوكراني��ن، و"غنائم حرب" منها قم�سان عليها 

عالمات نازية.

ويظه��ر مر�سد املتحف دفرتا من اجللد البني قال 
انه عائد لعن�ر يف وحدة قومية مت�سددة موالية 
لكيي��ف تدع��ى "ازوف"، يحتوي عل��ى "عبارات 
قومية وا�سعار"، ويقول املر�سد "كما هو وا�سح، 

لقد قتلناه".

ومن��ذ ني�سان/ابري��ل م��ن الع��ام 2014، ي�سهد 
حو���ش دونبا�ش املنجم��ي يف ال�رق االوكراين 
نزاع��ا بن كييف واملتمردي��ن املوالن ملو�سكو، 
وق��د اودت املعارك حتى االآن بحياة ت�سعة االف 

و600 �سخ�ش.

ورغم ار�ساء عدد من الهدن، اال ان معارك عنيفة 
ما زالت تندلع على خط اجلبهة.

ويف تقرير ن�ر يف ال�سابع والع�رين من كانون 
االول/اكتوب��ر، حتدثت منظمة االم��ن والتعاون 
يف اوروب��ا الت��ي تراق��ب تط��ورات الو�س��ع يف 
العن��ف يف  وت��رية  ارتف��اع يف  ع��ن  اوكراني��ا، 

دونيت�سك.
وياأم��ل املتم��ردون ان يوح��دوا مناط��ق ال�رق 
ا�س��م  حتم��ل  واح��دة  منطق��ة  يف  االوك��راين 

"نوفورو�سيا" حتت ا�راف مو�سكو.
ويق��ول غريم��ان فالدمي��ريوف مدي��ر املتح��ف 
لوكال��ة فران���ش بر���ش "ان��ا مقتن��ع ان دونبا�ش 

�ستكون عاجال ام اآجال جزءا من رو�سيا".
ويته��م الغربي��ون وكيي��ف رو�سي��ا بانه��ا متول 

االنف�سالين، وهو ما تنفيه مو�سكو.
وي��رى فالدمي��ريوف ان املتح��ف ي�س��كل فر�سة 
الحي��اء ذكرى املقاتلن، ويق��ول لوكالة فران�ش 
بر���ش "هنا نك��رم اولئ��ك الذين قاتل��وا من اجل 

حرية دونبا�ش".
وم��ن زوار املتحف، الك�سن��در �سيميونوف البالغ 
من العمر 40 عاما، وهو يقول ان الدافع لزيارته 
هو ان النزاع يف �رق اوكرانيا "ا�سبح جزءا من 

التاريخ".
وي�سيف "ما احبه يف ه��ذا املعر�ش انه يغو�ش 
يف الواق��ع، ويف الق�س�ش ال�سخ�سية التي تك�سف 

عنها هذه املقتنيات".

الجورنال  ــ متابعة

متحف في سان بطرسبورغ يكرم متمردي الشرق االوكراني وحكاياتهم الشخصية 

يعر�ض متحف يف مدينة 
�سان بطر�سبورغ الرو�سية 

مقتنيات وا�سلحة تعود 
اىل املتمردين يف دونبا�ض 
تكرميا للحركة االنف�سالية 
املوالية ملو�سكو يف ال�سرق 

االوكراين.


