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المعركة تدخل "مرحلتها االخيرة" ..

القوات الحكومية السورية تتقدم في حلب و95% منها تحت سيطرتها 

احرزت ق��وات اجلي�ش ال�س��وري واملجموعات املوالية 
له��ا االثنني تقدما جديدا يف مدين��ة حلب، حيث باتت 
�سيط��رة الف�سائ��ل املعار�س��ة تقت���ر عل��ى اق��ل من 
ع���رة يف املئة من االحياء ال�رقية، تزامنا مع نزوح 
اك��ر من ع�رة االف مدين خالل ال�24 �ساعة االخرية 

و�سط جدل رو�سي امريكي ب�ساأن االتفاق حولها .
وقال مدير املر�سد ال�سوري حلقوق االن�سان رامي عبد 
الرحم��ن ان "املناط��ق اخلا�سعة ل�سيط��رة املعار�سة 
حالي��ا ال ت�سكل اال جزءا قليال، وم��ن املمكن ان ت�سقط 
يف اي حلظ��ة". وا�ساف "ميك��ن القول ان معركة حلب 
ب��داأت الدخول يف املرحلة االخ��رية، بعد �سيطرة قوات 
النظ��ام عل��ى اكر م��ن ت�سع��ني يف املئة م��ن م�ساحة 

االحياء ال�رقية".
م��ن جانبه��ا قالت وزارة الدفاع الرو�سي��ة اإن اأكر من 
2200 م�سل��ح ا�ست�سلم��وا واأكر م��ن 100 األف مدين 

غادروا �رق حلب منذ بداية عملية التحرير. 
واكدت الوزارة ان القوات احلكومية اجنزت 95 باملائة 
م��ن حترير احياء املدينة وان امل�سلحني ا�ست�سلموا بعد 

حما�رتهم حتت وابل من النريان. 
ومن �س��اأن خ�سارة حلب ان ت�س��كل نك�سة كبرية ورمبا 
قا�سي��ة للف�سائ��ل املقاتل��ة، يف ح��ني ق��ال الرئي���ش 
ال�سوري ب�سار اال�سد ان ح�سم املعركة ل�ساحله �سي�سكل 
"حتوال يف جم��رى احلرب" و "حمطة كبرية" باجتاه 
انه��اء الن��زاع امل�ستم��ر منذ اكر م��ن خم���ش �سنوات. 
ومتكن��ت ق��وات النظ��ام االثن��ني وف��ق املر�سد وحتت 
غطاء جوي كثيف، من ال�سيطرة على حي ال�سيخ �سعيد 
اال�سرتاتيج��ي يف جنوب االحي��اء ال�رقية بعد معارك 
م�ستم��رة منذ ا�سهر وبذلك تك��ون قد �سيطرت على نحو 

%95 من املدينة .
كما متكنت من ا�ستكمال ال�سيطرة على حي ال�ساحلني 
الذي كانت ت�سيط��ر على اجزاء منه وعلى اجزاء كبرية 
م��ن حي كرم الدع��دع، وباتت ت�سيط��ر ناريا على حي 

الفردو�ش، وفق املر�سد.

ب��داأت االثن��ني يف فرن�س��ا حماكم��ة املدي��رة العام��ة 
ل�سن��دوق النقد الدويل كري�ست��ني الغارد بتهمة اإهمال 
قد يكون �سمح بح�سول اختال�ش �سخم لالأموال العامة 

عندما كانت وزيرة لالقت�ساد الفرن�سي.  
وقال��ت الغ��ارد )60 عام��ا( يف حتقي��ق بثت��ه قن��اة 
"فران�ش 2" م�ساء االحد "حاولت القيام بعملي باف�سل 
�سكل ممكن بقدر كل ما اعرفه". وا�سافت ان "االهمال 
جنح��ة غري متعم��دة واعتق��د اننا جميع��ا مهملون يف 

مكان ما من حياتنا".
و�ستمُث��ل رئي�س��ة املوؤ�س�سة املالية الدولي��ة امام هياأة 
ق�سائي��ة ا�ستثنائي��ة ه��ي "حمكمة ع��دل اجلمهورية" 
الهياأة املخولة مبحاكمة اجلن��ح التي يرتكبها اأع�ساء 

احلكومة اأثناء توليهم منا�سبهم.
ومن��ذ ان�سائه��ا يف 1993، ا�س��درت ه��ذه املحكم��ة 
احكام��ا عل��ى ثالث��ة اع�س��اء يف حكوم��ات فرن�سي��ة، 
بينهم. مطلع كان��ون االول/دي�سمرب جريوم كاهوزاك 
وزي��ر امليزاني��ة ال�ساب��ق يف عه��د الرئي���ش اال�سرتاكي 
فرن�س��وا هوالند، بعد ادانت��ه بالتهرب ال�ريبي وغ�سل 

اموال.
واأكدت الغارد با�ستمرار اأنها عملت بح�سن نية يف هذه 
الق�سي��ة. واك��دت هياأة الدف��اع انها �ستطل��ب التاأجيل 
بينم��ا م��ا زال يج��ري حتقي��ق يف �س��ق اآخ��ر م��ن هذه 

الق�سية الكبرية.

طائرات الشبح من طراز اف-35 تحط في إسرائيل 
اليوم

العمال االجانب في قطر ينشدون الحماية مع التغيير 
المرتقب في قانون العمل

بدء محاكمة كريستين 
الغارد االثنين في فرنسا 

بتهمة اإلهمال

غدا محاكمة حاكم جاكرتا المتهم باالساءة 
للقرآن في اندونيسيا

حت��ط اول طائرت��ي �سب��ح من ط��راز اف35- االمريكي��ة املقاتل��ة يف ا�رائيل 
االثن��ني، بح�س��ور وزي��ر الدف��اع االمريكي ا�ست��ون كارتر ونظ��ريه اال�رائيلي 

افيغدور ليربمان يف قاعدة نيفاتيم اجلوية يف جنوب ا�رائيل.
ويعد و�سول الطائرتني اللتني مت �راوؤهما من "لوكهيد مارتن" حدثا مهما يف 

الدولة العربية التي ت�سعى للحفاظ على تفوقها الع�سكري يف ال�رق االو�سط.
و�سي�ستقب��ل كارت��ر الطائرت��ني اىل جان��ب ليربم��ان ورئي�ش ال��وزراء بنيامني 

نتانياهو ال�ساعة 2،00 ظهرا بالتوقيت املحلي.
وحت�س��ل ا�رائيل على م�ساع��دات ع�سكرية اأمريكية تبلغ قيمتها اكر من ثالثة 
ملي��ارات دوالر �سنوي��ا. وه��ي اول دولة حت�س��ل على هذا النوع م��ن الطائرات 
خارج الواليات املتحدة، على الرغم من تقدم العديد من الدول بطلبات للح�سول 
عليها. ويوؤكد ت�سليم الطائرات الفائقة التطور متانة العالقات اال�سرتاتيجية بني 
احلليف��ني، على الرغم من اخلالفات يف ال�سنوات االخرية بني حكومة نتانياهو 

وادارة الرئي�ش باراك اوباما التي �ستنتهي واليتها ال�سهر املقبل.

العمال االجانب يف قطر ين�سدون احلماية مع التغيري املرتقب يف قانون العمل
ينتظ��ر غرييجا���ش الذي يحمل اجلن�سي��ة الهندية ويعم��ل كهربائيا يف قطر مع 
االف العم��ال االخري��ن، اعالن االم��ارة اخلليجية املرتقب تغي��ري نظام الكفالة 

وا�ستبداله بنظام عمالة اقل اثارة للجدل.
يق��ول غرييجا���ش خالل وق��ت ا�سرتاحة الغ��ذاء "�سمعت عن تغي��ري يف القانون 
لكنني ال اعرف ماهية هذا التغيري"، يف ا�سارة اىل اكرب تغيري يف قانون العمالة 
تو�س��ك قط��ر على اعتماده. وم��ن املتوقع ان تعلن الدولة الغني��ة بالنفط والغاز 
الثالث��اء نهاي��ة نظ��ام الكفالة املعتمد يف معظ��م دول اخلليج وال��ذي يتعر�ش 

النتقادات �سديدة اذ ميكن ان ي�سع املوظف حتت رحمة �ساحب العمل.
ومنذ ان اختريت قطر ال�ست�سافة بطولة كا�ش العامل يف العام 2022، تتعر�ش 
قوان��ني العمل فيه��ا اىل انتق��ادات على م�ست��وى العامل، وخ�سو�س��ا ما يتعلق 

بنظام الكفالة الذي يقول منتقدوه انه مينح العمال حماية اقل مما يتوجب.

تب��داأ الثالثاء يف العا�سم��ة االندوني�سية حماكمة حاكم جاكرت��ا املتهم ب�"الكفر" 
يف ق�سي��ة ع��ززت اجلماعات اال�سالمي��ة املت�سددة وتثري خماوف م��ن ازدياد عدم 
الت�سام��ح يف اك��رب بل��د م�سلم يف العامل م��ن حيث ع��دد ال�سكان. وميث��ل  با�سوكي 
تاهاج��ا بورنام��ا امللق��ب "اه��وك" وه��و اول م�سيحي يحك��م جاكرتا من��ذ قرابة 
اخلم�سني عاما، للدفاع عن نف�سه �سد اتهامه باال�ساءة للقراآن يف مواجهة امكانية 

حب�سه مبوجب القانون الذي يعاقب التجديف باال�سالم.
���رح احلاكم الذي يتح��در من ا�سول �سيني��ة واملعروف ب�راحت��ه، يف ايلول/
�سبتم��رب ان تف�سري علماء الدين الآية يف القراآن تفر�ش على امل�سلم انتخاب م�سوؤول 
م�سل��م، خاط��ئ.    وج��اءت ت�ريحات��ه خالل احلمل��ة العادة انتخاب��ه يف اقرتاع 
�سيجرى يف �سباط/فرباير 2017 و�سط مناف�سة حامية. واثارت ت�ريحاته حركة 
احتجاجي��ة عززها املت�سددون اال�سالميون الذي��ن عار�سوا با�ستمرار وجود حاكم 

غري م�سلم يف العا�سمة لكنهم ف�سلوا يف منع ذلك ب�سبب �سعبيته الكبرية.

 

حلب ــ خاص

باريس  ــ متابعة 

وجه��ت بك��ني االثن��ني اول حتذي��ر وا�سح م��ن تدهور 
العالق��ات م��ع الوالي��ات املتح��دة غ��داة ت�ريح��ات 
للرئي�ش املنتخب دونالد ترامب هدد فيها بتغيري م�سار 
40 عاما من العالق��ات ال�سينية-االمريكية متطرقا 

اىل احتمال ا�ستئناف عالقات ر�سمية مع تايوان.
واعرب��ت احلكوم��ة ال�سيني��ة ع��ن "قلقه��ا البالغ" من 
ت�ريح��ات ترام��ب ع��ن امكانية تراج��ع وا�سنطن عن 
دع��م �سيا�سة ال�سني الواحدة اإذا مل تقدم بكني تنازالت 

ب�ساأن التجارة وق�سايا اخرى.
ويف مقابل��ة اجرته��ا مع��ه قن��اة "فوك���ش" االمريكية 
االحد، قال الرئي�ش االمريك��ي املنتخب ردا على �سوؤال 

عن املحادثة الهاتفية مع رئي�سة تايوان ت�ساي اينغ-
وي��ن "ال اعل��م مل��اذا علين��ا ان نتقيد ب�سيا�س��ة ال�سني 
الواح��دة اال يف ح��ال ابرمنا اتفاقا م��ع ال�سني يتعلق 

بق�سايا اخرى، بينها التجارة".
ومنذ مطل��ع ال�سهر احل��ايل كثف ترام��ب الت�ريحات 
املحرجة لبكني التي تلقت يف املقابل نباأ انتخابه يف 
8 ت�ري��ن الثاين/نوفم��رب بارتياح. وقد ذهب النظام 
ال�سين��ي اىل حد جتنب مهاجمة تاي��وان وعزا احلادث 
الدبلوما�سي ب��ني تايوان والواليات املتحدة اىل "عدم 

خربة" ترامب ال�سيا�سية.
لكن بكني وجهت حتذيرا اول االثنني با�سم الدفاع "عن 
مبداأ ال�سني الواحدة" الذي هدد ترامب بعدم االعرتاف 

به بعد االن.

اعتقلت ال�سلطات الرتكية اكر من مئة من اع�ساء اكرب 
حزب موؤي��د لالكراد يف البالد بع��د تفجريي ا�سطنبول 
اللذي��ن اعلنت جمموع��ة كردي��ة مت�س��ددة م�سوؤوليتها 
عنهم��ا، بح�س��ب م��ا اوردت وكال��ة انب��اء االنا�س��ول 

القريبة من احلكومة.
وا�ستهدف��ت االعتق��االت م�سوؤولني من ح��زب ال�سعوب 
الدميقراطي ابرز االحزاب املنا���رة للق�سية الكردية 

يف تركيا. 
االعتق��ال  عملي��ات  ان  االنا�س��ول  وكال��ة  وقال��ت 
ا�ستهدف��ت يف ال�سباح الباك��ر 118 م�سوؤوال يف حزب 
ال�سع��وب الدميوقراطي ب�سبب اال�ستب��اه بانتمائهم اىل 

حزب العمال الكرد�ستاين املحظور، او الرتويج له.
وكان��ت جمموع��ة �سق��ور حري��ة كرد�ست��ان املت�سددة 
القريب��ة م��ن ح��زب العم��ال الكرد�ستاين اعلن��ت االحد 

م�سوؤوليتها عن الهجوم املزدوج يف ا�سطنبول ال�سبت.
وقتل م��ا ال يقل عن 38 �سخ�سا بينهم ثالثون �رطيا 
يف التفجريي��ن املتزامن��ني بح�س��ب ال�سلط��ات. ووق��ع 
التفج��ريان، احدهم��ا بوا�سطة �سي��ارة مفخخة والثاين 
انتحاري، م�ساء ال�سبت بفارق دقيقة واحدة قرب ملعب 

نادي ب�سيكتا�ش لكرة القدم.
وقال��ت املجموع��ة يف بي��ان ان عن�ري��ن يف �سقور 
حري��ة كرد�ست��ان "نّف��ذا بدقة عالية الهج��وم املزدوج 
املتزام��ن امام �ستاد فوداف��ون ارينا وحديقة ما�سكا". 

وا�سافت ان "رفيقينا ا�ست�سهدا يف الهجومني".

اي��دت حمكم��ة اال�ستئن��اف البحريني��ة االثنني 
زعي��م  بح��ق  �سن��وات  ت�س��ع  بال�سج��ن  حكم��ا 
املعار�س��ة ال�سيعية علي �سلم��ان، االمني العام 
جلمعي��ة "الوفاق" ال��ذي ادين بع��دة تهم بينها 
"الرتوي��ج لتغيري النظ��ام بالق��وة"، بح�سب ما 

افاد م�سدر ق�سائي.
وق��ال امل�س��در لوكالة فران�ش بر���ش ان �سلمان 
ح���ر برفقة حماميه جل�س��ة النطق باحلكم يف 

مقر املحكمة يف املنامة.

مت��وز/ يف  �سلم��ان  عل��ى  حك��م  ق��د  وكان 
يولي��و 2015 بال�سج��ن اربع��ة اع��وام الدانت��ه 
طائف��ة  بغ���ش  عل��ى  عالني��ة  ب�"التحري���ش 
م��ن النا���ش مب��ا م��ن �ساأن��ه ا�سط��راب ال�سل��م 
الع��ام والتحري���ش عالني��ة على ع��دم االنقياد 
للقوان��ني"، و"اهانة هي��اأة نظامي��ة" اي وزارة 

الداخلية.
ويف 30 ايار/ماي��و املا�س��ي، �س��ددت حمكمة 
اع��وام،  ت�سع��ة  اىل  ال�سج��ن  حك��م  اال�ستئن��اف 
واأدانت �سلمان كذل��ك ب�"الرتويج لتغيري النظام 
بالقوة"، وهي تهم��ة كان الق�ساء قد براأه منها 

يف املحاكمة االوىل.
لك��ن حمكم��ة التميي��ز نق�س��ت يف 17 ت�ري��ن 
االول/اكتوبر املا�سي حكم حمكمة اال�ستئناف 
وق��ررت ان تعه��د اليه��ا النظ��ر جم��ددا يف هذه 

الق�سية.
وكثفت ال�سلط��ات البحرينية حماكمة ومالحقة 
الذي��ن  ال�سيع��ة  م��ن  وخ�سو�س��ا  معار�سيه��ا 
ي�سكل��ون اكرية منذ قمع احلرك��ة االحتجاجية 
الت��ي انطلق��ت يف �سباط/فرباي��ر 2011 �س��د 
ا�رة اآل خليف��ة ال�سنية احلاكمة مطالبة مبلكية 

د�ستورية.

بكين توجه أول تحذير لترامب بشأن مسألة تايوان اعتقال أكثر من مئة عضو في أكبر حزب مؤيد لألكراد في تركيا 

محكمة بحرينية تثبت حكمًا بسجن زعيم المعارضة الشيعية تسع سنوات 
المنامة  ــ متابعة

يف ه��ذه االثن��اء تراأ���ش الرئي���ش امل���ري عب��د 
الفت��اح ال�سي�سي اجتماع��ا امنيا لالطالع على اآخر 
مالب�س��ات التفجري متوع��دا "بالق�سا�ش ل�سحايا 

هذا احلادث".
وتراأ���ش الباب��ا توا�رو���ش الث��اين قبي��ل الظه��ر 
القدا���ش اجلنائ��زي ل�سحاي��ا االعت��داء ال��ذي اقيم 
يف كني�س��ة الع��ذراء مبدينة ن�ر )���رق القاهرة( 
ب�سب��ب اعم��ال التجديد اجلاري��ة يف الوقت الراهن 
االقب��اط  لباب��ا  الرئي�س��ي  املق��ر  بالكاتدرائي��ة، 

االرثوذك�ش.
وو�سع��ت اجلثام��ني يف �سنادي��ق خ�سبي��ة حف��ر 
�سلي��ب على كل منها، جنبا اىل جنب امام املذبح. 
وكتب على كل �سن��دوق ا�سم ال�سحية كما و�سعت 

اىل جوارها �سموع بي�ساء.
الن���ر  ونقل��ت اجلثام��ني بع��د ذل��ك اىل طري��ق 
وه��ي طريق وا�سع��ة يف منطقة مدين��ة ن�ر حيث 
�ستقام مرا�سم الت�سيي��ع الر�سمية مب�ساركة الرئي�ش 
امل���ري عبد الفت��اح ال�سي�سي، بح�س��ب التلفزيون 

الر�سمي.
وق��ال الباب��ا توا�رو���ش الثاين يف كلم��ة القاها 
بعد ال�س��الة على اأرواح ال�سحايا ان "امَل�ساب هو 

َم�ساب م�ر كلها ولي�ش الكني�سة فقط".
وا�س��اف والدم��وع يف عيني��ه "انن��ا نت��اأمل كثريا 
النتق��ال االأحب��اء ونتاأمل له��ذا ال�ر ول�س��كل ال�ر 

الت��ي  اإن�ساني��ة وامل�ساع��ر  ال��ذي تخل��ى ع��ن كل 
اأوجده��ا اهلل ف��ى االإن�س��ان، و�س��ار اأداة ف��ى ي��د 
اأ���رار يوؤذون بها م�ساعر الوطن". وتراأ�ش الرئي�ش 
امل���ري �سب��اح االثنني اجتماع��ا امنيا بح�سور 
رئي���ش الوزراء �ري��ف ا�سماعيل ووزي��ري الدفاع 

الل��واء  والداخلي��ة  �سبح��ي  �سدق��ي  اأول  الفري��ق 
جمدي عب��د الغفار وزي��ر الداخلي��ة باالإ�سافة اإىل 
رئي�سي جه��ازي املخابرات احلربي��ة واملخابرات 
العامة ورئي���ش جهاز االأمن الوطني التابع لوزارة 
�س��وء  يف  االأمن��ي  املوق��ف  "ملتابع��ة  الداخلي��ة 

احل��ادث االإرهابي الغا�سم ال��ذي ا�ستهدف الكني�سة 
البطر�سية"، بح�سب بيان لرئا�سة اجلمهورية. واكد 
البي��ان ان ال�سي�سي "تلقي خ��الل االجتماع تقريراً 
ح��ول مالب�سات احل��ادث االإرهابي، وم��ا تو�سلت 
اإلي��ه االأجه��زة االأمنية م��ن اأدلة من واق��ع معاينة 

موق��ع احل��ادث، وما تقوم به من جه��ود يف �سبيل 
الو�سول اإىل مرتكبيه".

واأك��د الرئي���ش امل���ري وف��ق البي��ان، "�رورة 
م�ساعف��ة اجله��ود م��ن اأجل �رع��ة القب���ش على 
مرتكبي احل��ادث وتقدميه��م اإىل العدالة يف اأ�رع 
وقت" م�سددا على "اأن الدولة عازمة على الق�سا�ش 
ل�سحاي��ا ه��ذا احلادث م��ن امل�ري��ني االأبرياء".  
وطلب ال�سي�سي، بح�سب البيان، من "جميع االأجهزة 
االأمني��ة ا�ستم��رار العم��ل باأق�س��ى درج��ات احلذر 
واليقظ��ة واال�ستع��داد القتايل مب��ا ي�سمن احلفاظ 

على اأمن الوطن و�سالمة املواطنني".
وا�س��درت وزارة ال�سح��ة امل�ري��ة االثنني بيانا 
جدي��دا اعلنت في��ه ان عدد �سحاي��ا التفجري ارتفع 

اىل 24 قتيال، معظمهم من الن�ساء.
وقال البيان ان 21 من امل�سابني ما زالوا يتلقون 
العالج يف امل�ست�سفيات، يف حني خرج 24 اآخرون 

بعد حت�سن حالتهم.
ووق��ع التفجري االح��د داخل الكني�س��ة خالل قدا�ش 
االح��د وه��و االكر دموي��ة �سد االقب��اط يف م�ر 
منذ اعت��داء كني�س��ة القدي�س��ني يف اال�سكندرية يف 
ليلة را�ش ال�سنة امليالدية عام 2011 والذي اوقع 
21 قتي��ال. ويواجه االقباط الذين ي�سكلون 10% 
م��ن عدد �س��كان م���ر البال��غ 90 ملي��ون ن�سمة، 
متيي��زا تزاي��دت وتريت��ه اثن��اء ال�سن��وات الثالثني 
حلك��م الرئي�ش اال�سبق ح�سني مبارك الذي اطاحته 

ثورة كانون الثاين/يناير 2011.

الجورنال  ــ متابعة

أقباط مصر يشيعون بالدموع والصلوات الضحايا الـ"24" لالعتداء على الكنيسة 

بداأ االقباط االرثوذك�س االثنني 
ت�صييع 24 �صخ�صا قتلوا 
يف االعتداء على الكني�صة 

البطر�صية املال�صقة لكاتدرائية 
االقباط االرثوذك�س يف و�صط 

القاهرة، وهو االكرث دموية �صد 
هذه االقلية يف م�صر.
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