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األسد: الهجوم الكيمياوي على خان شيخون "ملفق"

تغريم عمدة مدينة فرنسية التهامه بالتحريض 
على "كراهية األطفال المسلمين"

قال الرئي�س ال�سوري، ب�سار الأ�سد، اإن الهجوم بالأ�سلحة الكيماوية على بلدة خان 
�سيخون ملفق مئة باملئة. واأكد الأ�سد يف مقابلة مع وكالة فران�س بر�س اإن بالده 

ل متلك الأ�سلحة الكيمياوية وواإنه مل ي�سدر اأوامر باأي هجوم.
واإتهم الأ�سد الوليات املتحدة بخلق ذريعة لق�سف املطار الع�سكري يف ال�سعريات.

ُغ��رم عم��دة مدينة فرن�سي��ة، حم�سوب عل��ى اليمني املتط��رف، مبل��غ األفي يورو 
لتحري�س��ه عل��ى الكراهي��ة، بع��د اإعالن��ه اأن ثم��ة عددا كب��ريا جدا م��ن الأطفال 

امل�سلمني يف مدار�س مدينته.
ويع��د روبري مين��ار، عمدة مدينة بيزييه يف جنوب فرن�س��ا، حليفا حلزب اجلبهة 

الوطنية املعادي للمهاجرين.
وقد كتب مينار تغريدة على موقع تويرت يف اأول ايام بدء الدوام يف املدار�س يف 
الأول م��ن �سبتمرب/اأيلول 2016، يقول فيها اإنه ي�سهد "ال�ستبدال الكبري"، وهو 
م�سطلح خاليف ي�ستخدم لو�سف ما يزعم اأنه اإحالل للمهاجرين بدل من �سكان 

فرن�سا من امل�سيحيني البي�س.
ويف اخلام�س من ال�سهر نف�سه، قال مينار ملحطة تلفزيون األ �سي اآي " يف �سف 
مبدر�س��ة يف مركز مدينتي ،ن�سبة 91 يف املئ��ة من الطالب من امل�سلمني، وهذه 

م�سكلة بالفعل. ثمة حدود للت�سامح".
ويحظر القانون الفرن�س��ي البيانات التي ت�سنف النا�س اعتمادا على معتقداتهم 
الديني��ة اأو اأعراقهم. ودافع مين��ار عن تعليقه قائال "لقد و�سفت فقط الو�سع يف 

مدينتي. اإنه لي�س حكم قيمة بل حقيقة. وهي ما ا�ستطيع روؤيتها".
واإىل جان��ب الغرام��ة، قررت حمكمة يف باري�س منح مبلغ األف يورو من تكاليف 

املحكمة للجماعات املناه�سة للعن�رصية التي رفعت الق�سية.

 

"أم التظاهرات" في شوارع فنزويال
�سارك الآلف يف العا�سمة الفنزويلية كاراكا�س يف مظاهرة �سد حكومة الرئي�س 
نيكول���س مادورو اأطلق عليها اإ�س��م "اأم املظاهرات".وقتل ثالثة اأ�سخا�س خالل 
ا�ستب��اكات بني املحتج��ني و�رصطة مكافح��ة ال�سغب التي ا�ستخدم��ت الر�سا�س 
املطاط��ي والغ��ازات امل�سيلة للدم��وع لتفريقهم.م��ن جهة اأخرى، اته��م مادورو، 

خالل مظاهرة موؤيدة له، املعار�سة بالتحري�س على انقالب يف البالد.

نظ��ام  الفرن�سي��ة  ال�ستخب��ارات  حمل��ت 
الرئي���س ب�سار الأ�س��د يف �سوري��ا م�سوؤولية 
"الهجوم الكيماوي" يف خان �سيخون الذي 
اأ�سف��ر عن ع�رصات القتل��ى وامل�سابني بلدة 
خا�سع��ة ل�سيطرة املعار�س��ة يف حمافظة 

اإدلب ب�سمال غرب �سوريا.
واأفاد تقرير ال�ستخبارات باأن الهجوم نفذ 
با�ستخ��دام غاز ال�ساري��ن يف �سمال �سوريا 
يف الراب��ع م��ن اأبري��ل/ ني�س��ان بن��اء على 

اأوامر الأ�سد اأو حا�سيته املقربة.
وداأبت احلكومة ال�سورية على نفي ا�ستخدام 

اأ�سلحة كيميائي.
وق��ال التقري��ر، ال��ذي رفع��ت عن��ه �سف��ة 
ال�رصي��ة، اإن املخاب��رات الفرن�سية تو�سلت 
لتل��ك النتيج��ة ا�ستن��ادا اإىل عينات ح�سلت 
عليه��ا من موقع الهجوم وعينة دم من اأحد 

ال�سحايا.
ودعت فرن�سا اإىل عقد جل�سة عاجلة ملجل�س 
الأم��ن ال��دويل لبح��ث الهج��وم الأخ��ري يف 
اخلارجي��ة  بي��ان  و�سف��ه  ال��ذي  �سوري��ا، 

الفرن�سية ب�"املقزز".
وقال البي��ان ال�سادر عن وزي��ر اخلارجية 
الفرن�س��ي، ج��ون م��ارك اآي��رو، اإن "هجوما 
كيميائي��ا جدي��دا وبالغ اخلط��ورة وقع يف 
حمافظة اإدل��ب. وت�سري املعلوم��ات الأولية 
اإىل وق��وع ع��دد كب��ري م��ن ال�سحاي��ا، من 

بينهم اأطفال".
وفيم��ا قال��ت اإن��ه رد عل��ى الهج��وم، �سنت 
الولي��ات املتحدة �رصب��ة �ساروخية على 
قاعدة جوية �سورية يف اأول هجوم اأمريكي 

مبا�رص على مواقع احلكومة ال�سورية.

وفر�ست الوليات املتحدة فر�ست عقوبات 
عل��ى مئ��ات م��ن امل�سوؤول��ني واملوظف��ني 
يف مرك��ز اأبحاث حكومي �س��وري رداً على 
الهج��وم ال��ذي اأودى بحي��اة 87 �سخ�س��ا 

بينهم اأطفال بداية ال�سهر احلايل.
الأ�سلح��ة  حظ��ر  ملنظم��ة  حتقي��ق  واأف��اد 
الكيميائية، التابع��ة لالأمم املتحدة، خل�س 
يف اأكتوب��ر/ ت�رصي��ن الأول املا�سي اإىل اأن 
ق��وات احلكوم��ة ال�سوري��ة ا�ستخدم��ت غاز 
الكل��ور �سالحا ث��الث مرات عل��ى الأقل يف 

الفرتة بني عامي 2014 و2015.

كم��ا خل���س التقري��ر اإىل اأن تنظي��م داع�س 
ا�ستخدم هو الآخر غاز اخلردل.

وي�سيطر التنظيم على معظم حمافظة اإدلب، 
حي��ث �سن��ت الغ��ارات اجلوي��ة، حتالف من 
ف�سائل املعار�سة، وجماعة موالية لتنظيم 

القاعدة، تعرف با�سم هيئة حترير ال�سام.
وت�سته��دف الطائ��رات ال�سوري��ة والرو�سية 
تل��ك املنطق��ة بغاراته��ا اجلوي��ة بانتظام، 
كم��ا ي�ستهدفه��ا التحالف ال��دويل، بقيادة 
الولي��ات املتح��دة، ال��ذي يقات��ل تنظي��م 

داع�س.

التق��ى  اإذا  ه��دد نتنياه��و )ي�س��ار( باإلغ��اء الجتم��اع 
غابريي��ل م��ع منظمت��ي "ك���رص ال�سم��ت" و "بت�سيل��م" 
ال��وزراء  رئي���س  األغ��ى  الإ�رصائيليت��ني  احلقوقيت��ني 
م��ن  كان  حمادث��ات  نتنياه��و  بنيام��ني  الإ�رصائيل��ي 
املزم��ع اإجراوؤها مع وزي��ر اخلارجية الأمل��اين زيغمار 
غابرييل بعد رف�س الأخري طلب عدم الجتماع بن�سطاء 
ه��دد  نتنياه��و  وكان  اإ�رصائيلي��ة.  حقوقي��ة  منظم��ات 
باإلغ��اء الجتماع اإذا التقى غابرييل مع منظمتي "ك�رص 
ال�سم��ت" و"بت�سيلم" احلقوقيتني الإ�رصائيليتني. ويتهم 

نتنياهو املنظمتني بال�سعي اإىل تقوي�س الدولة، م�سيفا 
اأن احلكومة اتخذت خطوات ت�سعى اإىل وقف متويالتهما 
اخلارجي��ة. وتهدد خطوة اإلغاء املحادثات باإذكاء توتر 
دبلوما�سي بني البلدين. وكان غابرييل قد �رصح "باأنه 
�سيك��ون حدث��ا لفت��ا" اإذا األغ��ى نتنياه��و حمادثاتن��ا 
املزمع اإجراوؤها. وقال لقناة "زد دي اإف" الأملانية :"ل 
ميك��ن ت�سور اأنن��ا �سنلغي اجتماعا م��ع نتنياهو خالل 
زيارة له اإىل اأملانيا اإذا التقى مع جهات تنتقد احلكومة 
الأملاني��ة". وكان��ت احلكوم��ة الإ�رصائيلي��ة ق��د اتخذت 
موقف��ا معار�س��ا عل��ى نح��و متزاي��د جت��اه املنظمات 
الي�ساري��ة غ��ري احلكومية الت��ي تعدها معادي��ة للدولة. 

وتر�س��د منظمة "ك���رص ال�سمت"، التي جتم��ع �سهادات 
م��ن ع�سكريني �سابق��ني، انتهاكات اجلي���س الإ�رصائيلي 
يف الأرا�سي الفل�سطينية. واتهمت ال�سلطات الإ�رصائيلية 
املنظم��ة باأنها ت��روج اتهامات ب��دون اأ�سا�س، يف حني 
و�سف نتنياهو ن�سطاء املنظمة باأنه "لميكن حتملهم" 
وحذر م�سوؤويل اخلارجي��ة الأملانية من الجتماع بهم. 
وتواج��ه منظم��ة " بت�سيلم"، وهي واح��دة من منظمات 
حقوق الإن�سان الرئي�سية يف اإ�رصائيل، نف�س النتقادات. 
وكانت اإ�رصائيل قد اأجازت قانونا العام املا�سي يطلب 
م��ن املنظمات الإعالن عن م�س��ادر متويلها اخلارجية 

اإذا جتاوز 50 يف املئة من اإجمايل التمويل.

حاولت جنلة الرئي�س المريكي الكربى اإيفانكا ترامب 
الدفاع ع��ن �سلوك والدها وت�رصيحاته خالل اجتماع 
جلن��ة تناق���س اأو�س��اع امل��راأة �سم��ن فعالي��ات قمة 

جمموعة دول جي 20 الن�سائية.
وخ��الل الجتماع ال��ذي ح�رصته كل م��ن امل�ست�سارة 
الملاني��ة اأنغيال مريكل ورئي�سة �سندوق النقد الدويل 
حم��اولت  احلا���رصون  ا�ستقب��ل  لغ��ارد  كري�ست��ني 

اإيفانكا تربير �سلوك والدها جتاه املراأة با�ستهجان.
امل�ستنكري��ن  همهم��ات  ���رصت  املناق�س��ة  وخ��الل 
ب�س��وت م�سموع مبجرد ق��ول اإيفانكا اإن والدها "بطل 
ا�ستثنائ��ي يدع��م املوؤ�س�سة الأ�رصي��ة، وي�ساعدها على 
املرور بالوقات ال�سعبة". وتعر�س ترامب لنتقادات 
وا�سع��ة ب�سبب موقفه م��ن الن�ساء واإ�سارات��ه املتكررة 
له��ن ب�س��كل يقل��ل م��ن قيمته��ن خا�سة بع��د ت�رصيب 
�رصيط له خ��الل احلملة النتخابية اعت��رب فيه الن�ساء 
اإنه رغم �سماعها  اإيفانكا  "غبيات بالطبيعة". وقالت 
لالنتق��ادات الت��ي بثتها و�سائ��ل الإع��الم لوالدها اإل 
اأنه��ا ل تعده معاد للن�ساء "لها ولآلف الن�ساء اللواتي 
عينه��م يف م�ساريع��ه و�رصكات��ه عل��ى م��دار ال�سنوات 
املا�سي��ة". وقال��ت اإيفانكا "لق��د �سجعن��ي واأتاح يل 
الفر�س��ة للتط��ور، لق��د ك��ربت يف من��زل ل يع��رتف 
باحلواجز ول العوائق بيني وبني ما ميكن اأن اأحقق".

االستخبارات الفرنسية تتهم دمشق بالوقوف وراء "الهجوم الكيميائي" في خان شيخون

واشنطن قلقة بشدة جراء الغارات التركية ضد األكراد في سوريا والعراق

دفاع إيفانكا ترامب عن نتنياهو يلغي محادثات مع وزير ألماني بسبب خطط اجتماع بمنظمات حقوقية
مواقف والدها تجاه النساء 

يقابل باستهجان
القدس - وكاالت

واشنطن - متابعة

باريس -وكاالت

اعتقال نحو ألف شخص في تركيا لالشتباه بانتمائهم لـ "غولن"

من��ذ انق��الب يولي��و/ مت��وز الفا�س��ل، اعتق��ل اأك��ر من 30 
األ��ف �سخ���س و���رُصّح قراب��ة 100 األف موظ��ف يف خمتلف 
القطاع��ات اعتقل��ت ال�سلطات الرتكية ما يرب��و على 1000 

�سخ�س بتهمة النتماء جلماعة رجل الدين فتح اهلل غولن.
وتته��م اأنق��رة غول��ن، ال��ذي يقي��م يف منف��اه الختي��اري 
بالولي��ات املتح��دة، بتدبري النق��الب الفا�س��ل يف يوليو/ 
متوز املا�سي. وقال وزير الداخلية الرتكي، �سليمان �سويلو، 
اإن العتقالت جرت يف 72 مقاطعة �سد "بنية �سبكة غولن 
ب��ني ق��وات ال�رصطة".ومن��ذ حماول��ة انقالب يولي��و/ متوز، 
اعتق��ل اأك��ر م��ن 30 األف �سخ�س و���رُصّح قراب��ة 100 األف 

موظف يف خمتلف القطاعات.
وي��وم الثالث��اء، انتقدت جلن��ة حق��وق الإن�س��ان بالربملان 
الأوروبي رد اأنقرة "غري املتنا�سب" على حماولة النقالب.

اأردوغ��ان يقول يف مقابلة مع روي��رتز اإن اأنقرة قد تن�سحب 
من حمادث��ات الن�سمام لالحت��اد الأوروب��ي اإذا ت�ساعدت 
م��ا �سم��اه "م�ساع��ر الإ�سالموفوبي��ا" من قبل بع���س الدول 

الأع�ساء وو�سفت تركيا تعليقات اللجنة باأنها "عار".
الحت��اد  اإىل  تركي��ا  ان�سم��ام  مبحادث��ات  يتعل��ق  وفيم��ا 
الأوروب��ي، دع��ت نائب��ة اأوروبي��ة اأنق��رة اإىل الع��دول ع��ن 

تعديالتها الد�ستورية الأخرية.
وقال��ت كاتي ب��ريي، مقررة ال�س��وؤون الرتكي��ة يف الربملان 
الأوروب��ي، اإن اأنق��رة �ستك��ون اأقرب لالن�سم��ام اإىل الحتاد 
اإذا عدل��ت ع��ن تعديالته��ا الد�ستوري��ة التي اأق��رت الأ�سبوع 
املا�سي. واأ�سافت بريي، وهي نائبة يف الربملان الهولندي 
ع��ن ي�سار الو�س��ط: "ل ميكن لرتكيا يف ظل ه��ذا الد�ستور اأن 

ت�سبح ع�سوا يف الحتاد."
وج��ددت بريي مع م��ا اأو�سى به الربمل��ان الأوروبي، العام 

املا�سي، بتجميد حمادثات ان�سمام تركيا.
وقالت: "ل جدوى اإذن من ال�ستمرار يف املحادثات."

غ��ري اأنه��ا اأ�س��ارت اإىل اأن الحتاد ميكنه تكثي��ف حمادثات 
"الحت��اد اجلمركي" ال��ذي ي�سم تركيا خالل الثالثة اأعوام 

املقبلة.
وقالت اإن تلك العملية ميكن اأن تعطي الأوروبيني قوة تاأثري 
لإقناع اأنقرة بالعدول عن �سيا�سات يقول الحتاد الأوروبي 

اإنها تقو�س الدميقرطية الرتكية.

انقرة -  وكاالت

اأعربت الواليات املتحدة 
عن قلقها العميق اإزاء 
الغارات اجلوية التي 

�صنتها تركيا على عنا�صر 
وحدات حماية ال�صعب 

الكردية يف العراق 
و�صوريا، واأ�صفرت عن 

مقتل 18 �صخ�صا.

وقال م��ارك تون��ر املتح��دث با�س��م وزارة اخلارجية 
الأمريكي��ة "لق��د اأعربن��ا ع��ن ه��ذه املخ��اوف ل��دى 

احلكومة الرتكية مبا�رصة".
واأ�س��اف: "مل يق��ر التحال��ف )ال��ذي تق��وده الوليات 
املتح��دة �سد م��ا ُيعرف بتنظي��م( هذه الغ��ارات التي 
اأ�سفرت عن فقدان موؤ�سف لأرواح قوات �رصيكة )لنا(".
واأعلن اجلي�س الرتك��ي اأنه قتل نحو 70 مقاتال كرديا 

يف هذه الغارات.
وق��ال الرئي���س الرتكي رج��ب طيب اأردوغ��ان لوكالة 
روي��رتز اإن "العملي��ات الع�سكري��ة يف �سم��ايل العراق 
و�سوري��ا �ستتوا�س��ل حتى الق�س��اء عل��ى الإرهابيني 
هناك." واأ�س��اف اأردوغان: "لقد �ساركنا هذه العملية 
م��ع اأ�سدقائنا الأمريكي��ني، ومع اأ�سدقائن��ا الرو�س، 
وباملث��ل نح��ن ن�س��ارك املعلوم��ات م��ع الإدارة يف 
اجلزء ال�سمايل من الع��راق )كرد�ستان العراق(. ونحن 
ملتزم��ون مبوا�سل��ة ه��ذا القت��ال حت��ى �سق��وط اآخ��ر 

اإرهابي".
وكان املر�س��د ال�س��وري حلق��وق الن�س��ان املعار�س 
اأعل��ن اأن 18 م�سلح��ا على الأقل م��ن عنا�رص وحدات 
حماي��ة ال�سعب الكردية قتلوا يف غ��ارات �سنتها القوة 
اجلوي��ة الرتكية على مقر لهذه الوحدات يف جبل "قره 

ت�سوك" �سمال �رصقي �سوريا يوم الثالثاء.
ونقل��ت وكالة فران�س بر���س لالأنباء عن مدير املر�سد 
رام��ي عب��د الرحم��ن قول��ه "اإن القتل��ى م��ن م�سلحي 

وحدات حماية ال�سعب وم�سوؤوليه العالميني".
وق��ال املر�س��د اإن الطائ��رات الرتكية �سن��ت "ع�رصات 
الغارات املتزامنة" على مواقع تابعة لوحدات حماية 
ال�سع��ب يف حمافظ��ة احل�سك��ة، واإن 3 م��ن ال�سحاي��ا 
كان��وا م��ن امل�سوؤول��ني العالميني وال��� 15 الآخرين 

كانوا من م�سلحي الوحدات.

وج��اء يف بي��ان ا�سدرت��ه وح��دات حماي��ة ال�سع��ب 
الرتكي��ة �سن��ت غ��ارات عل��ى موق��ع  "الطائ��رات  اأن 
لوح��دات حماية ال�سعب ي�سم مراك��ز اعالمية ومراكز 

لالت�سالت ومن�ساآت ع�سكرية".
وقال ريدار جليل الناطق با�سم وحدات حماية ال�سعب 
يف وق��ت لحق "نتيجة الغ��ارات الرببرية التي �سنتها 
الطائ��رات الرتكي��ة فج��ر اليوم عل��ى موق��ع لوحدات 
حماي��ة ال�سع��ب، ا�ست�سه��د 20 مقات��ال وا�سي��ب 18 

بجروح، ا�سابات 3 منهم خطرية."
وكان��ت القوات الرتكية هاجمت اي�سا مواقع لوحدات 
حماي��ة ال�سع��ب وغريه��ا م��ن الف�سائ��ل الكردي��ة يف 
الع��راق ي��وم الثالث��اء، وذلك يف اط��ار حملته��ا التي 
النف�س��ايل  الكرد�ست��اين  العم��ال  ح��زب  ت�سته��دف 
املحظ��ور، وا�سف��رت ه��ذه الهجمات عن مقت��ل 6 من 

عنا�رص الأمن الكردية.
وقال��ت حكومة اقليم كرد�ستان العراق يف وقت لحق 

اإن الغارة التي وقعت قرب جبل �سنجار "غري مقبولة".
العراق

ونقل��ت الوكال��ة الفرن�سي��ة عن جب��ار الي��اور المني 
العام ل��وزارة البي�سمركة يف حكوم��ة اإقليم كرد�ستان 
العراق قول��ه اإن "خم�سة من القتلى كانوا من عنا�رص 
البي�سمرك��ة بينم��ا كان القتي��ل ال�ساد���س من عنا�رص 

الأ�ساي�س )الأمن الكردي(".
وق��ال اجلي���س الرتك��ي اإن��ه هاج��م اهداف��ا يف �سمال 
العراق و�سمال �رصقي �سوريا "من اأجل تدمري مالذات 

الرهابيني الذين ي�ستهدفون بلدنا".
وق��ال اجلي���س الرتك��ي يف بي��ان "�ستتوا�س��ل ه��ذه 
كل  حتيي��د  يت��م  حت��ى  ت�سمي��م  ب��كل  العملي��ات 

الرهابيني".
وج��اء يف بيان ا�س��دره اجلي���س الرتك��ي اأن الغارات 
الأخ��رية اأ�سف��رت ع��ن مقت��ل 70 م�سلح��ا يف �سنجار 

بالعراق ويف �سوريا.

واشنطن - وكاالت


