
ال��رو���س��ي، �سريغي  اأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
االقت�سادي  ال�سغط  اإمكانيات  اأن  الف��روف، 

على �سلطات كوريا ال�سمالية قد نفدت.
وقال، ردا على �سوؤال من مرا�سلتنا يف موؤمتر 
�سحفي م�سرتك مع نظريه البوليفي فريناندو 
اأواناكوين، يف مو�سكو، االأربعاء: "ال ميكننا اأن 
ندعم تلك االأفكار التي ال يزال بع�ض �رشكائنا 
خنق  اإىل  الواقع  يف  تهدف  والتي  يبلورونها، 
يرتتب  ما  بكل  اقت�ساديا  ال�سمالية  كوريا 
الكارثية  االإن�سانية  التداعيات  من  ذلك  على 
وننطلق  البلد.  ه��ذا  مواطني  على  وال�سلبية 
ال��دويل  االأم��ن  جمل�ض  ق���رارات  كافة  اأن  من 
اقت�سادية خطرية جدا،  التي فر�ست عقوبات 
ت�سمنت التزامات جمل�ض االأمن مبوا�سلة دعم 

عملية ا�ستئناف املفاو�سات ال�سيا�سية".
وا�سنطن  ت�رشيحات  لهجة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
وبيونغ يانغ يف االآونة االأخرية اأ�سبحت اأكرث 
ال�سيا�سية  الطرق  ا�ستخدام  اإىل  داعيا  هدوءا، 
الدبلوما�سية فقط للتاأثري على كوريا ال�سمالية.
اأع���رب وزي��ر  اإي���ران،  ���س��وؤال ح��ول  وردا على 
اأن ال تن�سحب  اأمله يف  الرو�سي عن  اخلارجية 
وا�سنطن  تفي  واأن  النووي  االتفاق  من  اإيران 
امل�سرتكة  العمل  خلطة  وفقا  بالتزاماتها 
برنامج  ق�سية  بت�سوية  اخلا�سة  ال�ساملة 
اإيران النووي. واأ�سار الفروف اإىل اأن وا�سنطن 
ب�سبب  اإي���ران  �سد  ج��دي��دة  عقوبات  فر�ست 
انتهاكات  وكذلك  االإقليمية  طهران  �سيا�سة 
بهذا  م��وؤك��دا  البلد،  ه��ذا  يف  االإن�سان  حقوق 
من  اجلانب  االأح��ادي��ة  العقوبات  اأن  ال�سدد 
قبل وا�سنطن، خطوة غري م�سوؤولة قادرة على 

اإطار  اإليه يف  اإخالل التوازن التي مت التو�سل 
الكربى.  والقوى  اإي��ران  بني  النووي  االتفاق 
االمتناع  "يجب  الرو�سي:  ال��وزي��ر  واأ���س��اف 
يدور  احلديث  الأن  اال�ستفزازات،  هذه  مثل  عن 
عن  اإمن��ا  م��ا،  لبلد  قومية  م�سالح  عن  لي�ض 
و�سع  تاأمني  ويعنينا  كربى،  منطقة  م�سالح 

اأكد الفروف  اأخرى  لها". من جهة  غري نووي 
ال�ساروخي  اإيران  برنامج  ميزانية  زيادة  اأن 
قرارات  اأن  اإىل  م�سريا  لطهران،  داخلي  �ساأن 
جمل�ض االأمن ال تت�سمن اأي قيود قانونية على 
مثل هذا الربنامج. وب�ساأن فنزويال قال وزير 
التهديد  تعترب  مو�سكو  اإن  الرو�سي  اخلارجية 

بالتدخل ع�سكريا يف �سوؤون هذا البلد اأمرا غري 
مقبول، م�سيفا اأن رو�سيا وغالبية دول اأمريكا 
اخلالفات  جتاوز  �رشورة  اإىل  تدعو  الالتينية 
الداخلية يف فنزويال بالطرق ال�سلمية فقط، من 
خالل احلوار الوطني ال�سامل ودون اأي �سغط 

خارجي.

موسكو تدعو إلى استخدام الطرق الدبلوماسية فقط للتأثير على بيونغ يانغ
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ثوار كولومبيا سلموا 8000 قطعة سالح مقابل 
10 مقاعد برلمانية!

بعد انقطاع دام 6 سنوات.. "معرض دمشق 
الدولي" يفتح أبوابه مجددًا

 

 

حريق هائل في إحدى حظائر الطائرات بمطار في لندن
لن��دن � وكاالت : متكن��ت فرق االإطفاء من اإخماد حري��ق هائل اندلع ،االأربعاء، 
يف اإحدى حظائر الطائرات مبطار �ساوثند �رشقي لندن، فيما اأكدت م�سادر اأن 
احلظرية كانت خالية وقت وقوع احلريق. ومل يعرف �سبب اندالع النريان حتى 
االآن، فيم��ا حتدث��ت تقارير اإعالمية ع��ن �سماع دوي انفج��ار يف ذات املكان. 
و�سك��رت �سلطات املطار فرق االإطفاء على �رشع��ة اال�ستجابة للو�سع الطارئ، 
م��ا �سم��ح بال�سيطرة على احلري��ق واإخماده يف نهاية املط��اف. وقال متحدث 
با�س��م املط��ار اأن احلادث وقع يف حظ��رية يف الطرف ال�سم��ايل  حلرم املطار، 

موؤكدا اأن املطار ال يزال مفتوحا ويعمل ب�سكل اعتيادي.

وكاالت � متابعة : اأعلنت االأمم املتحدة، اأن متمردي )فارك( بكولومبيا �سلموا اأكرث 
م��ن 8000 قطع��ة �سالح ونحو 1.3 ملي��ون طلقة ذخرية، يف اإط��ار نزع �سالحهم 
بعد عقد اتفاق �سالم مع احلكومة مقابل 10 مقاعد برملانية. واكتملت عملية نزع 
ال�س��الح ر�سمي��ا الثالثاء مع قي��ام االأمم املتحدة، التي ت�رشف عل��ى العملية، بنقل 
اآخر �سحنة من االأ�سلحة من مع�سكر يف فون�سيكا، يف اإقليم جواجريا. واملع�سكر اأحد 
12 منطقة ينت�رش بها عنا�رش فارك منذ بداية العام. وقال جان اأرنو، رئي�ض بعثة 
االأمم املتح��دة يف كولومبيا يف حفل مبنا�سب��ة نقل ال�سحنة "جمعت مهمتنا، حتى 
الي��وم، 8112 �سالحا يف تلك احلاويات ودم��رت حوايل 1.3 مليون طلقة نارية". 
وكان��ت االأمم املتح��دة ق��د ذك��رت يف يونيو/حزي��ران اأنها جمع��ت 7132 قطعة 
�س��الح. و�س��وف ت�ستخدم االأ�سلح��ة يف �سنع ثالثة ن�سب تذكاري��ة احتفاال باتفاق 
ال�سالم الذي اأبرم العام املا�سي بني احلركة الثورية فارك وحكومة الرئي�ض خوان 
مانوي��ل �سانتو���ض. ويتيح االتفاق ح�س��ول هذه اجلماعة الثوري��ة التي قاتلت يف 
االأدغ��ال الأكرث من 30 عاما، على ع���رشة مقاعد دون انتخاب يف الكونغر�ض حتى 
ع��ام 2026، ومين��ح عفوا لغالبي��ة املقاتلني ال�سابقني. اأما الذي��ن تدينهم حماكم 
خا�س��ة بانته��اك حقوق االإن�س��ان فلن يح�سلوا عل��ى اأحكام تقليدي��ة بال�سجن بل 

�سيقومون باأعمال اإ�سالحية مثل اإزالة االألغام االأر�سية.

�سوريا � وكاالت : تنطلق فاعليات "معر�ض دم�سق الدويل" بن�سخته ال�59 غدا 
اخلمي���ض مب�ساركة 43 دولة عربية وعاملية، وذلك بعد انقطاع دام 6 �سنوات 
نتيج��ة النزاع الدائر يف �سوريا. ومن املق��رر اأن تنطلق فعاليات املعر�ض من 
17 وحت��ى 26 اأغ�سط���ض/اَب. ويعق��د املعر�ض يف منطق��ة قريبة من مطار 
دم�س��ق الدويل عند اأطراف الغوطة ال�رشقية، حيث ت�رشي منذ 22 يوليو/متوز 
هدن��ة يف الغوطة ال�رشقية.  وقال املدير العام ل� "املوؤ�س�سة العامة للمعار�ض 
واالأ�سواق الدولية"، فار�ض الكرتلي، بح�سب ما نقلته وكالة "فران�ض بر�ض" اإن 
ا�ستئناف العمل يف "معر�ض دم�سق الدويل"، اأقدم معر�ض يف ال�رشق االأو�سط، 
تق��رر هذا العام نظ��را "لال�ستقرار والهدوء يف املنطقة اإجم��اال مع انت�سارات 
اجلي���ض ودح��ر االإره��اب يف غالبية املناط��ق، خ�سو�سا يف مناط��ق الغوطة 
ال�رشقي��ة". ونظم��ت اآخر دورة للمعر���ض، الذي انطلق للم��رة االأوىل يف العام 
1954، يف �سي��ف الع��ام 2011، وتق��رر تعليقها بعد ذل��ك الأ�سباب اأمنية، 
و�ستعر���ض ال�رشكات امل�ساركة منتجاتها، ال�سيما ال�سورية على م�ساحة تبلغ 

نحو 80 األف مرت مربع .

اأث��ر احل�سار العربي املفرو�ض عل��ى دولة قطر ب�سكل �سلبي على 
العمال االأجانب فيها، يف وقت حتتاج الدوحة للعمالة االأجنبية 

لتح�سري البالد ال�ست�سافة كاأ�ض العامل لكرة القدم 2022 .
االأزمة اخلليجية القطرية

قطعت ال�سعودي��ة واالإمارات والبحرين وم�رش يف مطلع يونيو/
حزي��ران عالقاتها الدبلوما�سية واالقت�سادي��ة مع قطر، وت�سبب 
اإغ��الق احلدود الربية لقطر م��ع ال�سعودية وتعطل خطوط ال�سحن 
املالح��ي، يف انخفا���ض ال��واردات القطري��ة اأكرث م��ن الثلث يف 

يونيو/حزي��ران. ونتيجة لذل��ك، ا�سطرت الدوح��ة الإنفاق اأموال 
طائل��ة على ا�ستئج��ار ال�سفن والطائ��رات ال�سترياد كاف��ة ال�سلع 
الغذائي��ة وم��واد البناء لكاأ�ض الع��امل لكرة الق��دم.   ودفع نق�ض 
االإم��دادات االأ�سعار لالرتفاع، م��ا اأثر �سلبا على اأفقر �رشيحة من 
ال�س��كان وه��ي العمال املنحدرون م��ن دول مثل الهن��د ونيبال. 
واأغلب املقيمني يف دولة قطر، البالغ عددهم 2.7 مليون ن�سمة، 
م��ن الوافدين. وي�سكل االأجانب غري الع��رب الغالبية العظمى من 
�س��كان دول��ة قطر، ويع��د الهنود اأك��رب جالية  يف الدول��ة الغنية 
بالغاز، ويبلغ تعدادهم حاليا 650 األف ن�سمة، مقابل 750 األفا 
يف 2004. والعم��ال االأجانب معر�سون ب�سكل خا�ض لالأزمات، 

ب�سب��ب نظام رعاية الكفالة، اإذ يعتمد العم��ال على اأرباب العمل 
للح�سول على تاأ�سريات واإقامات، وت�ساريح دخول وخروج.

واأف��ادت منظمة "هيومن رايت�ض ووت�ض" ب��اأن العمال االأجانب، 
الذي��ن ت�ستخدمهم امل��زارع القطرية يف ال�سعودي��ة، تقطعت بهم 
ال�سبل بعد اأن غادر املدراء القطريون اململكة يف يونيو/حزيران.
وقط��ر دولة غني��ة ت�سمح احتياطياتها بالعي���ض ل�سنوات يف ظل 
العقوبات، لكن املقاطعة قد تزيد �سوء اأو�ساع العمالة االأجنبية.
وتظه��ر بيان��ات ر�سمي��ة ارتف��اع مع��دل الت�سخ��م ال�سن��وي يف 
يونيو/حزيران اإىل %0.8، من %0.1 يف مايو/اأيار. وارتفعت 
اأ�سع��ار االأغذية وامل�رشوب��ات يف يوليو/متوز بن�سبة %4.5 عن 

م�ستواها قبل عام لت�سجل اأ�رشع وترية زيادة منذ 2014.
وق��ال الباح��ث يف املج��ال اخلليج��ي م�سطف��ى ق��دري لوكالة 
"روي��رتز" اإن تاأثري املقاطعة �ست�سل تداعياته اإىل جنوب اآ�سيا 
والفلبني و�رشق اإفريقيا حيث تعتمد اأ�رش الوافدين اعتمادا كبريا 

على التحويالت املالية.
وي�ستكي العاملون يف بع�ض القطاعات من تاأخر الرواتب، فعلى 
�سبي��ل املثال يقول اأحد العمال م��ن بنغالدي�ض، والذي يعمل يف 
�رشك��ة للحدي��د ال�سلب اإن رب العم��ل يحذره م��ن احتمال تاأخر 
الروات��ب، اإذ اأن ال�سل��ب ال��ذي كانت ت�ست��ورده ال�رشكة من دولة 

االإمارات العربية املتحدة قارب على النفاد. 

نقلت و�سائل اإعالم عن م�سوؤولني اأ�سرتاليني تاأكيدهم 
ملقت��ل الداع�سي خالد �رشوف وجنلي��ه اللذين �ساركا 
يف جرائم��ه، ويف حم��ل الروؤو���ض املقطوع��ة، وذلك 
بغ��ارة جوية قرب الرق��ة يف 11 اأغ�سط�ض/اآب. يذكر 
اأن ���رشوف وه��و مواطن اأ�س��رتايل من اأ�س��ل لبناين، 
لف��ت انتب��اه املجتمع ال��دويل واأث��ار اإدان��ات �سديدة 
اللهج��ة م��ن احلكوم��ة االأ�سرتالي��ة بع��د اأن ن�رش قبل 
3 �سن��وات يف �سب��كات التوا�س��ل االجتماعي �سورا 

البن��ه عب��د اهلل وه��و يحم��ل راأ�س��ا مقطوع��ة جلندي 
�س��وري قتي��ل، وكتب حتت ال�س��ورة مفتخرا:"هذا هو 
ابن��ي".  وح�س��ب التقارير، لقي ���رشوف وجناله عبد 
اهلل وزرق��اوي م�رشعه��م بالغ��ارة الت��ي ا�ستهدف��ت 
�سي��ارة كان يقوده��ا خ��ارج املدينة. وذك��رت قناة 
"ABC" اأن متطرف��ني اأ�سرتاليني تبادلوا يف �سبكة 
االإنرتن��ت �سورا جلثث �رشوف وجنليه. وكان �رشوف 
قد هرب من اأ�سرتاليا اإىل مناطق �سيطرة "داع�ض" مع 
اأ�رشت��ه ع��ام 2013. وحتدثت تقاري��ر اإعالمية الأول 
م��رة عن مقتله يف 2015، لك��ن تقارير اأخرى اأكدت 

الحق��ا اأن��ه ال يزال على قيد احلي��اة، اإذ تلقى عدد من 
االأ�سخا���ض يف �سي��دين االأ�سرتالية تهدي��دات هاتفية 
من��ه ب�سب��ب حماول��ة ال�سلط��ات م�س��ادرة منزله يف 
اأ�سرتالي��ا. ويعتقد اأن زوجة ���رشوف - تارا نيتليتون 
اأي�س��ا ُقتل��ت يف �سوري��ا يف �سبتمرب/اأيلول املا�سي. 
وكان للزوج��ني 5 اأطف��ال: زين��ب )15 عاما( وهدى 
)14 عام��ا( وعب��د اهلل )12 عام��ا( وزرق��اوي )11 
عام��ا( وحمزة )6 �سن��وات(. و�سبق لزينب اأن تزوجت 
من داع�سي اآخر، يدعى حممد اإيلومار، لكنه اأي�سا قتل 

بغارة جوية العام املا�سي.

املتح��دة  الوالي��ات  ح��ذرت  متابع��ة:   � وكاالت 
االأمريكي��ة مواطنيها من ال�سف��ر اإىل اإيران، خ�سية 

التعر�ض "الإلقاء القب�ض عليهم اأو االعتقال".
موج��ه  اخلارجي��ة  ل���وزارة  بي��ان  يف  وج��اء 
ملواطنيه��ا خارج الواليات املتح��دة، لتحذيرهم 
مم��ا يتوق��ع اأن يتعر�س��وا له يف اخل��ارج: "حتذر 
م��ن  االأمريكي��ني  املواطن��ني  اخلارجي��ة  وزارة 

خماطر ال�سفر اإىل اإيران".
واأكد البي��ان اأن االأجانب الذي��ن يحملون جن�سية 
اأخ��رى باالإ�سافة اإىل االإيرانية: "يتم اعتقالهم اأو 
منعه��م من مغ��ادرة اإيران. لذا، فعل��ى املواطنني 
االأمريكي��ني اأن يقدروا املخاط��ر، واأن ي�سعوا يف 

اعتبارهم تاأجيل خطط ال�سفر اإىل طهران".
ون�سح��ت اخلارجي��ة، االأمريكي��ني املقيم��ني يف 
اإيران، ب�"متابعة االأخب��ار واالأو�ساع الداخلية"، 
داخ��ل  البق��اء  "تقيي��م خماط��ر  اإىل  باالإ�ساف��ة 
االإيراني��ة  "ال�سلط��ات  اأن  مو�سح��ة  الب��الد"، 
توا�س��ل اعتق��ال و�سج��ن االأمريكي��ني دون وجه 
ح��ق، باالأخ���ض االإيراني��ني االأمريكيني، مبن يف 
ذل��ك الطلب��ة وال�سحفي��ون والتج��ار املتنقل��ون 
واجلامعيون، بتهم ت�سمل التج�س�ض وتهديد االأمن 

الوطني".
واأ�س��ار البيان اإىل اأن "ال�سلط��ات االإيرانية منعت 
ع��ددا من االإيراني��ني االأمريكي��ني الذين يزورون 
اإيران، الأ�سباب �سخ�سي��ة اأو مهنية، من املغادرة 

لعدة اأ�سهر يف بع�ض احلاالت".

العملي��ة  لالأبح��اث  الكومنول��ث  منظم��ة  ذك��رت 
وال�سناعي��ة باأ�سرتالي��ا اأنه��ا اأ�سبحت عل��ى اأعلى 
الطائ��رة  حتط��م  م��كان  ب�س��اأن  اليق��ني  درج��ات 

املاليزية املفقودة منذ مار�ض/اآذار عام 2014.
واأ���رّشت املنظمة عل��ى اأن هذه املنطق��ة موجودة 
�سم��ال املربع ال��ذي مت مت�سيطه عل��ى مدى عامني 

دون جدوى.
ويعتم��د ا�ستنتاج املنظمة، الت��ي تعد وكالة علمية 
رئي�سي��ة يف اأ�سرتالي��ا، عل��ى �س��ور اُلتقط��ت ع��رب 
االأقم��ار ال�سناعية بعد اأ�سبوعني من فقدان الرحلة  
MH370 الت��ي كان عل��ى متنها 239 �سخ�سا، 
اأثن��اء توجهه��ا م��ن كواالملب��ور اإىل بك��ني يف 8 
مار���ض/اآذار عام 2014. لكن احلكومة االأ�سرتالية 
مل تقبل ا�ستنتاجات املنظمة واعتربت اأن تقريرها 
مل يك��ن مهنيا مبا فيه الكفاية. وكانت ال�سور التي 
التقطه��ا قمر �سناعي ع�سك��ري فرن�سي، قد اأظهرت 
12 ج�سم��ا "رمبا من �سن��ع االإن�سان" على �سطح 
البحر ق��رب املنطقة التي مت مت�سيطها �سابقا بحثا 

عن حطام الطائرة املفقودة.
االأ�سرتالي��ني  العلم��اء  ا�ستنتاج��ات  اأن  ويعتق��د 
�ست�ساه��م يف جتدي��د ال�سغوط عل��ى �سلطات الدول 
املعني��ة ال�ستئن��اف عملي��ات البح��ث، الت��ي مت قد 
تعليقه��ا اإىل اأجل غري حمدد، ما اأث��ار ا�ستياء ذوي 
املفقودي��ن. ويع��د اختف��اء الطائ��رة املاليزية من 
اأك��رب االألغاز يف تاري��خ الطريان امل��دين، اإذ يعتقد 
اأن الطائ��رة انحرف��ت ع��ن م�سارها وقطع��ت اآالف 
االأمي��ال فوق املحي��ط الهندي قب��ل التحطم قبالة 

�سواح��ل اأ�سرتاليا الغربية. يذكر اأن عمليات البحث، 
الت��ي اأجرته��ا اأ�سرتالي��ا وماليزي��ا وال�س��ني مل��دة 
�سنت��ني، مل ت�سف��ر عن اأي نتائج لكنه��ا كلفت قرابة 

160 مليون دوالر.
واعتمد املحققون عل��ى بيانات االأقمار ال�سناعية 
ونتائ��ج التتاب��ع ع��رب ال��رادارات وو�سائ��ل اأخرى 
لتحدي��د م�سار الطائ��رة بعد اختفائه��ا. ل�سبب غري 
مع��روف، بعد اإغ��الق اأنظمة االت�س��االت على منت 
الطائرة بع��د مرور فرتة ق�سرية عل��ى اإقالعها من 
كواالملبور، ومل يجِر قائد الطائرة اأي ات�ساالت مع 

املراقبني اجلويني.
وبع��د م��رور اأك��رث من ع��ام عل��ى اختف��اء الرحلة 
MH370 ، مت العث��ور عل��ى قطع��ة م��ن حط��ام 
الطائ��رة يف جزي��رة ال ريوني��ون عل��ى بع��د اأك��رث 
م��ن 3700 كل��م من مناط��ق البح��ث. ويف االأ�سهر 
الالحق��ة مت العث��ور عل��ى مزي��د من احلط��ام على 

ال�سواحل ال�رشقية الإفريقيا.

قطر: الوافدون يتحملون العبء األكبر من المقاطعة العربية

أميركا تحذر رعاياها أستراليا تؤكد تصفية الداعشي "شروف وابنيه" قرب الرقة السورية
من السفر إلى إيران

بعد 3 سنوات.. صور حديثة تعيد األمل 
في حل لغز الطائرة الماليزية المفقودة

وكاالت ـ متابعة 

وكاالت ـ متابعة 

الدوحة ـ وكاالت 

من الرقة.. شاهد عيان يروي قصصًا صادمة عن معاناة سكانها

ن���رشت �سحيف��ة "غاردي��ان" الربيطاني��ة رواي��ة الأح��د 
ن�سطاء منظم��ة "�سوت و�س��ورة" االإعالمية املتواجدين 
يف الرق��ة ال�سورية، ت�سل��ط ال�سوء عل��ى معاناة املدنيني 

املحا�رشين داخل املدينة.
واأك��د النا�س��ط ال��ذي طلب ع��دم الك�سف عن ا�سم��ه لدواع 
اأمني��ة اأن ح��وايل خم�س��ة اآالف عائلة م��ا زالت حما�رشة 
"داع���ض"، يف  يف االأحي��اء اخلا�سع��ة ل�سيط��رة تنظي��م 
وق��ت توا�سل فيه "ق��وات �سوري��ا الدميقراطية" مدعومة 
م��ن التحال��ف الدويل بقي��ادة وا�سنطن تقدمه��ا اإىل عمق 
املدين��ة. وذكر النا�سط، الذي يقيم يف الرقة، منذ ا�ستيالء 
"داع���ض" عليها قبل ثالث �سنوات، اأن ال�سكان املحليني 
م�سط��رون اإىل االإع��الن دائم��ا ع��ن دعمه��م لالإرهابيني 
لتف��ادي العق��اب، وق��ال: "نعي�ض حي��اة مزدوجة ك�رشط 
لبقائن��ا على قيد احلياة، ول��دى كل �سخ�ض هنا وجهان، 
ي�ستنك��ر اأولهما "داع�ض"، غري اأن اإظهار هذا الوجه خارج 
املن��زل يهدد بامل��وت، ولذلك حتت��اج اإىل الوج��ه الثاين، 
حيث تظهر ت�سامنك مع امل�سلحني، وت�ستخدم هذا الوجه 
كل م��رة ترى فيه عن�رشا من"داع�ض" يف ال�سارع اأو تعرب 

حاجزا للتنظيم".
و�س��دد النا�س��ط على ���رشورة اإخف��اء امل�ساع��ر احلقيقية 
حتى عن االأوالد الأن امل�سحلني قد ي�ساألونهم عما اإذا كان 

ذووهم يتحدثون بال�سوء عن التنظيم.
وروى النا�سط عن حادثة وقعت معه قبل اأ�سهر، حني كان 
عند حاجز اأمني للتنظيم، حيث بداأ امل�سلحون "اختباره" 
بط��رح اأ�سئل��ة تتعلق بالدين االإ�سالمي علي��ه، مع التهديد 

باإر�ساله اإىل مع�سكر لتعليم ال�رشيعة.
وتابع: "ت�سورت نف�سي اأذهب اإىل املع�سكر واأُقتل بق�سف 
ج��وي، ثم جل��اأت اإىل وجهي الثاين و�رشع��ت يف االإجابة 
ع��ن اأ�سئلتهم باأ�ساطري واأمثال تعود مل�سلمني اأوائل، وهم 
كان��وا معجب��ني واأ�س��ادوا بي و�سمح��وا يل بالع��ودة اإىل 
البي��ت، وكنت �سعي��دا للغاية، الأنني اخرتع��ت معظم هذه 

الق�س�ض".
واأ�سار النا�سط اإىل اأن مدنيي الرقة م�سطرون اإىل مواجهة 
"اأزمة داخلية"، عالوة على الو�سع الكارثي املحيط بهم، 

وذلك "لالقتناع باأن الوجه الزائف لن يغلب" عليهم.

سوريا ـ وكاالت 

موسكو ـ وكاالت 


