
نقيب  حترير  طريقة  يو�ضح  مل  البيان  ه��ذا  لكن 
ال�رشطة حممد احلاي�ش الذي اأعلن اجلي�ش وال�رشطة 
بدء  مع  بالتزامن  حتريره  يف  جناحهما  م�رش  يف 
الطريان  بوا�ضطة  للجي�ش  وا�ضعة  ع�ضكرية  عملية 
ال�ضحراوي  الظهري  لتطهري  ال�ضاعقة  وجمموعات 
اإىل  املوؤدية  والطرق  ومطروح  اجليزة  ملحافظتي 

ليبيا، من اخلاليا الإرهابية.
هو  البيان  يف  لالأنظار  لفتًا  الأك��ر  الأم��ر  اأن  اإل 
اإعالنه مقتل �ضابط اجلي�ش امل�رشي ال�ضابق عماد 
تنظيم  فكر  اإىل  بانتمائه  املعروف  احلميد،  عبد 
ل�ضابط  املقربني  امل�ضاعدين  اأحد  واأنه  "القاعدة"، 
احلايل  "املرابطني"  تنظيم  وقائد  ال�ضابق  اجلي�ش 
يف ليبيا ه�ضام ع�ضماوي. وذكر البيان اأن "اهلل مّن 
على القائد البطل اأبي حامت عماد الدين عبد احلميد 
وبع�ش من جمموعته الأبطال بال�ضهادة التي �ضعوا 
اإليها كما نح�ضبهم واهلل ح�ضيبهم"، ما ي�ضري اإىل اأن 
لهذه اجلماعة، بل  العام  القائد  عبد احلميد مل يكن 

اأحد قادتها.
قد  اجلي�ش  اأو  امل�رشية  الداخلية  وزارة  تكن  ومل 
باأ�ضماء  يكّنى  ال��ذي  احلميد،  عبد  مقتل  عن  اأعلنا 
اأخرى كثرية، و�ضدر �ضده حكم غيابي بالإعدام يف 
ق�ضية اقتحام كمني الفرافرة يف الوادي اجلديد يف 
يف  الرابع  املتهم  كان  حيث   ،2014 متوز  يوليو/ 
غيابيًا  حماكمته  ا�ضتمرار  عن  ف�ضاًل  الق�ضية،  تلك 
املقد�ش"  بيت  "اأن�ضار  لتنظيم  الأوىل  الق�ضية  يف 

باعتباره املتهم العا�رش فيها.
ع�ضماوي،  با�ضم  دائمًا  احلميد  عبد  ا�ضم  واق��رن 
امل�رشية  الأمنية  لالأجهزة  معلومات  واأف���ادت 
بيت  "اأن�ضار  تنظيم  عن  الأخ��ري  مع  بانف�ضاله 

"داع�ش"  لتنظيم  ع�ضماوي  مبايعة  بعد  املقد�ش" 
وتغيري ا�ضمه اإىل "ولية �ضيناء".

وجاء اإعالن مقتل عبد احلميد يف البيان املن�ضوب 
على  �ضاعة   24 من  اأق��ل  بعد  اجل��دي��دة،  للجماعة 
ح�ضابات  بع�ش  على  جلثث  خمتلفة  �ضور  انت�ضار 
الإلكرونية املقربة  التوا�ضل الجتماعي واملواقع 
من الأجهزة الأمنية. وقالت هذه احل�ضابات اإن بني 
اجلثث جثة تعود لعبد احلميد، من دون اأن تعلن اأية 
جهة م�رشية ر�ضمية ذلك. اإّل اأن م�ضدراً ق�ضائيًا يف 
النيابة العامة اأعلن عن توجيهات �ضدرت مل�ضلحة 
ب�رشعة  ال�رشعي  الطب  وم�ضلحة  اجلنائية  الأدل��ة 
البيولوجية  الب�ضمة  ملطابقة  الفحو�ش  اإج���راء 

للجثث مع اأ�رش الإرهابيني املطلوبني، وعلى راأ�ضهم 
عبد احلميد وع�ضماوي اأي�ضًا.

ومل ت�ضف اجلماعة اجلديدة املزعومة اأية تفا�ضيل 
ذكرته  ما  غري  توابعها  اأو  الإرهابية  العملية  عن 
مل  كما  بياناتها.  يف  قبل  م��ن  الداخلية  وزارة 
الفكرية  اجلماعة  تبعية  ���رشاح��ة  البيان  يذكر 
املراقبني  اأن  اإّل  "داع�ش".  اأو  "القاعدة"  لتنظيمي 
البيان واعتماده عبارات ذات  اأن �ضياغة  يوؤكدون 
ومغازلته  احلاكم  للنظام  م�ضادة  �ضيا�ضية  �ضبغة 
ال�ضعب  "اأيها  عبارة  ا�ضتخدام  بتكرار  للمواطنني 
تبعية  اإىل  موؤ�رشات  هي  احلبيب"  امل�ضلم  امل�رشي 

اجلماعة املزعومة لتنظيم "القاعدة".

فكرة  مع  النحو  هذا  على  اخلطاب  حتليل  ويتطابق 
العراف باأن عماد عبد احلميد كان من بني قادة 
لأفكار  معار�ضته  عنه  معروف  فهو  اجلماعة.  هذه 
ل�"القاعدة" تتناق�ش  التبعية  "داع�ش". لكن نظرية 
اأن املجندين الذين  مع بع�ش ال�ضهادات التي تردد 
جل�ضات  يف  بها  اأدل��وا  ال��واح��ات  عملية  من  جن��وا 
ال�ضماع املبدئية اأمام جهاز الأمن الوطني والنيابة 

العامة.
وقال بع�ش املجندين اإنهم راأوا بني املعتدين عليهم 
�ضابط ال�رشطة ال�ضابق حنفي جمال الذي كان من 
ف�ش  يف  و���ض��ارك  ال�رشيع،  التدخل  ف��رق  عنا�رش 
 .2013 اآب  اأغ�ضط�ش/  يف  العدوية  رابعة  اعت�ضام 
تنظيم  اإىل  وان�ضم  تكفريي  اإىل  بعدها  حتّول  لكنه 
ت�ضم 3 �ضباط �رشطة  �ضيناء" �ضمن خلية  "ولية 
اغتيال  ملحاولة  بالتخطيط  لحقًا  اتهموا  اآخرين، 
وارتكاب  ال�ضي�ضي،  الفتاح  عبد  امل�رشي  الرئي�ش 

عمليات اإرهابية اأخرى.
البيان  �ضحة  يف  املراقبني  بع�ش  ي�ضكك  وبينما 
اإعالنه  ولعدم  ذكرها  ال�ضابق  للمفارقات  نظراً 
اآخرون  تفا�ضيل مغايرة عن بيانات ال�رشطة، يرى 
اأنه بيان �ضليم يعلن عن ميالد تنظيم اإرهابي جديد، 
اأمني  م�ضدر  رجحه  قد  كان  الذي  الحتمال  وهو 
اجلديد"  ل�"العربي  �ضابقة  ت�رشيحات  يف  م�رشي 
اأعمال"  "باكورة  هي  الواحات  عملية  تكون  باأن 
اأو  الداع�ضية"  �ضيناء  "ولية  كونته  جديد  تنظيم 
اأي  على  ال�ضغط  لتخفيف  القاعديون"  "املرابطون 
منهما يف املناطق الأ�ضا�ضية ملمار�ضة ن�ضاطاتهما، 

وهي �ضمال �ضيناء ودرنة الليبية على الرتيب.
وهناك احتمالت اأخرى لطبيعة هذا التنظيم اجلديد، 
ان�ضقت عن  التي  العنا�رش  من  اأنه ي�ضّم عدداً  وهي 
اأن  اأو  �ضيناء" لأ�ضباب خمتلفة،  "املرابطني وولية 

هناك جمموعة جديدة من التكفرييني غري املنتمني 
لتنظيم بعينه ينّفذون العمليات �ضد كمائن اجلي�ش 
تنظيمًا  ولي�ش  ع��دة  تنظيمات  حل�ضاب  وال�رشطة 
�ضائعًا  لي�ش  الأمر  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى  واح��داً. 
م�رش،  يف  خا�ضة  اجلماعات،  تلك  ممار�ضات  يف 
اأدلة مادية عدة جتعله احتماًل وارداً،  اأّن هناك  اإل 
الأ�ضلحة  اأن��واع  بني  تطابقًا  هناك  اأن  �ضيما  ول 
الفرافرة،  كمني  ا�ضتهداف  ح��ادث  يف  امل�ضتخدمة 
الواحات  وحادث  النقب،  كمني  ا�ضتهداف  وحادث 
قطع  ا�ضتخدام  اأك��دت  التحقيقات  اإن  بل  الأخ��ري، 

ال�ضالح نف�ضها يف احلادثني الأولني.
تاأكيد  اإل  املعلوماتي  الرت��ب��اك  ه��ذا  يح�ضم  ول��ن 
ثّم  امل�رشية،  احلكومة  قبل  من  احلميد  عبد  مقتل 
ك�ضف اللثام عن طبيعة العالقة احلالية بينه وبني 
ه�ضام ع�ضماوي، اأي ما اإذا كان م�ضاعداً له اأو وكياًل 
اأنه  اأم  امل�رشية،  الغربية  ال�ضحراء  يف  لأن�ضطته 
لالأفكار  معتنقًا  وبقي  م�رش  اإىل  وعاد  عنه  ان�ضق 

القاعدية نف�ضها ومل ين�ضم اإىل "داع�ش".
و�ضبق اأن ذكر م�ضدر اأمني اأن الإرهابيني يف عملية 
الواحات ا�ضتخدموا اأ�ضلحة مماثلة للتي ا�ضتخدمتها 
خلية "جنود اخلالفة" التابعة ل�"داع�ش" يف يناير/ 
وت�ضمنت  النقب.  كمني  يف  املا�ضي  الثاين  كانون 
"بي  ور�ضا�ضات  جي"  بي  "اآر  قذائف  الأ�ضلحة  هذا 
تثبيتها  مت  ال�ضنع،  �ضوفييتية  و"جرينوف"  كيه" 
التي  بتلك  �ضبيهة  نقل  ن�ضف  �ضيارات  ظهر  على 
اجلوية يف  امل�رشي يف حمالته  اجلي�ش  ا�ضتهدفها 
الأه��ايل  بع�ش  �ضهادات  واأك��دت  املا�ضية.  الأي��ام 
يف مناطق خمتلفة يف الواحات البحرية وحمافظة 
اأبعاد تراوح  الفيوم حتّرك مثل هذه ال�ضيارات على 
قبل  ال�ضتباك  منطقة  من  كيلومراً  و20   50 بني 

العملية باأيام عدة.

"أنصار اإلسالم" في مصر... تنظيم جديد أم مناورة؟
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سليماني يبعث رسالة إلى قائد الثورة اإليرانية علي خامنئي

اإلمارات تكافئ سفيرها في واشنطن بمنحه درجة وزير

األمم المتحدة في مأزق بعد كّم البالغات عن حوادث 
استغالل جنسي داخل المنظمة

اي��ران � وكالت:. ثم��ن قائ��د فيل��ق القد���ش يف احلر�ش الث��وري، اللواء قا�ض��م �ضليماين، 
موا�ض��اة املر�ض��د الأعل��ى للث��ورة الإيرانية عل��ي خامنئ��ي وامل�ضاعر التي اأع��رب عنها 
بوف��اة والده. وبع��ث �ضليماين اأم�ش اجلمع��ة اإىل خامنئي، ردا على برقي��ة التعزية التي 
اأ�ضدرها الأخري، بر�ضالة و�ضف فيها نف�ضه باأنه "جندي �ضغري ل ميكنه تقدير العاطفة 
الت��ي اأظهره��ا قائد الث��ورة الإ�ضالمية جتاهه وجتاه اأ�رشته �ضاك��را اهلل تعاىل على هذه 
العاطف��ة التي �ضملت��ه"، ح�ضب وكالة "فار�ش" الإيرانية. واأ�ضاف��ت الوكالة اأن �ضليماين 
"�ضاأل البارئ تعاىل اأن مين عليه ببذل روحه فداء لقائد الثورة الإ�ضالمية الذي يحتاج 
اإلي��ه العامل الإ�ضالمي واجلمهورية الإ�ضالمية وال�ضع��ب الإيراين الكبري اأكر من اأي وقت 
م�ض��ى". جتدر الإ�ض��ارة اإىل اأن ح�ضن �ضليماين، والد قائد فيل��ق القد�ش، تويف يف اإحدى 
الق��رى التابعة ملحافظ��ة ركمان جنوب غربي اإيران الثالث��اء املن�رشم عن عمر يناهز 

95 عاما.

وكالت � متابع��ة: اأعلن��ت ال�ضلطات الإماراتية، اأم�ش اجلمعة، ترقية �ضفريها يف وا�ضنطن 
يو�ض��ف العتيبة اإىل درجة وزير. وجاءت الرقية عرب مر�ضوم �ضادر عن رئي�ش الإمارات، 
خليف��ة بن زايد اآل نهيان، ن���ش على اأنه تقرر "مبوجب املر�ضوم رقم 128 ل�ضنة 2017 
من��ح ال�ضفري فوق العادة مفو���ش، يو�ضف مانع �ضعيد اأحمد العتيب��ة، رئي�ش بعثة الدولة 
ل��دى الولي��ات املتح��دة الأمريكية درج��ة وزير". وت�ض��در العتيبة واجه��ة الأحداث مع 
ان��دلع الأزم��ة اخلليجية مع قطر، حيث و�ضفت��ه بع�ش و�ضائل الإع��الم الأمريكية باأنه 
"اأق��وى رج��ل يف وا�ضنطن"، معت��ربة اأنه �ضخ�ضية موؤثرة يف اأروق��ة �ضناعة القرار يف 
العا�ضم��ة الأمريكي��ة. وولد العتيب��ة لأم م�رشي��ة، وكان والده مانع �ضعي��د العتيبة اأول 
وزير للنفط يف الدولة الإماراتية، وعمل العتيبة البالغ من العمر 43 عاما، �ضابقا �ضفريا 
غ��ري مقيم يف املك�ضيك.  من جهته، اأ�ضاد وزي��ر الدولة الإماراتي لل�ضوؤون اخلارجية اأنور 
قرقا�ش بالقرار، وقال يف تغريدة على ح�ضابه يف موقع "توير": "مر�ضوم �ضاحب ال�ضمو 
رئي���ش الدول��ة مبن��ح الأخ يو�ضف العتيب��ة درجة وزير تقدي��ر يف حمّله، اأب��و عمر كفاءة 

وطنية بارزة وعطاوؤه واإ�ضهاماته لوطنه قيمة".

وكالت � متابع��ة: اأعلن��ت الأمم املتح��دة، اأم���ش اجلمع��ة، اأنه��ا تلقت 31 ادع��اء بوقوع 
ا�ضتغ��الل جن�ض��ي داخل منظومته��ا، يف الفرة املمتدة من يوليو/مت��وز، حتى �ضبتمرب/

اأيلول املا�ضيني. اأكد ذلك املتحدث با�ضم الأمني العام للمنظمة، ا�ضتيفان دوغريك، اأم�ش 
اجلمعة، واأ�ضاف اأن: "من بني الدعاءات هناك 12 ادعاء بارتكاب ا�ضتغالل جن�ضي من 
قب��ل ق��وات حفظ ال�ض��الم، و19 من قبل بع�ش ال��وكالت وال�ضنادي��ق والربامج التابعة 
للمنظم��ة"، م�ض��ريا اإىل اأن "10 م��ن تل��ك الدعاءات تن��درج يف اإطار العت��داء اجلن�ضي، 
و19 يف اإط��ار ال�ضتغ��الل اجلن�ض��ي، فيما يندرج اثنان �ضمن اعت��داءات ذات طبيعة غري 
معروف��ة". ولف��ت دوغريك اإىل اأن الدع��اءات املذكورة "ارتبطت بت��ورط 38 من اجلناة 
املزعوم��ني"، وت�ضكل الن�ض��اء %72 من �ضحايا تلك احل��وادث والفتيات %19". ولفت 
اإىل اأن املنظم��ة "مل حتق��ق بعد يف جمي��ع الدعاءات املذكورة"، موؤك��دا اأن "بع�ضها يف 
مرحل��ة التقيي��م الأويل". ويف �ضياق مت�ضل، ك�ضف امل�ضوؤول الأمم��ي اأن منظمته "ب�ضدد 
تطوي��ر اأداة اإلكروني��ة لفح���ش موظفيه��ا الذي��ن مت ف�ضله��م نتيج��ة ادع��اءات مدعمة 

بال�ضتغالل والنتهاك اجلن�ضيني، اأو ا�ضتقالوا اأو ف�ضلوا اأثناء التحقيق".

 ع��ربت ال��وكالت الأممي��ة الإن�ضاني��ة ع��ن قلقه��ا الكبري م��ن الو�ضع 
الإن�ض��اين ال�ضع��ب يف خمي��م الركب��ان للنازح��ني يف مدين��ة التن��ف 
ال�ضوري��ة. ونقلت وكال��ة "نوفو�ضت��ي" الرو�ضية لالأنباء ع��ن ال�ضكرتري 
ال�ضحفي للمفو�ضية ال�ضامية لالأمم املتحدة لل�ضوؤون الإن�ضانية، يين�ش 
لريك��ي، قوله: "ل يزال قرابة 50 األف �ضوري يعي�ضون يف حالة �ضعبة 
يف ال�ضحراء يف خميم الركبان على احلدود ال�ضورية الأردنية. وقامت 
الأمم املتح��دة بتوزي��ع الغ��ذاء ب��ني ه��وؤلء النا�ش يف ال�ضن��ة اجلارية 
مرتني فقط، واملرة الأخرية منذ 4 اأ�ضهر". واأ�ضاف امل�ضدر اأن الو�ضع 
يف املخيم ل يزال فظيعا، م�ضريا اإىل اأنه �ضيتدهور بحلول ال�ضتاء. و�ضدد 
لريك��ي على ���رشورة �ضمان الدخول اإىل املخيم ب�ض��كل �رشيع لتقدمي 

م�ضاع��دات للمدني��ني". وتاب��ع: "مهما ح�ض��ل فيتعني عل��ى املجتمع 
ال��دويل منع وق��وع كارث��ة اإن�ضاني��ة يف �ضوري��ا". من جهته��ا، اأكدت 
ال�ضكرترية ال�ضحفية للجنة الدولية لل�ضليب الأحمر، يولندا جاكيمي، 
تده��ور الأو�ضاع الإن�ضانية يف خميم الركب��ان اأي�ضا. وقالت: "اللجنة 
الدولية لل�ضليب الأحمر، لي�ضت متواجدة يف املخيم منذ اإغالق احلدود 
ال�ضوري��ة الأردني��ة يف يونيو/حزي��ران الع��ام 2016. واملعلوم��ات 
املتوف��رة لدينا تدل على اأن الأو�ضاع هناك ت��زداد �ضعوبة". واأفادت 
الناطقة با�ضم مكتب املفو�ضية العليا لالأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني 
يف الأردن، اأولغ��ا �ضارادو مي��ور، باأن هيئتها كانت قد قامت باإي�ضال 
امل�ضاع��دات الإن�ضانية اإىل الركبان للم��رة الأخرية يف يونيو/حزيران 
املا�ض��ي. واأ�ضاف��ت اأن الو�ض��ع الأمن��ي ال�ضع��ب والأح��وال اجلوي��ة 
ال�ضيئ��ة اأثرت عل��ى ترتيب الإي�ض��ال املنتظ��م للم�ضاع��دات الإن�ضانية 

اإىل الركب��ان. كما اأك��دت اأن الأمم املتحدة "جاه��زة لتقدمي م�ضاعدات 
اإن�ضاني��ة اإ�ضافية يحت��اج اإليها �ض��كان هذه املنطق��ة ب�رشعة". وكان 
مرك��ز امل�ضاحلة الرو�ض��ي اأعلن، اأم�ش اجلمع��ة، اأن ع�رشات الآلف من 
النازح��ني ال�ضوريني حمرمون من اإمكانية احل�ض��ول على امل�ضاعدات 
الإن�ضاني��ة ب�ضبب الولي��ات املتحدة التي ن�رشت قاع��دة ع�ضكرية غري 
�رشعي��ة يف التنف وحظرت الق��راب منها مل�ضافة 55 كيلومرا حتت 
طائلة التدمري والإبادة. هذا وعرب الناطق الر�ضمي با�ضم منظمة ال�ضحة 
العاملي��ة، طارق جا�ضارفيت�ش، عن جاهزية املنظمة لتقدمي م�ضاعدات 
�رشوري��ة للنازحني يف خميم الركبان فورا بع��د تن�ضيق الدخول اإليه. 
وق��ال اإن م�ضاأل��ة الدخ��ول اإىل منطق��ة الركبان تناق�ض��ه حاليا رو�ضيا 
والولي��ات املتحدة والأردن والأمم املتح��دة. وتابع: "امل�ضاعدات يف 
جمال ال�ضحة مبا فيها التقييم ال�رشيع للحاجات ونقل الأدوات لإنقاذ 

النا���ش وامل�ضت�ضفيات املتنقلة... من املمكن اإي�ضال كل ذلك كجزء من 
امل�ضاع��دات الإن�ضانية املخ�ض�ضة للركبان فورا بعد حتقيق اتفاق بني 
الأطراف امل�رشفة وفق اأف�ضل �ضيناريو اقرحته الأمم املتحدة". واأفاد 
جا�ضارفيت�ش باأنه يتم يف املنطقة نف�ضها يف الوقت الراهن بناء خميم 
ث��ان للنازح��ني على بع��د 3 كيلومرات من خميم الركب��ان وعلى بعد 
كيلوم��ر واحد من احلدود الأردنية. ومن املتوق��ع اأن ي�ضتقبل املخيم 
اجلدي��د عائالت املقاتلني الت��ي انتقلت من خميم احل��دلت اإىل خميم 
الركب��ان يف الفرة ما بني ال���31 من اأغ�ضط���ش/اأب املا�ضي اإىل ال�4 
م��ن �ضبتمرب/اأيل��ول املا�ض��ي، وذل��ك بالإ�ضافة اإىل نح��و 3 اآلف من 
النازح��ني من دير الزور. واأو�ضح اأن الف�ضل بني املقاتلني وعائالتهم 
من املدنيني - اإذا مت بنجاح - �ضي�ضمح باإي�ضال امل�ضاعدات الإن�ضانية 

للنازحني يف هذه املنطقة.

عل��ق التحالف الدويل �ضد "داع�ش" بقيادة الوليات املتحدة 
عل��ى ت�رشيحات �ضابقة لوزارة الدف��اع الرو�ضية اتهمت فيها 
الع�ضكريني الأمريكيني ب�ضوء اإملامهم ومعرفتهم باجلغرافيا. 
وج��اء يف بيان �ضدر ع��ن التحالف: "ب�ضكل ع��ام يفر النا�ش 
اإىل مناطق �ضمال دير الزور، هربا من العمليات التي ينفذها 
النظ��ام ورو�ضي��ا. وهن��اك اأنب��اء مفاده��ا اأن مئت��ي �ضخ�ش 
يف��رون يومي��ا اإىل خمي��م الركب��ان لالجئ��ني يف اجلن��وب". 
وكان قائ��د ق��وات العملي��ات اخلا�ضة يف التحال��ف، جيم�ش 

ج��ريارد، قد ادع��ى يف وقت �ضاب��ق، اأن الآلف من املواطنني 
الع��رب ف��روا من دير ال��زور اإىل مدينة امليادي��ن، ولكن لي�ش 
م��ن اإرهابيي "الدولة الإ�ضالمية"، بل م��ن القوات احلكومية. 
ووفق��ا له، فالنا�ش ل ينزح��ون اإىل اجلنوب، اأي اإىل الأرا�ضي 
التي ي�ضكنها العرب، بل اإىل ال�ضمال، اأي اإىل الأرا�ضي الواقعة 
حتت �ضيطرة "ق��وات �ضوريا الدميقراطية" التي ي�ضكل الأكراد 

عمادها الأ�ضا�ضي.
ورد، عل��ى ه��ذه الدع��اءات، املتح��دث با�ض��م وزارة الدفاع 
الرو�ضي��ة، اإيغور كونا�ضنكوف، قائ��ال: "جريارد، لقد جتاوزت 
موؤخرا يف توهمك جميع زمالئك، ملا يحدث يف �رشق �ضوريا. 

وعل��ى اأي��ة ح��ال، من الغري��ب اأن ن�ضم��ع من قائ��د العمليات 
اخلا�ض��ة يف التحالف ه��ذه ال�ضخافة اجلغرافي��ة، التي تزعم 
ف��رار الآلف م��ن العرب م��ن مدينة دي��ر ال��زور املحررة من 
م�ضلحي "الدول��ة الإ�ضالمية" باجتاه امليادين )يف اجلنوب(، 
وم��ع ذلك توؤك��د اأن النا���ش ينزحون لي���ش اإىل اجلنوب، التي 
ي�ضكنه��ا الع��رب، ب��ل اإىل ال�ضم��ال". واأك��د اجل��رال الرو�ض��ي 
اأن��ه لي���ش هن��اك من �ضوري��ني يرغب��ون يف التوج��ه باجتاه 
"ال�ضم��ال" نحو الرقة التي حتررت موؤخرا، "لأنه بعد ق�ضف 
التحالف الدويل الذي تق��وده الوليات املتحدة لهذه املدينة 

على نحو ع�ضوائي مل يتبق من الرقة نف�ضها اأي �ضيء".
دع��ت كوري��ا ال�ضمالي��ة، اأم���ش اجلمع��ة، اإىل وق��ف 
م��ا و�ضفته��ا بال��� "العقوب��ات القا�ضي��ة"، قائلة اإن 
الإج��راءات التي فر�ض��ت عقب اأح��دث اختبار نووي 
اأجرت��ه، ت�ضكل "اإبادة جماعي��ة". وقالت بعثة كوريا 
ال�ضمالي��ة ل��دى الأمم املتحدة يف جني��ف، يف بيان، 
اأم���ش اجلمع��ة: "�ضل�ضل��ة العقوب��ات القا�ضي��ة الت��ي 
تقوده��ا الوليات املتحدة وال�ضغ��ط على جمهورية 
كوريا ال�ضعبي��ة الدميقراطية ت�ضكل انتهاكا معا�رشا 
حلقوق الإن�ضان واإبادة جماعية". واأ�ضافت اأن نظام 
العقوب��ات "يه��دد ويعرق��ل متت��ع �ضع��ب جمهوري��ة 
كوري��ا ال�ضعبي��ة الدميقراطي��ة بحق��وق الإن�ضان يف 
كل القطاع��ات". وقالت البعث��ة اإن العقوبات جعلت 
"بع���ش ال��دول، التي ل مبادئ لديه��ا متنع اإي�ضال 
مع��دات طبية واأدوي��ة" ومن بني تل��ك الإمدادات ما 
ه��و موجه لالأطفال والأمه��ات يف البالد. واأ�ضافت: 
"يجب اأن ترفع كل اأنواع العقوبات املنافية حلقوق 
الإن�ض��ان والالاإن�ضانية عن جمهورية كوريا ال�ضعبية 
الدميقراطي��ة ف��ورا وبالكامل". تتزامن ه��ذه الدعوة 
م��ع بداية جولة اآ�ضيوية يقوم بها الرئي�ش الأمريكي، 
دونال��د ترام��ب، ت�ضم��ل ال�ض��ني وكوري��ا اجلنوبي��ة 

واليابان،

األمم المتحدة قلقة من األوضاع اإلنسانية المتدهورة في مخيم الركبان للنازحين السوريين

بيونغ يانغ تدعو إلى التحالف الدولي يرد على اتهامات روسية بـ"السخافة الجغرافية"
إنهاء العقوبات وتصفها 

بـ"اإلبادة الجماعية"
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ما هي الدولة التي اشتبهت "CIA" بتخطيط قاتل الرئيس كينيدي للفرار إليها؟!

ا�ضتبهت ال�ضتخبارات الأمريكية )CIA(، باأن يل هاريف 
اأوزوالد، خطط بعد اغتياله الرئي�ش جون كينيدي، للهرب 
اإىل الحت��اد ال�ضوفييتي، م��ع اأن القن�ضلي��ات ال�ضوفيتية 
رف�ض��ت منح��ه تاأ�ضرية قب��ل ذلك بكث��ري. وك�ضفت وثيقة 
متعلق��ة باغتي��ال الرئي���ش ال���35 للولي��ات املتح��دة، 
مت رف��ع ال�رشي��ة عنها يوم اجلمع��ة املا�ض��ي، اأن وكالة 
ال�ضتخب��ارات املركزي��ة الأمريكي��ة "CIA" ا�ضتبه��ت 
حينه��ا يف اأن اأوزوال��د املته��م بقت��ل الرئي���ش كان يريد 
اله��رب اإىل الحتاد ال�ضوفيتي ال��ذي كان قد عا�ش وعمل 
يف ربوع��ه �ضابقا، على الرغم من علمها باأن القن�ضليات 
ال�ضوفيتية رف�ضت منحه تاأ�ضرية دخول اإىل البالد. وجاء 
يف وثيقة وكالة ال�ضتخبارات املركزية املوؤرخة بتاريخ  
24 ت�رشي��ن الثاين/نوفم��رب 1963، اأي بعد يومني من 
عملي��ة اغتي��ال كينيدي: "نعتق��د اأن يل ه��اريف اأوزوالد 
فّك��ر باملغادرة اإىل الحتاد ال�ضوفيت��ي، ومن املمكن اأنه 
كان يف مرحلة احل�ضول على الأوراق اخلا�ضة به للهرب 
ب�رشع��ة بعد اغتي��ال الرئي�ش". وكان كيني��دي قد اأ�ضيب 
بث��الث ر�ضا�ض��ات يف دال�ش يوم 22 ت�رشي��ن الثاين/
نوفم��رب 1963، يعتق��د اأن اأوزوال��د اأطلقه��ا عليه، وبعد 
يومني فقط �ضقط الأخ��ري �ضحية عملية اغتيال غام�ضة. 
وم��ع اأن التحقيق خل���ش اإىل اأن اأوزوالد ت�رشف مبفرده 
وبدوافع��ه اخلا�ض��ة، اإل اأن هن��اك العديد م��ن النظريات 
البديلة لغتيال كينيدي التي برزت دون اأن يتم تاأكيدها 
ر�ضمي��ا.  وعل��ى وج��ه اخل�ضو���ش، رف�ض��ت ال�ضلط��ات 
الأمريكي��ة الفرا�ش القائل باأن اأوزوالد مرتبط بطريقة 
اأو باأخ��رى بالحتاد ال�ضوفيتي اأو بجه��از ال�ضتخبارات 
ال�ضوفيتية"ك��ي جي بي" مع اأنه عا�ش فعال من اأكتوبر/ 
ت�رشي��ن الأول 1959 اإىل مايو/اأي��ار 1962 يف احت��اد 
اجلمهوريات ال�ضراكي��ة ال�ضوفيتية، وكان متزوجا من 
مواطن��ة �ضوفيتية وعمل يف حمط��ة اإذاعة مين�ضك.  وبعد 
اأن رف�ض��ت ال�ضلط��ات ال�ضوفيتية من��ح اأوزوالد اجلن�ضية، 
ع��اد مع عائلته اإىل الولي��ات املتحدة. قبل ب�ضعة اأ�ضهر 
م��ن اغتياله كيني��دي، غري اأنه حاول بع��د ذلك احل�ضول 

على تاأ�ضرية دخول اإىل الحتاد ال�ضوفييتي، 

وكاالت ـ متابعة

دخلت ق�ضية العملية 
الإرهابية التي وقعت يف 

منطقة الواحات البحرية، 
جنوبي غرب حمافظة 

اجليزة يف م�ضر، يف 20 
اأكتوبر/ ت�ضرين الأول 

املا�ضي، منعطفًا جديدًا، 
بعد ظهور بيان يحمل 
توقيع جماعة جديدة 
غري معروفة من قبل 

تدعى"اأن�ضار الإ�ضالم"، 
اأعلنت فيه م�ضوؤوليتها عن 
العملية، مطلقًة عليها ا�ضم 

الأ�ضود". عرين  "معركة 
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