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أخبار
ّ
ّ ً
ّ ً
مموال ومسهال لداعش
مناع :لدينا قائمة من 127
لفت الرئيس السابق لـ«هيئة
التنسيق الوطنية» في املهجر،
هيثم مناع ،إلى أن «سياسة تنظيم
داعش قائمة على اإلمساك بكل
ما له عالقة باإلعالم وهو املصدر
األساسي لتقديم املعلومات حول
التنظيم» .وأكد رئيس «املعهد
االسكندنافي لحقوق اإلنسان»
ّ
في حديث تلفزيوني ،أنه «لو لم يكن هناك تواطؤ من تركيا
واألردن وبعض الجهات اللبنانية ،ملا كانت هناك إمكانية لدخول
ً
مقاتلني إلى سوريا» ،معلنًا أن «لدينا قائمة مؤلفة من  127مموال
ً
ومسهال لداعش؛ من بينهم كويتيون وسعوديون ،وقد قدمناها
لألمم املتحدة» .وأشار إلى أنه «في دراستنا ّ
حددنا خمس
شخصيات صاحبة األدوار االساسية في التنظيم» ،الفتًا الى أن
«كوادر التنظيم األساسية من العراقيني ،أما الجنسيات األخرى
فأدوارها تنفيذية».

(األخبار)

دولة «داعش» بحجم بريطانيا

جبهة السويداء تحت إدارة االستخبارات
األردنية».
ب ��دروهّ ،
رد الشيخ أب��و نبيه ك� ّ�ب��ول ،كبير
مشايخ جبل الشيخ ،في اتصال هاتفي مع
«األخ �ب��ار» ،على ّ
«ادع ��اءات العميل أي��وب
ّ
قرة» ،مؤكدًا أن «ال أحد من أهالي الجوالن
املحتل يطلب من إسرائيل التدخل سوى
حفنة من العمالء أمثال قرة».
وأش ��ار إل��ى أن «أه��ال��ي ق��رى جبل الشيخ
س ��وري ��ون ق �ب��ل ك ��ل ش� ��يء ،وس �ن��داف��ع عن
وج��ودن��ا ب�ك��ل م��ا ن�م�ل��ك ،وم�ت�ع��اون��ون مع
س �ي��ادة ال��رئ�ي��س ب �ش��ار األس� ��د ،وال�ج�ي��ش
ال �س��وري ضمانتنا ال��وح �ي��دة» .وأض ��اف:
«إس ��رائ� �ي ��ل ت �غ ��ذي امل �س �ل �ح�ين وت��دي��ره��م
وت��درب �ه��م ،وت��دف�ع��م إل ��ى ارت �ك��اب امل �ج��ازر
وزرع ال�ف�ت�ن��ة ل �ض��رب س��وري��ا وامل �ق��اوم��ة،

وه� � � � ��ذا األم � � � ��ر م � �ك � �ش� ��وف أله� � ��ال� � ��ي ج �ب��ل
الشيخ».

التجربة اللبنانية و«جيش لحد» الجديد
ال ي��زال الجيش ال�س��وري يخوض املعارك
على مقربة م��ن معبر القنيطرة واملدينة
امل �ه��دم��ة .وع �ل �م��ت «األخ � �ب ��ار» أن ال�ج�ي��ش
يستقدم القوات ويعززها منذ أول من أمس
الس�ت�ع��ادة ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى امل�ع�ب��ر .وأك��دت
م�ص��ادر عسكرية معنية أن «الجيش بدأ
باستخدم تقنيات عالية لرصد املسلحني
وضربهم ،واستطاع وقف التمدد ،وحافظ
على مواقعه في محيط املعبر ،ويحاصر
م �ج �م ��وع ��ات ل �ل �م �س �ل �ح�ين داخ� � ��ل امل��دي �ن��ة
املهدمة وف��ي م��درس��ة م�ج��دول�ي��ا» .وتشير
امل �ص��ار إل��ى أن «امل�ع��رك��ة ق��اس�ي��ة ج �دًا ،في

ّ
ظل خطوط اإلمداد اإلسرائيلية والقصف
امل��دف �ع��ي وال � �ج� ��وي ،ل �ك��ن ال �ج �ي��ش يحقق
إصابات بالغة باملسلحني».
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ت �ق��ول امل� �ص ��ادر األم �ن �ي��ة إن
«اإلس ��رائ �ي �ل ��ي ي �ع �م��ل ع �ل��ى رب� ��ط ال�ج�ب�ه��ة
ال �س��وري��ة ب��ال�ج�ب�ه��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف ��ي جبل
ال �ش �ي��خ ،وس �ي �ط��رت��ه ع �ل��ى ال �ق��رى ال��درزي��ة
تسمح له بااللتفاف على الجنوب اللبناني
م��ن حاصبيا وراش �ي��ا» .وت�ش�ي��ر امل�ص��ادر
إلى أن «العدو يكرر التجربة اللبنانية عبر
ّ
ّ
تشكيل جيش لحد سوري ،في ظل تشكل
قوى مقاومة محلية مدربة ومجهزة على
غ��رار املقاومة اللبنانية» .ولفتت املصادر
إلى أن «أي تقدم بري إسرائيلي سيشعل
ال�ج�ب�ه��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة ،وس �ي��واج��ه بمقاومة
شرسة ّ
تكبد العدو خسائر كبيرة».

انتهاء مهمة «بعثة الكيميائي»...
لكن العمل لم ينته
نيويورك ــ نزار عبود
أكدت منسقة البعثة املشتركة للتخلص
م� ��ن األس� �ل� �ح ��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ال� �س ��وري ��ة،
ّ
سيغريد ك��اغ ،أن م��ا تبقى م��ن عمل في
البرنامج يقتصر على أمور تقنية وعلى
تدمير  ١٢منشأة في سوريا .وبعد إحاطة
قدمتها ألعضاء مجلس األمن الدولي في
جلسة مغلقة ،ق��ال��ت إن��ه ال يمكن إع�لان
أي دول ��ة خ��ال�ي��ة م�ئ��ة ف��ي امل�ئ��ة م��ن امل��واد
الكيميائية الخطرة بسبب وجود العبني
غير حكوميني على األرض.
وت �ن �ه��ي ال �ب �ع �ث��ة ع �م �ل �ه��ا ن �ه��اي��ة ال�ش�ه��ر
ال � �ج� ��اري ،ل �ك��ن م �ن �ظ �م��ة ح �ظ��ر األس �ل �ح��ة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة س �ت��واص��ل ت �ق��دي��م خ��دم��ات
لألمم املتحدة في هذا املجال.
وأضافت كاغ «أعلنا في  ١٨آب أن نسبة
إت �ل��اف األس �ل �ح ��ة ذات األول� ��وي� ��ة ب�ل�غ��ت

 ،%١٠٠ونقلت املواد إلى عدة دول شركاء
ف��ي ه��ذا امل�س�ع��ى .وبلغت نسبة اإلت�لاف
لكل برنامج سوريا الكيميائي اإلجمالي
 ٩٦ف ��ي امل �ئ ��ة .وه �ن ��اك ع �م��ل ي�س�ي��ر نحو
تطبيق ال�ق��رارات بشأن املنشآت االثنتي
عشرة املتبقية ،وهي عبارة عن  ٧مرائب
وخمسة أنفاق ،وهناك العمل الهندسي
وامل � � �ع� � ��دات ال �ل��ازم � ��ة وع �م �ل �ي ��ة ال �ت �ح �ق��ق
وامل ��راق� �ب ��ة ،وب �ن ��اء ع �ل��ى ه ��ذه امل �ن �ج��زات،
سيتم إقفال البعثة املشتركة».
وهناك مسألتان ،بحسب كاغ ،تحتاجان
الى املزيد من تحقيق التقدم ،وهما تقديم
كشوفات من السلطات السورية نفسها
ف��ي ش��أن بعض االخ�ت�لاف��ات ف��ي القيود،
وه �ن ��اك أس �ئ �ل��ة ت �ط ��رح ،وه � ��ذا ي �ت��م على
مستوى ح ��واري ،وه��ي مسائل ح��واري��ة
تجري ف��ي دمشق وف��ي اله��اي .وينبغي
ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر ح ��ول ت��دم �ي��ر امل �ن �ش��آت ال �ـ

 ١٢امل�ت�ب�ق�ي��ة« .األخ� �ب ��ار» س��أل��ت ك ��اغ عن
م�خ��اط��ر ب �ق��اء األس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة في
أي ��دي تنظيمات مسلحة م�ث��ل «داع ��ش»
و«ج� �ب� �ه ��ة ال � �ن � �ص� ��رة» ،وال س �ي �م��ا أن �ه��ا
م�ت�ه�م��ة ب��ارت �ك��اب م �ج��زرة خ ��ان ال�ع�س��ل،
وقد ضبطت وهي تنقل غاز السارين في
ً
تركيا ،فضال عن شواهد أخرى ،فأجابت
ّ
أن «ه� � ��ذه م�ل�اح� �ظ ��ات واق� �ع� �ي ��ة ل �ل �غ��اي��ة.
وه �ن��ا ي�ح�ض��رن��ي م ��ا ق��ال��ه امل ��دي ��ر ال �ع��ام
لوكالة حظر األسلحة الكيميائية أحمد
ّ
أوزوموجو أخيرًا بأن من الصعب إعالن
أي دول ��ة ،وك ��ان ه�ن��ا يشير إل��ى س��وري��ا،
خ��ال�ي��ة بنسبة  ١٠٠ف��ي امل�ئ��ة للكثير من
األسباب التي أثرتها ،لكن عمل املنظمة
كان مبنيًا على ما أفصحت عنه سوريا.
وه � � ��ذا ي �خ �ض��ع ل �ل �م �ع ��اه ��دة ال � �ت ��ي ت�ع��د
أداة حكومية ،وف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي إننا
نتعاطى مع أطراف عديدة».

نشرت صحيفة «األندبندنت» البريطانية تقريرًا بعنوان« :صعود
تنظيم الدولة اإلسالمية :املجموعة اإلرهابية تسيطر على منطقة
بحجم بريطانيا» .وتقول الصحيفة ّإن خبراء بارزين يرجحون
أن التنظيم يحقق مكاسب يومية بقيمة ستمئة ألف جنيه
استرليني من مبيعات البترول وأموال الفدية ،إضافة إلى التمويل
من بعض الجهات ،ويصل عدد مقاتليه إلى عشرة آالف شخص.
ونقلت الصحيفة عن ماثيو أولسني ،املسؤول األميركي البارز
في مجال مكافحة اإلرهابّ ،أن تنظيم «الدولة اإلسالمية» منظمة
خطرة للغاية تعمل في جزء من العالم ّ
تعمه الفوضى ،ويرى
نفسه الزعيم الجديد للحركة الجهادية العاملية .ويضيف أولسني،
بحسب الصحيفة ،إنه رغم قوة التنظيم كجماعة ال يمكن اعتبار
ً
أنه ال يقهر ،قائال إن من املمكن إنزال الهزيمة بالتنظيم عبر
تحالف يشمل الشركاء الدوليني.

(األخبار)

«الجهادي جون» قاطع الرؤوس
في تقرير لصحيفة «الديلي تلغراف» البريطانية ،لفت
الصحافي ريتشارد سبنسر إلى ّأن «هوية الجهادي صاحب
اللكنة البريطانية املعروف بقاطع الرؤوس واملسؤول عن نحر
الصحافيني األميركيني جايمس فولي وستيفن سوتلوف هو
مغني الراب البريطاني املعروف بالجهادي جون» ،وذلك بحسب
ترجيحات املخابرات البريطانية.
ورأى ّأن كلمات «الجهادي جون» بثت على جميع القنوات وهو
يهدد بلكنته البريطانية الرئيس األميركي باراك أوباما وبعض
رؤساء الدول األخرى .وأوضح ّأن «هناك الكثير من الدالئل ترجح
أن الجهادي جون هو مغني الراب ال جيني ،الذي أضحى اسمه
«القاتل» ،وهناك الكثير من البيانات املتشابهة وبعضها غير
متشابهة».

(األخبار)

واشنطن تدرس توسيع غاراتها
قال السفير األميركي لدى إسرائيل ،دان شابيروّ ،إن بالده
«تدرس إمكانية توسيع الغارات الجوية التي تنفذها ضد عناصر
تنظيم الدولة اإلسالمية في شمال العراق إلى األراضي السورية
أيضًا ،وإنها تعمل على تشكيل تحالف دولي ملواجهة هذا
التهديد».
وفي مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية العامة ،أمس ،أشار إلى أنه
«يجب القضاء على تنظيم الدولة اإلسالمية» ،ولفت إلى أن
«الرئيس باراك أوباما على استعداد للقيام بما يجب ملواجهة مثل
هذه التهديدات» .وحذر السفير األميركي من أن «هناك شبانًا من
دول الغرب يسافرون إلى سوريا والعراق لالنضمام إلى تنظيم
الدولة اإلسالمية ،وقد يعودون في ما بعد إلى بلدانهم الرتكاب
اعتداءات إرهابية أو تجنيد شبان آخرين لهذا التنظيم».
(األناضول)
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