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أنباء سورية

قادة مسار «أستانا» يجتمعون في طهران اليوم 
وامللف السوري والعملية التركية ضد «قسد» على الطاولة

عواصــم - وكاالت: فــي 
خضم احلرب التي يخوضها 
في أوكرانيــا، توجه الرئيس 
الروســي فالدميير بوتني الى 
طهــران ليبحث مــع نظيريه 
التركــي رجب طيب اردوغان 
وااليراني ابراهيم رئيسي امللف 
السوري، وخصوصا الهجوم 
ضد ميليشيات قوات سوريا 
الدميوقراطية «قسد» الكردية، 
الذي يهدد به اردوغان في شمال 

سورية.
الثــالث  الــدول  وتشــكل 
الضامن ملفاوضات «استانا» 
رغم دعمهــا اطرافــا مختلفة 
ومتحاربة في احلرب السورية. 
إبراهيــم  ويســتضيف 
الروســي  رئيســي نظيريــه 
والتركي فــي أول لقاء ثالثي 
على مستوى الرؤساء منذ عام 
٢٠١٩. كذلك، ستتيح اللقاءات 
التــي ســتعقد في  الثنائيــة 
طهــران، ويجمــع أحدها بني 
بوتني واردوغان للمرة األولى 
منذ غزو أوكرانيا في فبراير، 
البحث في ملفات شائكة مثل 
تداعيات هذه احلرب واالتفاق 

النووي اإليراني.
وأكد الكرملني لدى اإلعالن 

«قســد»، تنطلق مــن احلدود 
التركية ومتتــد الى منطقتي 
منبــج وتل رفعــت في ريف 
محافظــة حلــب فــي شــمال 
ســورية. ووفــق الباحث في 
الشــؤون التركية فــي معهد 
كارنيغي-أوروبا سنان أولغن، 
«ال تريد السلطات التركية أن 
تخوض العملية من دون ضوء 
أخضر من روســيا (...)، ألن 
املنطقتني املستهدفتني تقعان 
حتت إشرافها، كما تريد تركيا 
التمكــن من اســتخدام املجال 
اجلوي». وحتضر إيران بدورها 
في منطقة العملية املزمعة «من 
خالل ميليشيات مسلحة»، وفق 

الكبرى». ويــرى الباحث في 
معهد «نيوالينــز» نيكوالس 
هيــراس أن «إيران وروســيا 
تريدان احلــؤول دون عملية 
عســكرية تركيــة أخــرى في 
شمال سورية»، مشيرا الى أن 
«إيران تؤســس حلضور في 
حلــب ومحيطها ما يثير قلق 
تركيا، وروسيا (...) تتراجع 

في سورية لصالح إيران».
 وتشكل احلرب األوكرانية 
نقطة التجاذب األساسية راهنا 
بني روســيا من جهة، والدول 
الغربيــة مــن جهــة أخــرى، 
خصوصــا الواليــات املتحدة 
وحلف شــمال األطلسي الذي 

تنتمي اليه تركيا.
ســوتنيكوف  ويقــول 
إن لقــاءات طهران ستشــمل 
فــي  الروســية  «العمليــة 
أوكرانيــا التي غيرت الوضع 
اجليوسياســي فــي العالم»، 
مذكرا بــأن «للرئيس التركي 
عالقــات شــراكة مع روســيا 
وأوكرانيــا، ولهذا يؤدي دور 

الوسيط في هذا النزاع».
ويضيــف «بالنســبة الى 
روسيا، احلفاظ على الشراكة 

مع تركيا مهم جدا».

أولغن الذي يشدد على أن ذلك 
يدفع اردوغان للسعي الى «نيل 
الضوء األخضر» منها أيضا، 
اال أن املوافقة دونها حسابات 
معقدة. فقد سبق ملوسكو أن 
أعربت عن أملها في أن «حتجم» 
أنقرة عن شن الهجوم، بينما 
حذر وزير اخلارجية اإليراني 
حسني أمير عبداللهيان من أن 
عمليــة مماثلة قــد تؤدي الى 

«زعزعة أمن املنطقة».
وأبدى مظلوم عبدي قائد 
«قســد» ثقتــه بأن «روســيا 
وإيران لن توافقا على مطالب 
تركيا»، آمال أال تكون سورية 
«محــط بــازارات بــني القوى 

ويكرمييسينغ يخطب وّد النواب الكاثوليك.. والسريالنكيون يختصرون مشترياتهم وطعامهم

عــن القمــة هــذا الشــهر أنها 
ستخصص مللف سورية.

الروســي  ويقــول احمللل 
اخلبير في الشــرق األوســط 
فالدميير سوتنيكوف لوكالة 
فرانس برس «توقيت عقد هذه 

القمة لم يحدد بالصدفة».
ويضيــف «بينمــا تنفــذ 
روســيا «عمليتهــا اخلاصة» 
في أوكرانيا، تريد تركيا أيضا 
أن تشــن «عملية خاصة» في 
سورية»، معتبرا ذلك «املسألة 

األساسية في القمة».
ويلــوح اردوغــان منــذ 
شهرين بشن عملية عسكرية 
ضد مناطــق تســيطر عليها 

وفاة مراهق أسترالي أصيب في أحد 
سجون األكراد شمال شرق سورية

اشادة رسمية بـ «مسلح» اردى مطلق 
النار مبركز جتاري بوالية إنديانا األميركية

عواصــم - وكاالت: توفــي مراهــق 
أســترالي في أحد السجون التي تسيطر 
عليها قوات سوريا الدميوقراطية (قسد) 
التي يهيمن عليها األكراد شــمال شــرق 
سورية، حيث دعت عائلته إلى إعادة نساء 
وأطفال أســتراليني ال يزالون عالقني في 

مراكز احتجاز يديرها مسلحون أكراد.
وأكدت وسائل إعالم أســترالية وفاة 
املراهق البالغ ١٧ عاما، رغم مناشدات عائلته 
بإطالق ســراحه. وقالت قناة «SBS»، إن 
عائلة الصبي «يوسف ذهب» تلقت اخلبر 
بعد أن اتصل بها مسؤولون أستراليون. 
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن 
أســباب وفاة يوسف ذهب (١٧ عاما) في 

سجن الصناعة ال تزال مجهولة.
وكان يوســف في عداد املفقودين منذ 
هجوم داعش على سجن الصناعة في حي 
غويران باحلسكة في يناير من هذا العام، 
حيث كان محتجزا ملــــدة ثالث سنوات. 
وســبق أن حذرت منظمات حقوقية من 
وجود أطفال «معتقلني قسرا» في السجن.

وخالل اشتباكـــات جــرت إثر هجوم 
منسق بني مقاتلي داعــش داخل السجــن 
وخارجه، أرسل ذهب تسجيالت صوتيــة 
يطلــب فيها املساعدة وقد نشرتها هيومــن 
رايتــس ووتش، وقـــال فيها إن أطفــاال 

يقتلون أمامه. 
وذكر في إحـــــداها «هناك الكثير من 
اجلثث، جثث قتلــــى، وهناك الكثير من 
اجلرحى الذين يصرخون مــن شدة األلم».

وأشار الى أنه يخشى على حياته بعد 
أن مــات أصدقاؤه بجانبــه. وقد أصيب 
برصاصة وتعرض رأســه جلراح، وقال 
«أنا أسترالي، عمري ١٧ عاما»، مضيفا «ال 
يوجد أطباء هنا ميكنهم مساعدتي، أحتاج 
إلى املساعدة من فضلكم، أنا خائف جدا، 
أنا خائف من أنني قد أموت في أي وقت».
وقالــت عائلــة يوســف إنــه وأقاربه 
اآلخرون أجبروا على السفر إلى سورية 
من قبل شقيقه محمد ذهب - وهو مجند 
معــروف لتنظيــم «داعــش». وكان عمر 
يوسف ١١ عاما قبل ان يتم احتجازه عام 

 .٢٠١٩
وجاء في بيان األسرة «نشعر باحلزن 
عندما علمنا بوفاة حبيبنا يوسف. نشعر 
باحلــزن والغضــب ألن يوســف لم يكن 

بحاجة إلى املوت».
من جانبه، قال متحدث باســم وزارة 
اخلارجية األســترالية في بيان، إن بالده 

تسعى لتأكيد تقارير عن الوفاة.
وفي الرابعة عشرة من عمره، انفصل 
يوسف عن والدته وسجن في سجن الرجال 
ألنه اعتبر بلغ ســنا غير مناسب ملخيم 

للنساء واألطفال.
وأعلنت وزارة اخلارجية أنها ال تزال 
حتاول تأكيد وفاة ذهب. وقالت في بيان 
إن «احلكومة األســترالية ال تزال تشعر 
بقلــق عميق إزاء وضع األســتراليني في 
شمال شرق سورية، مبن فيهم احملتجزون 
في السجون وفي مراكز اعتقال أخرى».

الشــرطة  ـ وكاالت: أعلنــت  واشــنطن 
األميركيــة امــس مقتل ما ال يقــل عن ثالثة 
أشــخاص وإصابة اثنــني آخرين إثر إطالق 
مسلح النار عليهم في مركز جتاري مبدينة 

انديانابوليس األميركية.
وذكرت شرطة مدينة انديانابوليس في 
بيان أن املسلح املشتبه به كان يحمل بندقية 
مزودة بكمية من الذخائر وبدأ بإطالق النار 
عشوائيا فور دخوله قاعة طعام بأحد املراكز 
التجارية باملدينة، مشيرة إلى أنه قتل أيضا 

في احلادث.
وقال مارك مايرز رئيس بلدية غرينوود 
بوالية إنديانا في بيان «شــهدنا إطالق نار 

كثيفا في غرينوود بارك مول».
وتقع املدينة على بعد نحو ١٦ كيلومترا 
جنوب وسط مدينة إنديانابوليس، عاصمة 

الوالية.
وأشــار مايرز إلــى أن مطلــق النار قتل 
برصاص «شخص مســلح»، مضيفا أنه لم 

تعرف بعد دوافع املهاجم.
ونشــرت شــرطة غرينوود رسالة على 
صفحتها في فيسبوك تطلب من األشخاص 
الذين شهدوا إطالق النار االتصال بها لإلدالء 

مبعلومات.
وتابع «مت تأكيد وقوع أربع وفيات» بينهم 

مطلق النار األساسي.
وأشــاد بتدخل الرجل املسلح البالغ ٢٢ 

عاما الذي أنهى الهجوم.
واضاف «البطل احلقيقي هو املواطن الذي 
كان يحمل ســالحا بشــكل قانوني في قاعة 
تناول الطعــام ومتكن من توقيف (هجوم) 

مطلق النار مبجرد أن بدأ تقريبا».
والهجوم هو األحدث في سلسلة من أعمال 
العنف املسلح تشهدها الواليات املتحدة حيث 
يتسبب استخدام األسلحة النارية في مقتل 
نحــو ٤٠ ألف شــخص ســنويا وفقا ملوقع 

«غان فايولنس أركايف». وأعيد اجلدل حول 
حيازة السالح في الواليات املتحدة بعد وقوع 
حادثي إطالق نار في مايو املاضي أسفرا عن 
مقتل ١٠ متســوقني سود في مركز للتسوق 
بشمال والية نيويورك و٢١ شخصا غالبيتهم 
من األطفال في مدرسة ابتدائية في تكساس 
فضال عن ستة أشخاص في شيكاغو مطلع 

الشهر اجلاري.
وفي أعقاب هذه احلوادث، أقر الكونغرس 
أول مشروع قانون رئيسي منذ عقود يفرض 
بعض القيود على حيازة األسلحة النارية وقد 
وقعه الرئيس بايدن أواخر يونيو املاضي، 
معتبرا أنه قد يساهم في إنقاذ حياة الناس 
«رغم عدم تلبيته ملا هو مطلوب حقا» بحسب 

تعبيره.
فــي غضون ذلك، انتقــدت جلنة حتقيق 
برملانية في والية تكساس األميركية مجمل 
أجهزة الشرطة املنخرطة في االستجابة لعملية 
إطالق النار في مدرسة يوفالدي التي أسفرت 
عن ٢١ قتيال في ٢٤ مايو املاضي، مشيرة إلى 
وضــع «فوضوي» وغياب القيادة وعناصر 

«متراخني».
وبحسب تقرير اللجنة فإن قوات األمن «لم 
حتترم تدريبها» و«لم تضع حياة الضحايا 

األبرياء قبل أمنها اخلاص».
وأشار أعضاء في مجلس نواب تكساس 
في تقرير حتقيق أولي إلى أنه في املجمل بني 
وصول أول عناصر شرطة ومقتل املهاجم، 
مــرت ٧٣ دقيقة وهــي مدة «غيــر مقبولة» 
مرتبطة «بغياب القيادة، قد تكون ساهمت 
في خسارة أرواح»، وفق ما جاء في التقرير.

وأكد التقرير أيضا أن حتى لو أنه «يرجح 
أن يكون معظم الضحايا قتلوا فورا بعد أولى 
الطلقات»، فإن بعضهم توفي أثناء نقلهم إلى 
املستشفى و«كان من احملتمل» أن ينجوا لو 

مت إسعافهم بشكل أسرع.

تقرير برملاني ينتقد استجابة الشرطة لعملية مماثلة مبدرسة في «تكساس»

الرئيس املؤقت لسريالنكا ميدد حالة الطوارئ 
وتعزيز اإلجراءات األمنية قبل االنتخابات الرئاسية غدًا

عواصــم - وكاالت: مــدد 
الرئيس السريالنكي باإلنابة 
رانيل ويكرمييســينغ أمس 
حالــة الطوارئ، مــع اقتراب 
انتخابــات برملانيــة  موعــد 
الختيار رئيس جديد للبالد، 
وهو أحد املرشحني الرئيسيني 
فيها. وأصبح ويكرمييسينغ 
تلقائيا رئيسا باإلنابة بعدما 
الســابق  الرئيــس  اســتقال 
غوتابايا راجاباكسا اجلمعة 

بعد فراره إلى سنغافورة.
وتســمح حالــة الطوارئ 
لقوات األمن بتوقيف مشتبه 
بهم واحتجازهــم وللرئيس 
باتخاذ تدابير تلغي القوانني 
املوجودة ملواجهة أي اضطراب 
حاصل. وكانت حالة الطوارئ 
مفروضة لكن البرملان لم يلتئم 
للمصادقة علــى اإلعالن كما 
هو مطلوب، وويكرمييسينغ 
مددهــا اعتبــارا مــن أمــس 
«ملصلحة األمن العام»، وفق 

قوله.
وعززت الشرطة واجليش 
التدابير األمنيــة قبل عملية 
التصويت املقررة غدا النتخاب 
رئيس من بني أربع مرشحني، 
يتولى قيادة البالد في الفترة 
املتبقية من والية راجاباكسا 
الرئاســية، التــي تنتهي في 

نوفمبر ٢٠٢٤.
ويحظى ويكرمييســينغ 
الذي شــغل منصــب رئيس 

الــوزراء ســت مــرات بدعم 
حــزب راجاباكســا احلاكــم 
لتولي الرئاسة، لكنه أصبح 

الهدف التالي للمحتجني الذين 
يحتلون الشوارع منذ أكثر من 
١٠٠ يوم، بعــد فرار الرئيس 

السابق.  وفي مسعى محتمل 
الستمالة ١٤ نائبا كاثوليكيا 
واحلصــول على دعمهم، قال 
ويكرمييســينغ إنه طلب من 
بريطانيا املساعدة الستكمال 
التحقيقات في التفجيرات التي 
وقعــت يوم أحد الفصح عام 
٢٠١٩ وأودت بـ ٢٧٩ شخصا.
أبنــاء االقليــة  ويعتقــد 
الكاثوليكيــة الصغيرة إمنا 
النافذة أن الهجمات االنتحارية 
املنسقة التي استهدفت ثالث 
كنائــس وثالثة فنادق كانت 
«مخططا سياســيا» إليصال 
الســلطة،  إلــى  راجاباكســا 
ويطالبون بتحقيق مستقل.

وأكد مكتب ويكرمييسينغ 
إن الرئيس باإلنابة «بصدد طلب 
مساعدة احلكومة البريطانية 
وأجهزة استخباراتها». واتهم 
متطرفون محليون بالوقوف 
ووجهــت  الهجمــات،  وراء 
االتهامات الى ٢٥ شخصا في 
أكتوبر لالشــتباه بضلوعهم 

في االعتداءات.
غير أن الكنيسة وأحزاب 
املعارضة تقول إن عناصر من 
االستخبارات احلكومية موالني 
لرجاباكسا بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة قدموا الدعم 

ملنفذي الهجمات.
البالغ  السكان  ويعاني 
عددهم ٢٢ مليون نســمة 
من نقــص خطر في املواد 

األساسية منذ نهاية العام 
املاضــي، إذ إن البــالد لــم 
تعــد متلك عمالت أجنبية 
لتمويل وارداتها األساسية. 
وعلــى غــرار الكثيــر من 
الســريالنكيني ال ميلــك 
ميلتون بيريرا الذي يبدو 
نحيال جدا، السبل لشراء 
ما يكفي من املواد الغذائية 
في وقت تشهد البالد أسوأ 
أزمة اقتصادية في تاريخها.
التضخــم  ويتســبب 
اجلامح الذي أدى إلى موجة 
تظاهرات اسفرت األسبوع 
املاضي عن سقوط رئيس 
القــدرة  البــالد، بتراجــع 
الشرائية لدى السريالنكيني 
الذين باتوا يشــترون أقل 
ويأكلون أقل ويعملون أقل.

ويوضح بيريرا لوكالة 
فرانس بــرس أمام منزله 
املتواضع في جيب ساليف 
ايالند الفقير في العاصمة 
كولومبو «العيش صعب 
للغاية، حتى قطعة اخلبز 

باهظة الثمن».
البالغ  الرجل  ويضيف 
٧٤ عاما الذي تضم عائلته 
ســتة أطفــال «نعجز عن 
تأمني كل الوجبات اليومية. 
ومبــا اننا نفتقر إلى املال، 
أحيانــا  الســمك  نقــدم 
لألطفال ويكتفي البالغون 

بالصلصة».

ابراهيم رئيسيرجب طيب اردوغانفالدميير بوتني 


