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أعاد «داعش» فتح طريق
الرقة ــ حلب بعد عامني
على إغالقه (األناضول)

أخبار
األسد :أول تحديات الحكومة
هو الحرب ضد االرهاب

مقاتلي التنظيم بني قتلى وجرحى ،فيما
أكدت مصادر محلية إعادة «الدولة» فتح
ط��ري��ق ال ��رق ��ة ـ �ـ �ـ ح �ل��ب امل �غ �ل��ق م �ن��ذ ع��ام�ين
بعد سيطرة التنظيم على م�ط��ار الطبقة
العسكري.
كذلك استهدف س�لاح الجو مواقع تابعة
ل�ـ«ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة» و«ال�ج�ي��ش ال �ح��ر» في
م��دي�ن��ة خ ��ان ش�ي�خ��ون ف��ي ري ��ف محافظة
إدلب ،ما أدى إلى مقتل عدد من املسلحني.
إلى ذلكّ ،
صد الجيش السوري محاولتي
تسلل للمسلحني ف��ي ح�م��ص ،األول ��ى من
حي الوعر إلى جسر الخراب والثانية من
بلدة الغنطو في اتجاه جبورين ،ما أدى
إلى تدمير آليات بما فيها من مقاتلني.
وف � ��ي درع� � ��ا ج� �ن ��وب ��ًا ،ق �ت��ل ال� �ع� �ش ��رات م��ن
م�س�ل�ح��ي «ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة» خ�ل�ال عملية
للجيش في عتمان وان�خ��ل ،حيث رابطت
وح � � � ��دات ال� �ج� �ي ��ش ع� �ن ��د ط ��ري ��ق ط� �ف ��س ـ�ـ�ـ
ع �ت �م��ان ،م�س�ت�ه��دف��ة ت�ج�م�ع��ات «ال �ن �ص��رة»
داخل عتمان باملدفعية وقذائف الدبابات،
بالتزامن م��ع قصف س�لاح ال�ج��و أله��داف
دق �ي �ق��ة داخ� � ��ل ال� �ب� �ل ��دة ،ب �ي �ن �م��ا اس �ت �ه��دف
الجيش مقرًا ملسلحني داخ��ل بلدة انخل،
م��ا أدى إل��ى مقتل أك�ث��ر م��ن  20منهم ،من
بينهم «البراء» قائد «ل��واء شهداء انخل».
ك��ذل��ك ق�ت��ل وج ��رح ال �ع �ش��رات م��ن مقاتلي
«ج�ب�ه��ة ث ��وار س��وري��ا» و«ال �ن �ص��رة» خ�لال
اس �ت �ه��داف ال�ج�ي��ش مل��واق�ع�ه��م ف��ي ال�ح��راك
وازرع وال �ي��ادودة وت��ل ال�خ�ض��ر ،ف��ي ريف
امل �ح��اف �ظ��ة ،ف �ي �م��ا اس �ت �م��رت االش �ت �ب��اك��ات
ب�ي�ن ال �ج �ي��ش و«ال� �ن� �ص ��رة» ف ��ي ت ��ل ك ��روم
ومجدوليا والعجرف وبئر عجم في ريف
القنيطرة.

«والية الفرات» تخرج إلى العلن
وب �ع��د أك �ث��ر م��ن ش �ه��ر ع �ل��ى اس�ت�ح��داث�ه��ا،
خرجت «والي��ة الفرات» إلى العلن .تنظيم
«ال ��دول� ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة» ك� ��ان ق ��د اس �ت �ح��دث
«الوالية» املذكورة بعد أن بسط سيطرته
ع�ل��ى م��دي�ن��ة ال�ب��وك�م��ال ال�ت��اب�ع��ة ملحافظة
دير الزور السورية (والية الخير) .وتضم
«ال�ف��رات» مدينة البوكمال ومدينة القائم
ال �ع��راق �ي��ة ،وال �ق��رى امل �ج��اورة ل�ه�م��ا ،وتقع
املدينتان على جانبي الحدود بني سوريا
والعراق .ووفقًا ملا تكرره مصادر «الدولة»،
ف� ��إن ع �ل��ى رأس أه� � ��داف ال �ت �ن �ظ �ي��م «ك �س��ر
الحدود وتقويض اتفاقية سايكس بيكو».
مصدر من داخل التنظيم قال لـ«األخبار»
إن «والية الفرات ليست املظهر الوحيد من
م�ظ��اه��ر ت�ق��وي��ض ال �ح��دود الصليبية ،بل
إن مشروع دولة الخالفة في ّ
حد ذاته هو
ه� ٌ
�دم لكل املشاريع الصليبية ،التي دأبت
األنظمة الكافرة على الحفاظ عليها».

«الوحدات» الكردية تسيطر على جزعة...
وعين الجيش على غويران في الحسكة
الحسكة ــ أيهم مرعي
أعلنت «وحدات حماية الشعب» الكردية
سيطرتها ع�ل��ى ب�ل��دة ج��زع��ة ال�ح��دودي��ة
م � ��ع ال� � �ع � ��راق ف � ��ي م �ح ��اف �ظ ��ة ال �ح �س �ك��ة،
وص��وام��ع الحبوب فيها وق��رى العرجة
وسفانة واكراشي وخمس مزارع أخرى
ب�ع��د اش�ت�ب��اك��ات م�س�ت�م��رة م��ع «داع ��ش»
منذ  19آب الفائت.
م� �ص ��در ق � �ي� ��ادي ف� ��ي «ال � � ��وح � � ��دات» أك ��د
لـ«األخبار» أن «مقاتلينا أفشلوا مخطط
داع� � ��ش ب��ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ب� �ل ��دة ج��زع��ة
وإطباق الحصار على أهالي بلدة شنكال
العراقية ،التي ّ
تعد املعبر الوحيد اآلمن
لهم للفرار باتجاه سوريا» .بموازاة ذلك
نفذ عناصر «الوحدات» كمينًا استهدف
آليات لـ«الدولة» في قريتي الحلو وكوع

شالح في ريف رأس العني الجنوبي.
وف��ي الحسكة استهدف س�لاح املدفعية
في الجيش ال�س��وري مواقع للمسلحني
ف��ي ح��ي غ ��وي ��ران ،ال �ح��ي ال��وح �ي��د ال��ذي
ي�ش�ه��د ان �ت �ش��ارا للمسلحني ف��ي مدينة
الحسكة ،وذل��ك بعد املهلة التي منحها
ّ
الحي املحليني ،الذين
الجيش ملسلحي
ج��رت تسوية وض��ع معظمهم ف��ي وقت
سابق ،بما يوحي ببدء عملية عسكرية
ترمي إلى إخراجهم منه .املسلحون ّ
ردوا
ب��اس �ت �ه��داف امل��دي �ن��ة ب �ع��دد م ��ن ق��ذائ��ف
ال �ه��اون ال�ت��ي سقطت ف��ي س��وق املدينة
وش��ارع الجامع وف��رع نقابة الحرفيني،
ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة تسعة
آخ ��ري ��ن ،م��ن ب�ي�ن�ه��م ط �ف��ل ،وع �ن �ص��ر من
«كتيبة حفظ ال�ن�ظ��ام» .م�ص��در ّمسؤول
ف��ي املحافظة أك��د ل�ـ«األخ�ب��ار» أن��ه ُ
«عقد

اج �ت �م ��اع م ��ع أه ��ال ��ي غ� ��وي� ��ران وط�ل�ب�ن��ا
م ��ن ال ��وج� �ه ��اء ت �ح��دي��د ث�ل�اث ��ة خ� �ي ��ارات
للمسلحني :أن يقوم املقاتلني بالتسوية
وامل�ص��ال�ح��ة أو ال �خ��روج بسالحهم وإال
فسيجري اق�ت�ح��ام ال�ح��ي وإع� ��ادة األم��ن
واالستقرار إليه بالقوة» .وب�ّي�نّ املصدر
ّ
أن «امل ��ؤش ��رات ت�ت�ج��ه ن�ح��و ش��ن عملية
عسكرية في الحي إلخراح املسلحني منه
استجابة لنداء األهالي».
وف ��ي ع�ي�ن ال �ع��رب «ك��وب��ان��ي» اس�ت�ه��دف
ع� �ن ��اص ��ر «ال � � ��دول � � ��ة» ق� � ��رى ج� ��ب ال� �ف ��رج
وك�ط��اش ودرب ��ازن ف��ي ري��ف ع�ين العرب
ال �غ��رب��ي ب �ق��ذائ��ف ال��دب��اب��ات وامل��دف�ع�ي��ة،
م��ا أدى إل��ى س�ق��وط ع��دد م��ن الضحايا
وتدمير عدد من منازل القرى املذكورة،
وذل��ك بالتزامن مع اشتباكات متقطعة
مع «الوحدات» في املنطقة.

رأى الرئيس السوري بشار االسد ،أمس ،خالل اجتماع
للحكومة الجديدة ،عقب أدائها القسم برئاسة وائل
الحلقيّ ،أن أول التحديات أمام الحكومة هو «موضوع
األمن والحرب ضد التنظيمات اإلرهابية ،بالتوازي مع
مواصلة االهتمام باملصالحات الوطنية ألنها أثبتت
نجاحها في العديد من املناطق».
ودعا األسد ،في بيان رئاسي ،الحكومة الجديدة إلى
«تقديم رؤية جديدة والبحث عن سلبيات املرحلة السابقة
وتالفيها رغم الظروف التي تمر
بها البالد».
وبالنسبة لالقتصاد ،أشار
األسد إلى أن «األهم في املرحلة
املقبلة هو إعادة اإلعمار سواء
إن كان في املناطق التي استتب
فيها األمن أو العشوائيات وهذا
يتطلب من كل الوزارات العمل
وفق خطط مدروسة وآليات
عمل قابلة للتنفيذ» ،مضيفًا في الوقت نفسه أنه «يجب
على الحكومة أن تتخذ كل اإلجراءات لتحقيق العدالة ومنع
االحتكار وضبط األسعار ومكافحة تجار األزمة وأن
تكون حاسمة في موضوع مكافحة الفساد ومحاسبة
الفاسدين وعدم تجاوز القانون».
(األخبار)

تل أبيب :اسقاط طائرة من دون طيار
أعلن الجيش اإلسرائيلي في بيان ،أنه اسقط طائرة من
دون طيار قادمة من سوريا ،وخرقت املجال الجوي
اإلسرائيلي فوق الجوالن ،من الجانب االسرائيلي في
منطقة معبر القنيطرة على الحدود .وبحسب البيان،
اطلقت الدفاعات االسرائيلية صاروخ أرض جو من طراز
«باتريوت» على الطائرة ،فأصابها بصورة مباشرة ما
ادى الى اسقاطها.
وأكد مصدر عسكري رفيع لالذاعة العبرية أن الجيش
ال يعرف حتى اآلن ،هوية الجهة التي ارسلت الطائرة
واملهمة املوكلة اليها ،إال أن التحقيقات حولها ما زالت
جارية« ،لكنني ال استبعد ان تكون عائدة للجيش النظامي
السوري الذي كان يحاول جمع معلومات استخبارية
عن قوات املعارضة السورية في الجوالن» .وفي تقرير
للقناة العاشرة من الجوالن ،أشار مراسلها إلى أن هوية
الطائرة ما زالت مجهولة ،وكل الفرضيات يجري تداولها
في التحقيقات ،ومن بينها أن يكون الخرق غير مقصود
وانها تجاوزت الحدود فأسقطها الجيش« ،وقد يكون
ّ
مسيروها من حزب الله أو من الجيش السوري ،وهذا ما
سينكشف الحقًا من حطامها ومن التحقيقات حولها».
بدوره ،قال وزير الدفاع اإلسرائيلي ،موشيه يعلون...« ،
لقد اثبتت األسابيع القليلة املاضية ّأن صبرنا قصير وفي
حده االدنى ،ومن يحاول اختبارنا فسيواجه برد قوي».
(األخبار)

االتحاد األوروبي :األسد مسؤول عن تنامي «داعش»
أصدر قادة الدول األوروبية في اجتماعهم الذي انعقد في
بروكسل أمس عدة قرارات تتعلق بالوضع األمني الراهن
في العراق ومستجدات الحرب ضد تنظيم «داعش».
وندد االتحاد بالعنف الجاري في العراق وسوريا
والذي يهدد باالنتشار خارج املنطقة ،كما أعلن القادة
األوروبيون دعمهم لتقديم املساعدة العسكرية للعراق في
مواجهة «داعش» .وقررت القمة األوروبية أيضًا مواجهة
التشدد األيديولوجي داخل االتحاد ،وأوصت بوضع
بيانات للمسافرين األوروبيني لوقف انتقال املقاتلني من
أوروبا إلى سوريا والعراق .كذلك أكدت أن عدم استقرار
سوريا «والحرب الوحشية التي يشنها نظام (الرئيس
بشار) األسد هي التي سمحت بتنامي داعش» ،داعية إلى
حل سياسي عاجل لألزمة السورية.
(األخبار)
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