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وقفة ت�ضامنية في جامعة حلب دعم ًا لـ «عين عرب»:
هي عين كل ال�سوريين ...ولن تركع بف�ضل مقاومتها
نفذت جامعة حلب وقفة تضامنية
مع مدينة عين عرب ـ كوباني السورية
التي يحاصرها تنظيم «داع���ش»،
بحضور حشد م��ن طلبة الجامعة
وممثلي األحزاب الوطنية وفعاليات
المجتمع المدني .وأكد المشاركون
في الوقفة على سوريّة مدينة عين
عرب وعلى تضامنهم ودعمهم الكامل
ألبنائها المحاصرين.
وأشار الدكتور عبد القادر حريري،
أمين فرع جامعة حلب لحزب البعث،
في كلمته إل��ى أن مدينة عين عرب
ستبقى شوكة في عيون أعدائها،
منوها ً أنها ستبقى مدينة سورية
مهما ح���اول ال��م��ت��آم��رون تشويه
هويتها ،وأن النصر على المرتزقة
في المدينة وكافة الميادين السورية
قريب جدا ً بفضل همة أبناء الجيش
ٌ
العربي السوري األبطال وعزيمتهم
وقيادة الرئيس بشار األسد.
من جانبه ،ن��دّد الدكتور محمود
دهّ ان بالهجمة الشرسة التي تشهدها
مدينة عين عرب ـ كوباني ،مؤكدا ً أنها
ستبقى س��وريّ�� ًة على ال���دوام مهما
ح��اول أع��وان أردوغ���ان أن يشوهوا
حقيقتها ،وأن عين ع��رب وكما هي
الحال في كافة مناطق سورية لن
تركع وستحقق النصر على األعداء.
وشدد الدكتور عبد الهادي نصري،
رئيس جمعية رواد الفكر التنويري
في حلب ،على أن أبناء جامعة حلب
قالوا كلمتهم وأرسلوا رسالتهم إلى
أهلهم في عين ع��رب التي هي عين
ك��ل س��وري شريف وج��زء ال يتجزأ
من أراضي سورية الطاهرة ،منوها ً
ب��األخ��وة العربية – الكردية وبأن
المحاوالت التركية لتفريق السوريين
ستبوء بالفشل ألن العشب السوري
ك��ان على ال���دوام وسيبقى الشعب
الواعي لكل المؤامرات التي تحيق
ببالده.
وأك��د أحمد كوسا ،األمين العام
للحزب الديمقراطي ال��س��وري ،أن
بشائر النصر باتت تلوح في األفق،
موجها ً رسالة إل��ى كل دول العالم
بيّن من خاللها أن��ه كما أن سورية
جسد لكل السوريين ،فإن عين عرب
هي قلب لكل سوري وطني شريف،
موجها ً التحية ألبطال الجيش العربي
السوري وألرواح شهداء الوطن.

القوات العراقية تق�ضي على ن�صف قيادات «داع�ش» وتحرر مناطق في تكريت

العبادي :العراق يتعر�ض لحرب نف�سية كبيرة

قوات عراقية بالقرب من بيجي

الوضع العسكري واألمني أفضل
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،أمس،
أن العراق يتعرض الى حرب حقيقية ،مشيرا ً إلى أن
 70في المئة من تلك الحرب نفسي و 30في المئة منها
يُخاض فعليا ً على األرض.
وبيّن العبادي ،نقالً عن الـ»السومرية نيوز»،
أن الحرب النفسية هي التي تحسم المعركة وهي
أق��وى من األسلحة الكيميائية والبيولوجية .ودعا
إل��ى مواجهتها باالعتماد على الجانب األكاديمي
والتخطيطي ،وإلى ضرورة القيام بحمالت إعالمية
واسعة لمواجهة اإلرهاب ،مؤكدا ً أن الوضع العسكري
واألمني حاليا ً أفضل بكثير من السابق ،فيما حذر
من الكذب على المواطنين ،إذ إنه سيؤدي الى عملية
«انهيار» كبيرة في حال انكشافه.
وقال العبادي ،في بيان له عقب اجتماع عقده مع
خبراء وإعالميين وأساتذة جامعات وخلية العمليات
النفسية ،إنه «ينبغي القيام بحمالت إعالمية واسعة
واالجتماع ال���دوري بوسائل اإلع�لام وإبالغها بما
يجري» ،مؤكدا ً أن العدو «لديه توجهات إجرامية
تدميرية وال يمكنه االنتصار علينا ،إال أنه في الوقت
نفسه يجب عدم االستهانة به ،فهو لديه قدرة إعالمية
كبيرة».
وأضاف العبادي أن «الوضع العسكري واألمني

مسؤولي جامعة حلب خالل تضامنهم

حاليا ً أفضل بكثير من السابق ،ولكن ما يُطرح في
اإلعالم هو العكس» ،مؤكدا ً أن «القوات األمنية تسيطر
على كثير من المناطق التي كانت عصابات داعش
تحتلها».
وعلى الصعيد األمني ،أعلنت قيادة عمليات دجلة
القضاء على أكثر من  50في المئة من قيادات الصف
األول في جماعة «داع��ش» اإلرهابية في المحافظة
خ�لال األشهر األرب��ع��ة الفائتة بعمليات استباقية
ناجحة ،وأكدت أن التنظيم فقد أغلب حواضنه وبقيت
مناطق محدودة سيتم تحريرها قريباً.
وأف��اد موقع «السومرية ن��ي��وز» ،أم��س ،أن قائد
عمليات دجلة ،الفريق الركن عبد األمير الزيدي ،قال
«إن األجهزة األمنية من الشرطة والجيش المدعومة
بالحشد الشعبي وأبناء العشائر نجحت في القضاء
على أكثر من  50في المئة من قيادات الصف األول
لتنظيم داعش في ديالى خالل األشهر األربعة الفائتة
من خالل عمليات استباقية ناجحة».
وأض��اف الزيدي «أن داع��ش فقد أغلب حواضنه
في ديالى ول��م يتبق س��وى مناطق محدودة سيتم
تحريرها في القريب العاجل» .وأشار إلى أن تكاتف
العشائر مع القوات األمنية في محاربة «داع��ش»
سوف يسهم في تسريع وتيرة حسم المعركة وإعادة

االستقرار والطمأنينة إلى المناطق التي ُتص ّنف على
أنها ساخنة .وفي السياق نفسه ،أعلن محافظ صالح
الدين ،رائد إبراهيم ،عن بدء حملة عسكرية واسعة
لتحرير مناطق شمالي تكريت وقضاء بيجي من
جماعة «داعش» اإلرهابية ،فيما أكد أن القوات األمنية
تتحرك بغطاء جوي.
وقال ابراهيم ،نقالً عن الـ»السومرية نيوز» ،إن
«ق��وات تابعة لقيادة عمليات ص�لاح الدين وعدة
قطعات عسكرية ب��دأت ،صباح اليوم ،عملية أمنية
واسعة النطاق لتحرير مناطق شمالي تكريت وبيجي
من تنظيم داع��ش اإلره��اب��ي» .وأض��اف إبراهيم أن
«القطعات العسكرية تتحرك نحو أهدافها بغطاء
جوي وفرته طائرات مقاتلة عراقية وأميركية».
إلى ذل��ك ،أعلن آمر ل��واء ال��رد السريع الثالث في
وزارة الداخلية العراقية ،أم��س ،عن تحرير منطقة
الحمرا الواقعة بين مدينة تكريت وقضاء بيجي من
مسلحي «داعش» ،فيما أشار إلى أن المنطقة المحررة
تعتبر أبرز معاقل «داعش».
وأضاف اللهيبي أن «القوات األمنية ما زالت تتقدم
لتحرير المناطق األخ��رى في تكريت» ،الفتا ً الى أن
معنويات القوات األمنية عالية وه��ي عازمة على
القضاء على اإلرهابيين».

بن جدو :مجموعات تحركت نحو مرتفعات �شمال غربي البالد
حشد من طالب جامعة حلب يتضامنون مع كوباني
بدوره ،ن ّوه عمار كعدة ،رئيس فرع
جامعة حلب لالتحاد الوطني لطلبة
سورية ،بأن طلبة حلب شاركوا في

الوقفة ليقولوا إنهم سيبقون دائما ً
على العهد فدا ًء لسورية ولكل حبة
من ترابها الطاهر ،وليؤكدوا دعمهم

ووقوفهم مع أخوتهم المحاصرين في
مدينة عين عرب حتى يتحقق النصر
على اإلرهابيين المرتزقة.

الأكراد يتمكنون من وقف تقدم «داع�ش» في عين عرب ال�سورية

�صالح م�سلم� :سنزف خبر تحرير كوباني قريب ًا

نحن على أبواب التحرير
أك���دت م��ص��ادر م��ن داخ���ل مدينة عين عرب
السورية أن جماعة «داعش» اإلرهابية تراجعت
من ع��دة مناطق في المدينة ،إذ باتت الجماعة
تسيطر على أق��ل من ثلث المدينة بعدما كانت
تسيطر على  40في المئة منها.
وأفاد موقع «راي اليوم» بأن المصادر أوضحت
أن «التنظيم يسيطر على حي الصناعة في الجهة
الشرقية للمدينة وب��ع��ض األج���زاء ف��ي الجهة
الجنوبية الشرقية ،فيما أعاد انتشاره في باقي
الجهات على مسافة  4كيلومترات عن أط��راف
المدينة».
وكان مقاتلو «وحدات حماية الشعب» تمكنوا
من استعادة السيطرة على تل شعير جنوب غرب
مدينة عين ع��رب ،فيما استهدفت «داع��ش» حي
الجمارك في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة
بعدد من قذائف الهاون ،تالها اندالع اشتباكات
لبعض الوقت.
وفي السياق نفسه ،قال رئيس حزب االتحاد

عناصر من وحدات حماية الشعب
الديمقراطي السوري صالح مسلم« :سنزف خبر
تحرير عين عرب (كوباني) قريباً» .بدوره ،قال
عضو اإلدارة المحلية لمدينة عين عرب ،إدريس
نعسان« ،إن التنظيم كان يسيطر على  30في
المئة من كوباني ،أما اآلن فهو ال يسيطر إال على 20
في المئة أو أقل ،في حين خفت حدة االشتباكات
واقتصرت على إطالق نار متقطع».
في المقابل ،أكدت مصادر للموقع أن «داعش»
تعد لهجوم ُوص��ف بـ«الكاسح» ،حيث غ��ادرت
ق��وات تعتبر من النخبة في الجماعة اإلرهابية
مدينة الرقة باتجاه القرى المحيطة بمدينة عين
ع��رب ،مشيرة إل��ى أن الجماعة خ ّزنت أسلحة
وصلتها حديثاً ،فيما توقفت غ��ارات التحالف
األميركي عن مختلف المناطق التي تسيطر عليها
«داعش».
وكانت «وح��دات حماية الشعب» تمكنت من
وقف تقدم الجماعة اإلرهابية في مدينة عين عرب
بعد شهر من المعاركِ الضارية .وص ّد المقاتلون

هجوما ً لمسلحي «داع��ش» على مشارف مركز
مرشد بينار الحدودي التركي مع سورية بهدف
طع إمكان العبور من تركيا إلى مدينة عين عرب.
َق ِ
وق��ال المرصد السوري المعارض إن المقاتلين
األكراد تمكنوا من وقف تقدم «داعش» في اليومين
األخيرين .وأضاف «أن األكراد يخوضون مقاومة
شرسة لصد هجماتها» ،وأوضح أنهم يحاولون
ج ّر «داعش» الى حرب استنزاف عبر شن هجمات
أو محاولة ح��ص��ار مقاتليها ف��ي مق ّرهم ال��ذي
استولوا عليه األسبوع الفائت».
من جانب آخر ،أكد رئيس الهيئة التنفيذية في
مدينة عين عرب ،أنور مسلم ،في اتصال هاتفي مع
قناة «العالم» ،أن «وحدات حماية الشعب» كبّدت
جماعة «داع��ش» اإلرهابية خسائر فادحة في
األرواح ،ما أجبرها على طلب الدعم من المناطق
المجاورة ،مؤكدا ً أن المقاتلين األكراد ال يزالون في
مواقعهم.

مقتل  3جنود م�صريين وجرح  7في «تفجير مزدوج»
ُقتل ثالثة جنود في الشرطة المصرية على األقل
نتيجة «تفجير مزدوج» استهدف دورية أمنية قرب
مدينة العريش ،في محافظة شمال سيناء ،وأسفر
عن إصابة سبعة آخرين من أفراد الشرطة ،بحسب ما
أكدت مصادر أمنية وطبية أمس.
وأكد مسؤولون أمنيون أن «مجهولين» استهدفوا
سيارة تابعة للشرطة بعبوتين ناسفتين انفجرتا
دف��ع��ة واح���دة ،أث��ن��اء م��روره��ا ق��رب «م��رك��ز شباب
المساعيد» ،على الطريق الدولي الساحلي ،ما أسفر
عن مقتل اثنين من أف��راد ال��دوري��ة وإصابة ثمانية
آخرين في موقع الهجوم.
وف��ي وق��ت الح��ق من ظهر أم��س ،أك��د مصدر طبي
في شمال سيناء وفاة أحد الجرحى الثمانية متأثرا ً
بإصابته ،بعد نقله إلى المستشفى العسكري في
العريش ،ما رفع حصيلة الضحايا إلى ثالثة قتلى،
وسط توقعات عن سقوط مزيد من القتلى ،نظرا ً إلى
وجود مصابين في «حالة حرجة».
ونقلت وكالة أنباء «الشرق األوس��ط» عن وكيل
وزارة الصحة في المحافظة الموازية للحدود مع قطاع
غزة و»إسرائيل» ،طارق خاطر ،قوله إن «هناك ثالثة
مصابين حاالتهم مستقرة» ،بحسب ما أورد موقع
«أخبار مصر» الرسمي ،من دون اإلشارة إلى حاالت

باقي المصابين.
وق��ال��ت الوكالة الرسمية إن ق��وات األم��ن تقوم
بتمشيط المنطقة بحثا ً ع��ن «مرتكبي الواقعة»،
ورجحت أنهم من «العناصر التكفيرية» ،في إشارة
على ما يبدو إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» ،التي
تبنت العديد من الهجمات المماثلة ضد قوات الجيش

خالل تشييع ضحايا التفجير المزدوج

والشرطة في عدد من محافظات مصر.
وتشهد شبه جزيرة سيناء ،التي تعاني حالة من
«االنفالت األمني» ،مواجهات بين قوات األمن المصرية
ومسلحين ينتمون إلى جماعتي «أنصار بيت المقدس»
و»أجناد مصر» ،وهما جماعتان تنتميان إلى تنظيم
«القاعدة» ،منذ «عزل» الرئيس السابق محمد مرسي.

تون�س تعلن القب�ض على «�أخطر العنا�صر الإرهابية»
أعلنت وزارة الداخلية التونسية
إل��ق��اء القبض على ال��م��دع��و عالء
الدين الطاهري الذي وصفته بأنه
أخطر العناصر اإلرهابيين ،وعمدت
إلى تفكيك الخلية التابعة له في
والية قابس وضبطت في حوزتها
كمية من األسلحة.
كذلك ،تمكنت القوى األمنية من
إلقاء القبض على ثالثة أشخاص
ك�� ّون��وا شبكة ت��و ّل��ت نقل الشباب
التونسيّين خلسة الى ليبيا ومنها
إلى بؤر التوتر في العالم.
وك��ان وزي��ر الداخلية التونسي
لطفي ب��ن ج��دو كشف ع��ن تحرك
مجموعات إرهابية نحو مرتفعات
شمال غرب البالد.
وق����ال ب��ن ج����دو ،ف��ي تصريح
إعالمي أول من أمس ،لدى زيارته
م��ح��اف��ظ��ة ج��ن��دوب��ة ف��ي ال��ش��م��ال
الغربي التونسي ،إن لدى الداخلية
معلومات تفيد بتحرك مجموعات
إرهابية نحو مرتفعات محافظة
الكاف.
وأفاد بأن الخطة األمنية تهدف
إل���ى ت��أم��ي��ن االن��ت��خ��اب��ات العامة
في م��دن الشمال الغربي (الكاف
وج���ن���دوب���ة) وال���وس���ط ال��غ��رب��ي
(القصرين) المحاذية للحدود مع
الجزائر ،علما ً أنها تشهد تهديدات
إرهابية .

تون�س« :داع�ش»
يخطط لإقامة
�إمارة له في
الجنوب التون�سي
كشفت تقارير أمنية تونسية،
أم����س ،ع��ن وج����ود ت��ح��رك��ات
سريعة لجماعات إرهابية على
ال��ح��دود التونسية  -الليبية
اس��ت��ع��دادا ً للتسلل إل��ى داخ��ل
األراض���ي التونسية واإلع�لان
عن إقامة إمارة لتنظيم الدولة
اإلسالمية جنوب البالد.
وأك����د ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي
ل���وزارة الداخلية ،محمد علي
ال��ع��روي ،ف��ي ب��ي��ان صحافي
أن ال��ت��ق��اري��ر االس��ت��خ��ب��اري��ة
تحدثت عن عزم تنظيم «أنصار
الشريعة» ف��ي ت��ون��س ،ال��ذي
بايع تنظيم الدولة اإلسالمية
منذ شهر تقريباً ،على إحداث
فوضى وأعمال عنف في بعض
ال��م��دن الجنوبية التونسية
ال��م��ت��اخ��م��ة ل��ل��ح��دود الليبية
بعد أن شددت القوات األمنية
قبضتها على الحدود.
وأوض�����ح أن ال��ج��م��اع��ات
المتشددة والمنتشرة في ليبيا
اضطرت ،تحت وط��أة القصف
ال���ج���وي ل���ط���ائ���رات ال��ج��ي��ش
الليبي ،إلى الفرار واالقتراب من
الحدود التونسية والسعي إلى
خلق بؤرة توتر أخرى لتحقيق
هدفها المزعوم المتمثل أساسا ً
في خلق إمارة إسالمية تابعة
لتنظيم «داع����ش» ف��ي شمال
أفريقيا.

ي��ش��ار إل��ى أن وزارة الداخلية
أعلنت في وقت سابق عن نشر قوة
مشتركة م��ن الداخلية والجيش
في مناطق ح��دودي��ة ،إضافة إلى
تسخير  50ألف عنصر أمن لتأمين
االنتخابات البرلمانية المقررة في
 26تشرين األول الحالي.

وف���ي س��ي��اق م��ن��ف��ص��ل ،ق��دم��ت
الهيئة العليا المستقلة لالتصال
السمعي والبصري نتائجَ تقريرها
األول المتعلق باحترام التعددية
ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام خ�لال الحملة
االنتخابية واإلج��راءات المقبلة في
شأن القنوات غير القانونية.

ورأت الهيئة أن حزب «النهضة»
هو األوفر حظا ً في التغطية ويليه
«ن��داء تونس» ،ودع��ت اإلعالميين
إل����ى ف����رض أخ�ل�اق���ي���ات ال��م��ه��ن��ة
والعمل لضمان التوازن وتحقيق
م��ب��دأ اإلن��ص��اف ب��ي��ن ال��م��داخ�لات
التلفزيونية.

قوات النخبة تبحث عن خاليا إرهابية نائمة

ليبيا 14 :قتي ًال �إثر تجدد
اال�شتباكات في بنغازي
ارتفعت حصيلة قتلى المعارك بين الجيش الليبي
ومسلحي جماعة «أنصار الشريعة» ،في منطقة الماجوري
في مدينة بنغازي شرق ليبيا ،إلى  14قتيالً إثر تجدد
االشتباكات صباح أم��س ،بينما كثف الطيران الحربي
الليبي غاراته على مواقع عدة للمسلحين.
وقالت قناة «سكاي نيوز» إن  14قتيالً سقطوا في
االشتباكات التي اندلعت يوم الخميس الماضي واستؤنفت

أمس صباحاً ،لكنها لم تذكر إلى أي جهة ينتمي القتلى.
وأعلن الجيش الليبي أنه حقق أول من أمس تقدما ً في
مدينة بنغازي ،في إطار معركة الحسم التي بدأها لتطهير
المدينة من المسلحين.
وقال الجيش الليبي إن محيط بنغازي ،ثاني أكبر المدن
في ليبيا ،أصبح آمناً ،مشيرا ً إلى أن العملية العسكرية
«ستستمر حتى طرد المسلحين».

تقرير �إخباري
برية متعددة الجن�سيات لتحرير المو�صل ...
قوات ّ
وبغداد تتحفظ
أج��رت ال��والي��ات المتحدة ح��وارات سرية مع
ع��دد م��ن دول التحالف ال��دول��ي ،رك��زت خاللها
على إنشاء قوات ب ّرية كبيرة متعددة الجنسيات
لمواجهة متطلبات بعض العمليات الصعبة ضد
«داع ��ش» ف��ي ال�ع��راق وس��وري��ة .وي�ق��ول مصدر
سياسي ُمطلع إنّ «إقليم ك��ردس�ت��ان» ق��د يكون
المنطلق الستيعاب قوة ب ّرية متعددة الجنسيات
س �ت �ك��ون ُم� �ج� � ّه ��زة ب��م��ع��دات ع �س �ك��ري��ة ثقيلة
ومتط ّورة للغاية ويبلغ تعدادها قرابة  30ألف
عسكري من مختلف دول التحالف الدولي في
المرحلة األول��ى ،وقد تكون قابلة للزيادة وفق

ظروف الحرب.
وي �ض �ي��ف ال �م �ص��در أنّ ه���دف ه���ذه ال �ق��وات
المقترحة تنفيذ عمليات نوعية داخ��ل العراق
وسورية ،وأنها ستعبر الحدود باتجاه مناطق
ي�س�ي�ط��ر ع�ل�ي�ه��ا ت�ن�ظ�ي��م «داع� � ��ش» ع �ل��ى ح ��دود
كردستان مع سورية ،وستشارك بصورة ف ّعالة
في تحرير مدينة الموصل التي تع ّد المعركة فيها
م��ن أعقد وأش��رس ال�م�ع��ارك المرتقبة .ويشير
المصدر الى أنّ حكومة الدكتور حيدر العبادي ال
ّ
تحفظة على إنشاء القوات الب ّرية المتعددة
تزال ُم
الجنسيات.

