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تحرير  22قرية في َ
ريفي القام�شلي والح�سكة
بم�ؤازرة مغاوير الجي�ش ال�سوري و�أبناء الع�شائر

�سورية :تقهقر الميلي�شيات على ّ
كل الجبهات
محسن جامع ونور جبور
تمكنت وح���دات حماية الشعب
وال���م���رأة خ�ل�ال ال��س��اع��ات ال���ـ 24
الماضية ،من تحرير  19قرية جديدة
م��ن مسلحي «داع���ش» ،ف��ي جهات
مدينة عين العرب الـثالثة ،إضافة
إلى مقتل عدد من المسلحين أثناء
حملة التحرير.
ففي الجهة الشرقية من المدينة،
حررت وحدات الحماية قرى :صوالن،
خرابستان الكبيرة وخرابستان
الصغيرة ،لهيني ،ميلي ،ك��وران،
أوج ق��ارداش .ويذكر أن هذه القرى
كانت قد تعرضت للنهب والسرقة،
إضافة إلى زرع المسلحين األلغام
وال��ق��ن��اب��ل فيها ،وتستمر وح��دات
الحماية في حملة تمشيط هذه القرى
بغية تنظيفها من مخلفات مسلحي
التنظيم.
وكثفت وحدات من الجيش العربي
السوري ضرباتها ورماياتها على
أوك���ار التنظيمات التكفيرية في
أري���اف حماة ودي��ر ال���زور ،ود ّم��رت
وح���دات أخ���رى آل��ي��ات ورش��اش��ات
ثقيلة للتنظيمات اإلرهابية في ريف
حمص ،ومستودعَ صواريخ وذخيرة
ف��ي ري��ف ال�لاذق��ي��ة ال��ش��م��ال��ي .كما
سقط عشرات القتلى والمصابين في
صفوف إرهابيي ما يسمى «جيش
اإلسالم» والتنظيمات التكفيرية في
الغوطة الشرقية خالل عمليات ض ّد
تجمعاتهم ،في حين أقرت التنظيمات
التكفيرية بمقتل عدد من أفرادها في
ريف إدلب.
وفي ريف دمشق ،سقط عشرات
ال��ق��ت��ل��ى وال���ج���رح���ى ف���ي ص��ف��وف
إرهابيي ما يس ّمى «جيش اإلسالم»
والتنظيمات التكفيرية الموجودة في
الغوطة الشرقية خالل عمليات نفذتها
وحدات من الجيش والقوات المسلحة
ضد أوكارهم وتجمعاتهم .و ُد ّم��رت
عربتان مصفحتان لما يسمى «جيش
اإلسالم» ،و ُقتل عدد من أفراده خالل
عمليات الجيش قرب جامع الهدى

عبد الرحمن السيد
حقق الجيش العربي السوري انتصارات متتالية مع
اندحار «داعش» في كل من َ
ريفي الحسكة والقامشلي،
ب��م��ؤازرة ق��وات المغاوير وأب��ن��اء العشائر العربية
المنتفضة ض ّد إجرام عصابات «داعش» ،ما أدّى إلى
قضم سريع لقرى ريف محافظة الحسكة المحاذية
للعراق وتركيا.
ففي ريف القامشلي ،بدأ الجيش العربي السوري
بفرض سيطرته على القرى المجاورة للمدينة ،من أجل
تأمين المدينة من نيران عصابات «داعش» بالتعاون
مع قوات الدفاع الوطني والعشائر وأبناء القرى التي
يدخل إليها الجيش ،وسط حاضنة اجتماعية ،أدّت إلى
انخراط المئات من أبناء القرى للقتال ضمن صفوفه،
وتحرير قراهم من دنس اإلرهاب.
وح ّرر الجيش  16قرية ومزرعة في ريف القامشلي
الجنوبي على طريق تل ب��راك وه��ي :تل التبن ،تلول
محمد ،الكيطة ،م��زرع��ة الكيطة ،ال��دالوي��ة صغيرة،
الدالوية كبيرة ،شماسية ،رزرازة ،حتيتكة ،مزرعة
خالد ،مزرعة أحمد ،عاكوكة ،مزرعة عاكوكة ،وجسر
الكيطة وجسر عاكوكة.

وبذلك ،بدأ الخناق يضيق على العصابات المسلحة
في بلد َتي تل حميس وت��ل ب��راك ،آخ��ر معاقل تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وفي الحسكة ،تستمر عمليات رجال الجيش العربي
السوري العسكرية في الريف ،بهدف توسيع دائرة
السيطرة لمنع محاوالت عصابات «داع��ش» للتسلل
إلى المدينة .فبسط الجيش العربي السوري بالتعاون
مع أبناء العشائر سيطرته على قرى جديدة في الريف
الجنوبي وهي :الوطواطية ،مزرعة جمو ،قرية جمو،
ومزرعة الجيسي ،وأجزاء كبيرة من قرية أم الخير.
وبهذه السيطرة على هذه القرى ،تم اإلطباق على
فوج الميلبية المحتل من قبل عصابات «داع��ش» من
ثالثة محاور ،ما يجعل إع��ادة السيطرة عليه مسألة
وقت.
ويعتبر هذا الموقع استراتيجياً ،إذ يض ّم تج ّمعا ً
للصوامع ومحلجا ً لألقطان وصوامع صباح الخير،
ويكشف الطريق بين الحسكة والشدادي .والسيطرة
عليه تعني تأمين الخاصرة الجنوبية لمدينة الحسكة
بشكل كامل ،وقطع خطوط اإلم��داد الرئيسية لتنظيم
«داعش» بين جبل عبد العزيز والشدادي والهول ،وهي
المعاقل الثالثة األخيرة الباقية لـ«داعش».

مقتل  36في هجومين انتحاريين و�سط المدينة
في دوما .ومن بين القتلى التونسي
«الحبيب الشعتاني» والفلسطينيين
«باسل جعارة وجميل صبرة ووفيق
صبحية ومحمد النعسان».
وتلقت التنظيمات التكفيرية خالل
اليومين الماضيين ضربات مكثفة
أسفرت عن مقتل «أب��و زيد قناص»
القائد العسكري لما يسمى «االتحاد
اإلسالمي ألجناد الشام» والقيادي
في ما يسمى «جيش االس�لام» «أبو
خليل صعب» ،وخبير المتفجرات في
التنظيم «قتيبة كامل» الملقب بـ«أبو
عبدو تفجير».
واشتبكت وح���دات م��ن الجيش
ال��س��وري مع إرهابيين من «جيش

اإلسالم» في مزارع عالية شمال دوما،
وأسفرت االشتباكات عن مقتل عدد
من اإلرهابيين وتدمير آلية م��ز ّودة
برشاش ثقيل .كما ن ّفذ الجيش عملية
مباغتة على تج ّمعات لإلرهابيين
على الطريق بين عربين وم��دي��را،
انتهت بمقتل اإلرهابي الليبي «محمد
ول��د خشيبة» ،وم��ج��دي الديراني
وس��ال��م ب��رغ��وث وص���ف���وان قاسو
وكاسم الحريري .وفي مدينة داريا،
سقط ثالثة إرهابيين وأصيب نحو
 28خالل عمليات للجيش أسفرت
أيضا ً عن تدمير وكر أسلحة وذخيرة.
وف��ي محافظة دي��ر ال���زور ،د ّك��ت
وحدات من الجيش والقوات المسلّحة

بمختلف أنواع األسلحة أوكار تنظيم
«داعش» اإلرهابي في قريتي الجفرة
وحويجة صكر .وأفاد مصدر عسكري
ب��أن وح��دة م��ن الجيش بالتعاون
مع المقاومة الشعبية في المنطقة
الشرقية ،وجهت ضربات مكثفة ض ّد
تج ّمعات تنظيم «داع��ش» في قرية
الجفرة ،أسفرت عن مقتل العشرات
من اإلرهابيين وتدمير آليات مز ّودة
برشاشات ثقيلة .وأض��اف المصدر
أنّ وح����دات م��ن ال��ج��ي��ش ص���ادرت
أسلحة وذخيرة متنوعة إلرهابيي
«داع��ش» الذين ف� ّر العشرات منهم
ت��ح��ت ض��رب��ات ال��ج��ي��ش ،تاركين
أسلحتهم وعتادهم .واقترف إرهابيو

«داع��ش» أبشع المجازر الوحشية
من صلب وفصل رؤوس بحق أهالي
قرية الجفرة الواقعة على ضفة نهر
الفرات اليمنى ،بعدما رفضوا أفكاره
الظالمية التكفيرية وقاتلوه وطالبوه
بالخروج من القرية.
وأض���اف المصدر أنّ وح��دة من
الجيش دك��ت بالمدفعية الثقيلة
أوك����ارا ً وآل��ي��ات وأس��ل��ح��ة لتنظيم
«داعش» ،وكبّدته خسائر كبيرة في
األف��راد والعتاد في حويجة صكر،
على تخوم بلدة حطلة التي تع ّرض
أه��ل��ه��ا ل��م��ج��ازر ب��ش��ع��ة ارتكبتها
التنظيمات التكفيرية وراح ضحيتها
عشرات المواطنين.

الحياة تعود �إلى بغداد بعد رفع الحظر الليلي عنها

الجنوب هادئ ...ودول الخليج ترف�ض الإعالن الد�ستوري ووا�شنطن تنتقده

الحوثي :نريد دولة ّ
لكل اليمن ّيين
أ ّكد زعيم حركة «أنصار الله» عبد الملك الحوثي ،أنّ حركته
تريد دولة لك ّل اليمنيّين ،وخاطب اليمنيّين قائالً إنه لن يكون هناك
إقصاء أو إلغاء.
ورأى الحوثي أنّ خطوة اإلعالن الدستوري ،خطوة تاريخية
وكان ال ب ّد منها لمواجهة الفراغ .متهما ً البعض في الداخل والخارج
بمحاولة ما أسماه «تنفيذ مؤامرات ض ّد الشعب اليمني» .وقال إن
الهدف من استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء
خالد بحاح ،خلق حالة من الفراغ في البالد ،ما يع ّد مؤامرة وخطوة
سلبية.
وح�� ّذر الحوثي من أنّ ال��ف��راغ ليس في مصلحة اليمن على
المستويين األمني والسياسي .معتبرا ً أن اإلعالن الدستوري كان
بمثابة خطوة لتصحيح المسار إلدارة المرحلة االنتقالية نحو
الشراكة.
ودعا الحوثي المجتمع الدولي ودول الجوار إلى عدم االنشغال
ببيانات اإلدان��ة ،بل التعاطي بإيجابية وحكمة مع الموضوع
اليمني .وأكد الحرص على االلتفات إلى مطالب أبناء الجنوب الذين
لطالما ُظلموا من رعاة التعطيل.

هدوء الجنوب

وب��دت محافظات جنوب اليمن ه��ادئ��ة ،الحياة تسير على
طبيعتها ،وكأن اإلعالن الدستوري في صنعاء لم تصل تردّداته
بعد.
ال ردود فعل سلبية أو إيجابية من قبل الحراك الجنوبي ،وهو
القوة األكبر في الجنوب ،يبدو أنه في حالة تر ّقب لما ستسفر
عنه األي��ام المقبلة .معظم قادة الحراك لم يشاركوا في اإلعالن
الدستوري ،لكن بعضهم كان لهم رأي آخر ،وساندوا ما حدث في
صنعاء.
محافظ عدن عبد العزيز حبتور ،وحده من علّق على ما حدث
في صنعاء ،ق��ال حرفياً« :إنّ السلطة المحلية لن تتعامل مع
اإلعالن الدستوري المعلن من قبل أنصار الله باعتباره انقالبا ً
على الشرعية الدستورية» .حديث بن حبتور هذا ال يعبّر عن
رأي الغالبية في الجنوب ،إنما عن رأي من هم في صف الرئيس
المستقيل عبد ربه منصور هادي.
وواصلت اللجان الشعبية الموالية للحراك الجنوبي عملها
واستنفارها في مدن الجنوب كالمعتاد .ال إجراءات استثنائية على
رغم التح ّول الذي يجري في البالد ،الترقب إذا ً هو سيد الموقف في

محافظات الجنوب حتى إشعار آخر.

محافظات ترفض اإلعالن

وكانت سبع محافظات جنوبية قد أعلنت أول من أمس عدم
االعتراف والتعامل مع اإلعالن الدستوري .وذكر بيان صادر عن
اجتماع للمحافظات الجنوبية في مدينة عدن ،أنّ قيادات السلطات
المحلية والتنفيذية في كل من عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة
وحضرموت والمحافظات الجنوبية والشرقية كافة ،إضافة إلى
قيادات المؤسسات العسكرية واألمنية ،تعلن رفضها القاطع اإلعالن
الدستوري .وتعدّه انقالبا ً على الدولة والشرعية الدستورية.
وأشار البيان إلى أنّ «هذا االنقالب الذي قاده الحوثي على الدولة
وعلى مخرجات الدولة وعلى مسودّة دستور الدولة االتحادية،
وكذلك على اتفاق السلم والشراكة ،يع ّد مرفوضا ً شعبيا ً وعلى
كافة المستويات الوطنية اليمنية ،ناهيك عن مخالفته ك ّل األعراف
والمواثيق العربية والعالمية».

رفض خليجي وانتقاد أميركي

وك��ان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن عن رفضه اإلعالن
الدستوري .واعتبر المجلس في بيان صدر أول من أمس« ،اإلعالن
الدستوري نسفا ً كامالً للعملية السياسية السلمية التي شاركت
فيها كل القوى السياسية اليمنية ،واستخفافا ً بك ّل الجهود الوطنية
واإلقليمية والدولية التي سعت مخلصة إلى الحفاظ على أمن اليمن
واستقراره ووحدته ،وتحقيق تطلعات الشعب اليمني».
من جانب آخ��ر ،ذك��رت مصادر دبلوماسية خليجية أن عددا
من دول الخليج سوف تتخذ إج��راءات حيال اليمن بينها سحب
السفراء من صنعاء بعد خطوة الحوثيين األخيرة التي عدتها هذه
الدول خرقا للمبادرة الخليجية واتفاق الشراكة الوطنية والسلم.
وعبّر مجلس األمن الدولي عن القلق الشديد من التط ّورات في
اليمن ،مؤكدا ً استعداده التخاذ خطوات إضافية إذا لم ُتستأنف
المفاوضات التي ترعاها األمم المتحدة على الفور.
وجدّد بيان ألعضاء المجلس التزامهم السالمة اإلقليمية ووحدة
اليمن وسيادته ،مطالبا ً باإلفراج الفوري عن الرئيس هادي ورئيس
حكومته وأعضاء مجلس الوزراء ورفع اإلقامة الجبرية المفروضة
عليهم.
كما انتقدت الواليات المتحدة األميركية إج��راءات الحوثيين
األخيرة التي سيطروا من خاللها على مقاليد األم��ور في البالد،
وأشارت المتحدثة ِباسم الخارجية األميركية ماري هارف إلى أنّ
سياسي ألزمة اليمن يجب أن يلتزم مبادئ مبادرة مجلس
«أيّ ح ّل
ّ
التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني .وثمة إجراءات يمكن
بموجبها تغيير الحكومة عبر الدستور ،وهو ما لم يحدث اآلن».

يدمر �أكبر مركز ات�صاالت لـ«�أن�صار بيت المقد�س»
الجي�ش ّ

َ
ب�صاروخي «غراد»
م�صر تحبط محاولة ا�ستهداف قناة ال�سوي�س
ضمن إطار االستراتيجية الجديدة التي
تب ّنتها القيادة في مصر لمجابهة اإلرهاب،
ج��اء إع�لان القضاء على أكثر من خمسين
من اإلرهابيين في شمال سيناء خالل أيام،
إضافة إلى نجاح قوات الجيش في ضبط
َ
صاروخين من نوع «غ��راد» كانا مج ّه َزين
لالطالق شرق قناة السويس.
وق��ال الخبير األمني ال��ل��واء نصر سالم
إن نطاق الجيش الثاني الميداني أكثر
من  30أل��ف كيلومتر مربع من القناة إلى
الحدود الدولية ،وأنّ أيّ استهداف لهذه
الحدود صعب ،ألن بينها وبين القناة مئات
الكيلومترات ،رافضا ً فكرة أنّ هذه الصورايخ
كانت تستهدف قناة السويس.
وتابع« :هذه االنجازات العسكرية التي
رافقت بدء العمليات الجديدة في سيناء،
عكست تطورا ً نوعياً .وهذه العمليات التي
ن� ّف��ذت م��ع ب��دء إن��ش��اء ال��ق��وة الموحدة في
سيناء ،تشترك فيها وح��دات م��ن القوات
ال��ج��وي��ة وال��ص��اع��ق��ة وال��ق��وات الخاصة،
ويقودها جميعا ً الفريق أسامه عسكر ،مع
صالحيات ميدانية موسعة».
وعلى رغم محاولة الجماعات االرهابية

ت��ط��وي��ر اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا ف��ي اس��ت��ه��داف
المواقع العسكرية واالمنية في سيناء ،تبدو
السلطات المصرية كأنها اختارت اعتماد

استراتيجية جديدة ،ب��دأت تؤتي ثمارها
أكثر من السابق ،وهو ما تظهره المعطيات
والخسائر في صفوف اإلرهابيين.

وك��ان الجيش المصــري ق��د د ّم��ر أول
من أم��س ،أكبر مركز اتصــاالت لتنظيــم
«أنصار بيت المقدس» اإلرهابــي ،بينما
قتل وأصيب  12من اإلرهابيين ،في عملية
نوعيــة شمال سيناء ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
تم ّكنت ق���وات الجيش م��ن ضبط تسعة
متط ّرفيــن ،و 21قطعة سالح ،وقناصتين
في العريش ،فيما د ّم��رت  18فتحة نفق،
وضبطت متو ّرطين في الهجوم اإلرهابي
األخير على سيناء.
وش ّنت قوات الجيش عددا ً من المداهمات
والعمليات العسكرية في مناطق مختلفة
شمال سيناء ،استهدفت معاقل العناصر
اإلرهابيين ،وتم ّكنت ط��ائ��رات «آباتشي»
وأخ��رى من دون طيار ،من تنفيذ طلعات
جوية متتابعة على مناطق (المزارع وقرى
المهدية والمقاطعة والتومة وأبو لفيتة في
رف��ح والشيخ زوي��د) ،لرصد كل تح ّركات
المسلحين وضربهم في حال ظهورهم.
كما تم ّكن الجيش من القبض على ثالث
خاليا إرهابية تض ّم سبعة أشخاص ،من
المتهمين بالضلوع في عدد من العمليات
اإلرهابية.

بعد أكثر من  10سنوات ،عادت الحياة الطبيعية إلى
شوارع العاصمة العراقية بغداد ليالً ،بعد قرار الحكومة
رفع الحظر الليلي عنها ،وفتح الطرق المغلقة .فأزيلت
الحواجز األمنية لتسهيل حركة الناس في المدينة.
ودبّت الحركة في شوارع بغداد وعدد من المحافظات
بعد الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل السبت
ـ األح��د ،وذلك للم ّرة األول��ى منذ نحو عقد ،بعد القرار
«التاريخي» للحكومة العراقية.
وأفاد موقع «السومرية» أمس ،أنه شوهد للمرة االولى
تج ّول السيارات في مختلف شوارع بغداد ،بعدما كانت
حواجز التفتيش تحتجز السيارات ومستقليها بعد
الساعة الثانية عشر تطبيقا ً لقرار حظر التج ّول.
و ُن ّظمت في ساحة التحرير وسط بغداد احتفالية
حضرها نشطاء وم��س��ؤول��ون أمنيون وحكوميون
لالحتفال بالمناسبة.
وك��ان رئيس ال���وزراء العراقي حيدر العبادي ،قد
أمر الخميس الماضي برفع حظر التج ّول الليلي عن
العاصمة بغداد وبشكل كامل بدءا ً من السبت .وعلى
الفور أمر محافظ كربالء عقيل الطريحي برفع حظر
التج ّول الليلي في محافظة كربالء ،وذللك بهدف منح
«الحرية» ألهالي المحافظة.
وكشفت اللجنة األمنية في مجلس محافظة بغداد،
أنّ قرار رفع حظر التج ّول الليلي عن العاصمة سترافقه

خطط أمنية جديدة .مشيرة إلى أن عمليات تفتيش
مسائية ،ستستهدف منازل مشتبه بها.
ليلي يبدأ
ل
و
تج
يذكر أنّ بغداد كانت تخضع لحظر
ّ
ّ
بعد منتصف الليل وحتى ساعة متقدّمة من فجر اليوم
التالي ،نظرا ً إلى الظروف األمنية التي تمر بها البالد،
فيما عمدت السلطات أحيانا ً إل��ى رف��ع التج ّول في
المناسبات.
أمنياً ،قتل  36شخصا ً في حصيلة أولية ،وأصيب
آخرون أول من أمس ،نتيجة تفجيرين في وسط بغداد.
ونجم التفجيران عن هجومين انتحاريين أحدهما
على مطعم والثاني داخل السوق العربية في بغداد.
وأفاد مصدر من الشرطة أن «قوة أمنية ط ّوقت مكان
الحادث ،فيما قامت سيارات اإلسعاف بنقل جثث القتلى
الطب العدلي والجرحى إلى أقرب مستشفى
إلى دائرة
ّ
لتلقي العالج».
فجر «داع��ش» في وق��ت متأخر
من ناحية أخ��رىّ ،
الجمعة ،جسرا ً استراتيجيا ً في مدينة كركوك ،يربط
المدينة مع مجمع نهروان ،الذي يسيطر عليه التنظيم
في جنوب كركوك.
وذكرت مصادر عراقية أنّ الجسر كان قد استخدم من
ّ
مؤخرا ً على كركوك ،استهدف
قبل «داعش» لشنّ هجوم
فندقا ً سابقا ً كان يستخدم كمقر لقيادة القوات األمنية
العراقية.

مروحية تلقي �أ�سلحة لـ«داع�ش»
أفاد مصدر محلي في قضاء الرطبة ـ محافظة األنبار،
بأن طائرة مجهولة ألقت أسلحة وعتادا ً لتنظيم «داعش»،
قرب القضاء غربي الرمادي .وقال المصدر في تصريح
صحافي ،إن «طائرة مجهولة ألقت صناديق تحتوي على

أسلحة وعتاد لتنظيم داعش في صحراء األنبار قرب قضاء
الرطبة».
وأضاف أنّ «عناصر تنظيم داعش استولوا على جميع
األسلحة وجاؤوا بها إلى الرطبة».

تون�س� :إحباط محاولة ا�ستهداف مق ّر «الداخلية»
أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إحباط محاولة
استهداف مق ّرها الواقع في شارع الحبيب بورقيبة في
ّ
إرهابي كبير.
مخطط
العاصمة ،ضمن
ّ
وقال محمد علي العروي ،المتحدث الرسمي ِباسم وزارة
الداخلية ،في تصريح إعالمي ،إن وحدات مكافحة اإلرهاب
التابعة للحرس الوطني أحبطت مخططا ً إرهابيا ً كبيراً،
كان يستهدف مواقع أمنية ومدنية في تونس العاصمة
ومحافظات جنوبية ،وبينها مق ّر وزارة الداخلية وثكنات
للحرس واألمن الوطنيين.

وأك��د العروي اعتقال  32شخصا ً متورطين في هذا
المخطط ،قائالً إنهم على صلة بـ«كتيبة عقبة بن نافع»،
وبينهم عناصر عائدة من القتال في سورية.
وأشار العروي إلى تواصل عمليات مطاردة مجموعة
إرهابي خطِ ر يدعى مراد الغرسلي ،الذي
مسلحة يقودها
ّ
تسلل إلى محافظة قفصة عبر مرتفعات «الشعانبي» على
الحدود مع الجزائر.
يذكر أنّ مرتفعات «الشعانبي» تشهد قصفا ً عسكريا ً
بالتوازي مع مالحقة هذه المجموعة ،وفقا ً للمصدر ذاته.

