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عمالء الغرب يخ�سرون
الرهان في �سورية...
 جمال العفلق
ه��ي ال �ح��رب ع�ل��ى س��وري��ة إذاً .ق ��رار ات �خ��ذ ف��ي الغرف
المغلقة وغلف بما سمي حينها بالثورة أو الربيع العربي،
ت�ع��ال��ت األص� ��وات وارت �ف �ع��ت ،وب ��دأ تشكيل ال�ك�ت��ائ��ب ذات
الطابع المتطرف كانت كل األسماء تحمل راي��ات حروب
قديمة وانبرى من يصفون أنفسهم بعلماء األمة إلى إشعال
الفتنة الطائفية ،ولم يجتمع العرب على قرار كما اجتمعوا
ضد سورية ،فكان اإلعالم والسياسيون والدول يوقدون
نار هذه الحرب بالنيابة عن «إسرائيل» وأميركا ،فالعمليات
اإلره��اب �ي��ة أص �ب��ح اس�م�ه��ا ف��ي اإلع�ل�ام ال �م �ع��ادي للشعب
السورية عمليات عسكرية وتجاهل العالم بأسره ضحايا
اإلره ��اب األس ��ود وتجاهل العالم ب��أس��ره قطع ال��رؤوس
وتقطيع األوصال.
راهن عمالء أميركا و»إسرائيل» على قرار دولي يقضي
بمهاجمة سورية وضربها بالطائرات ،خ��رج المطالبون
ب��ال �ع��دوان على س��وري��ة بأكثر م��ن سيناريو وص�ف��ق من
يسميهم العالم بالمعارض للعمليات الجوية الصهيونية،
واعتبروها عمليات م��ن دول��ة صديقة للشعب السوري،
أعلنوا م��رارا ً خيبة أملهم من أميركا التي لطالما وعدتهم
وع �ب��ر ال��وس �ط��اء ال �ع��رب أن �ه��ا س�ت�ق��وم ب��ال�ض��رب��ة الجوية
ال�م��وع��ودة ولكن ه��ذا ل��م يحصل ،وال�ي��وم أصبح واضحا ً
للعالم ل �م��اذا ت��راج��ع أوب��ام��ا ع��ن ق ��رار ال�ض��رب��ة الجوية،
فالواضح أن لدى أميركا معلومات مؤكدة أن حلفاء سورية
لن يسلموا الراية ول��ن ي�ت��رددوا بالدفاع عنها ،فكان دور
المجاهدين على خط النار واضحا ً وضوح الشمس ومعلنا ً
حيث كرر سماحة السيد حسن نصرالله موقف المقاومة
م��ن دم �ش��ق وأن دم �ش��ق ه��ي أرض م�ع��رك��ة م�ق��دس��ة وأن
سقوط دمشق ال يعني السوريين فحسب إنما يعني كل
مؤمن بالفكر المقاوم.
وكانت إي��ران التي راه��ن عليها أع��داء سورية ،فم ّرروا
االت�ف��اق ال�ن��ووي مقابل الحصول على بعض الليونة من
الموقف اإلي��ران��ي تجاه دم�ش��ق ،إال أن إي��ران كانت وفية
بعهدها وفصلت بين ملفها ونتائج المفاوضات وسياسة
التحالف واالل�ت��زام مع الحلفاء .فأعلنت حربا ً في اليمن،
وب��دأ العالم يترقب ما أعلنته الجامعة العربية ق��وة دفاع
مشترك لم ت َر النور ،حتى اليوم كان الهدف منها تحويل
المنطقة ال��ى جبهات قتال وم�ح��اول��ة م��ن ال��ذي��ن يخدمون
ال �م �ش��روع ال�ص�ه�ي��ون��ي لتشكيل ق ��وة ض��ارب��ة ت�م�ن��ع أي
مقاومة وتعترف بيهودية دولة ما يسمى «إسرائيل» ،وهذا
ما صرح به كبار الساسة في الكيان الصهيوني ،إذ نقلوا
عن قادة عرب قبولهم بوجود كيان اسمه «إسرائيل» قائم
على أساس الدين.
وال�ي��وم تكتمل حلقة خ��ط المقاومة للهيمنة األميركية
بإعالن روسيا ن��زع قفازاتها الناعمة ودع��م سورية بكل
ما يمكن لمحاربة اإلرهاب ورفض أي تبديل أو تغيير في
هيكلة الجيش السوري كما أراد دي ميستورا عندما اقترح
تشكيل جيش مشترك يتبع لما أسماه هيئة انتقالية.
ولكن ر ّد الفعل على القرار الروسي جاء من المعارضة
على شكل بدعة سياسية ور ّدا ً يميل إلى الهزل السياسي
أكثر منه الى الواقعية ،إذ طالب ما يسمى ائتالف الدوحة
روسيا بعدم التدخل واعتبر تدخلها احتالالً على ح ّد زعمه
يضاف الى ما أسماه أيضا ً «االحتالل االيراني»! وهنا يكمن
الهزل السياسي واالستخفاف بالعقول! ونسي أهل هذا
الكيان الهزيل طلباتهم من الناتو ومن تركيا ومن األردن
بقصف دمشق ونسي أعضاء ما يسمى ائتالف الدوحة
خطباتهم ف��ي م��ؤت�م��رات أص��دق��اء الشعب ال�س��وري حيث
طلبوا بالعلن أن يتم احتالل دمشق عسكريا ً ونسي هذا
االئتالف آالف المرتزقة الذين عبروا من الحدود التركية
واألردنية وتحت سمع وبصر العالم.
فلماذا اليوم يص ّر أعداء الشعب السوري على اعتبار الدعم
الروسي لسورية «اح�ت�لاالً» وال يعتبرون أطنان السالح
ومئات الماليين من ال��دوالرات والمستشفيات الميدانية
التي أقامها الكيان الصهيوني لجبهة النصره اإلرهابية
هو تدخل سافر بشؤون الشعب السوري؟ فكل األعراف
وال�ق��وان�ي��ن ال��دول�ي��ة تضمن ل�ل��دول ح��ق توقيع االتفاقات
وال�م�ع��اه��دات ولكنها ال تضمن للمنظمات اإلره��اب�ي��ة هذا
الحق واالئتالف والفصائل المسلحة هم منظمات إرهابية
عملت تحت إمرة دوائر استخبارات عالمية لتدمير سورية
وقتل شعبها وتشريده في العالم تحت اسم الجئ.
إن ال �ق��رار ال��روس��ي ال ي�ح�ت��اج ال��ى تحليل أو تفسير،
روس�ي��ا وس��وري��ة هما حليفتان منذ ع�ق��ود طويله ويعلم
العالم أن أكثر من تسعين في المئة من السالح السوري
ه��و روس ��ي ال �ص �ن��ع ،وإن وج ��ود ال �خ �ب��راء ل�ي��س بالشي
الغريب على الشعب السوري حيث كان هذا التعاون مع
االتحاد السوفياتي وانتقل الى روسيا االتحادية ،أما مع
إيران فيعلم السوريون موقف الدولة السورية من إيران
منذ انتصار الثورة اإليرانية على الشاه وانقلب العرب على
س��وري��ة حينها ،وورط��وا ال�ع��راق بحرب ق��ال��وا إنها حرب
مقدسة كلفت العرب والعراق مليارات ال��دوالرات وانتهت
بمشروع تقسيم العراق.
إن تسارع األحداث اليوم يبشر بتغير خريطة المعارك
في الميدان وإعالن غرفة موك توقفها عن االجتماعات بعد
فشل ما سمي بعاصفة الجنوب النسخة الخامسة وفشل
الجماعات اإلره��اب�ي��ة ف��ي إدخ��ال جبل ال�ع��رب ف��ي معارك
داخلية بعد عملية أمنية ط��اول��ت المدنيين فيه ،واقتراب
إع�ل�ان ال��زب��دان��ي مدينة م �ح��ررة وإع�ل�ان روس �ي��ا موقفها
الثابت من دمشق ونشر تسريبات عن القيادة المصرية
حول سورية ،واألهم صمود الجيش ومجاهدي المقاومة
ومن خلفهم الشعب السوري الذي ما زال يمسك على جمر
الصبر من أجل تحرير سورية من المرتزقة كل هذا وأكثر
ك��ان بمثابة إع�ل�ان خ�س��ارة ال��ره��ان على تقسيم سورية
وتوزيعها على مرتزقة ما يسمى ائتالف الدوحة وأعوانه.
وعلى رغم هذا تستمر قنوات اإلعالم المعادي لسورية في
محاوالتها لشحذ الهمم وتبديل الحقائق .وتحول العرب
ال�ي��وم وخ�ص��وص�ا ً ال��ذي��ن دف�ع��وا ال�م�ل�ي��ارات لقتل الشعب
ال �س��وري ال��ى متهمين حيث ي�ت�س��اءل ال�ع��ال��م ع��ن دوره��م
في مسألة الالجئين السوريين ،ولكن المملكة السعودية
(ج��زاه��ا الله خ �ي��راً) أعلنت أنها ستبني مئتي مسجد في
ألمانيا ليجد السوريون مكانا ً ألداء الصالة فيه!
وفي االختتام ،إن المراهنين على موت الشعب السوري
ه��م خ��اس��رون وي�ع� ّ
�ش��ش الجهل ف��ي عقولهم وال�ح�ق��د في
قلوبهم فنحن أم��ة ال ت�م��وت وإن ج��ار علينا ه��ذا الزمان
وخ�س��رن��ا أخ��وت�ن��ا ف��ي م �ع��ارك ال �ش��رف وال �ك��رام��ة ولكننا
مؤمنون بوطن اسمه س��وري��ة سيبقى م�خ��رزا ً ف��ي عيون
حاسديه.
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كوالي�س
خفايا

خفايا غزوة مطار �أبو الظهور ...وبالونات اختبار تعويم «جبهة الن�صرة» ككيان معتدل
 هشام الهبيشان
ت��زام �ن �ا ً م��ع ح��دي��ث ب�ع��ض ال �ق��وى اإلقليمية وال��دول �ي��ة ،من
تصريحات لبعض القوى في واشنطن والنظام التركي وفرنسا
وال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ،وال��رام �ي��ة ال��ى تبييض ص ��ورة جبهة
النصرة المتطرفة ،عبر أدواتها اإلعالمية والمتزامنة مع بعض
االنتصارات الميدانية لهذه الجبهة في مساحات محدودة من
شمال غربي سورية (محافظة إدلب) ،ومعركة أمس في مطار
أبو الظهور العسكري (شمال شرقي ريف إدلب) ،وما صاحبها
من حرب إعالمية تسعى إلى تبييض صورة الجبهة المتطرفة،
وإظهارها كقوة عسكرية على األرض السورية ،خصوصا ً في
الشمال السوري ،وهنا يقرأ معظم المتابعين أن هذه الضجة
اإلعالمية ،هي نقطة البداية لتعويم جبهة النصرة من جديد،
هكذا يقرأ معظم المتابعين .فبعض القوى في واشنطن وتركيا
وفرنسا وقطر والكيان الصهيوني تسعى اليوم إلى تبييض
ص��ورة جبهة النصرة «ف��رع تنظيم القاعدة ف��ي س��وري��ة» من
خالل إظهارها كطرف معتدل يحمل مشروعا ً إسالميا ً معتدالً،
ويمثل طيفا ً م��ن الشعب ال �س��وري ،وذل��ك م��ن خ�لال دمجها
كقوة مسيطرة مع ما يسمى بـ«جيش الفتح» ،وجيش الفتح
لمن ال يعلم ،هو عبارة عن مزيج من منظمات متطرفة الكثير
من مقاتليها ليسوا سوريين «النصرة ،أح��رار الشام ،الجبهة
االسالمية وغيرها» ،وال يضم بالمطلق أي فصيل مما يسمى
أميركيا ً «الجيش الحر» ،ألنّ جبهة النصرة قبل أشهر عدة قامت
بتصفية جميع الحركات المنضوية ضمن صفوف ما يسمى
بـ»الجيش الحر» جبهة ث��وار س��وري��ة ،حركة ح��زم في مناطق
إدلب كاملة وبعض مناطق ريف حلب.
وم��ن هنا وم��ن خ�لال تفاصيل م��ا ج��رى م��ن أح��داث رافقت
غزوة مطار أبو الظهور العسكري وغيره من مناطق محافظة
إدل��ب ،يقرأ بعض المطلعين والمتابعين هنا لمسار األحداث

العسكرية في المحافظة ككل ،وعلى مختلف ساحات المعارك
على األرض السورية ،أن الهدف من وراء الغزوة ،هو إتاحة
الفرصة أم��ام بعض أج�ه��زة االستخبارات عسكريا ً وأجهزة
اإلعالم سياسيا ً وإعالميا ً إلعادة تبييض وتعويم جبهة النصرة
من جديد وترتيب أوراقها في الداخل السوري وتجميع قواها
في الشمال السوري ،إلسقاط مفاهيم جديدة على دور الجبهة
بسورية ،والسعي إل��ى إع��ادة إحياء وشرعنة دوره��ا كممثل
للمجاميع المتطرفة المسلحة بسورية ،ليتم الحقا ً جمع جميع
ه��ذه ال�ق��وى وإس�ق��اط مفاهيم االع �ت��دال عليها ،وه��ذا م��ا أكدته
أحاديث المسؤولين األمريكيين وغيرهم أخيراً.
اليوم ،من الواضح أن مسعى بعض ال��دول (أميركا وتركيا
وفرنسا وقطر والكيان الصهيوني والسعودية) إلعادة تعويم
جبهة النصرة من جديد ،قد نجح مرحليا ً في بعض المناطق في
شمال سورية وبعض مناطق جنوبها ،وهذا النجاح ال تسقط
مفاهيمه بمعظم مناطق جنوب ووسط سورية ،فبعد المعارك
الكبرى ال�ت��ي نجح بها الجيش العربي ال �س��وري ف��ي تحرير
مساحات واسعة من مناطق ريفي حماة الشمالي والغربي
والتي كانت بمعظمها تخضع لسيطرة جبهة النصرة ،وبعد
معارك وإنجازات الجيش بالقلمون ،يمكن القول إن حركة جبهة
النصرة بوسط سورية اصبحت محدودة وهذا األمر ينطبق إلى
حد ما على أجزاء من الجنوب السوري.
وعند الحديث عن الجنوب ال�س��وري ،فهذه الجبهة شهدت
معارك كبرى ،خصوصا ً في مدن تتصل جغرافيا ً بالعاصمة
دمشق وريفها ،فهناك في مدينتي درعا والقنيطرة وريفيهما
دارت م�ع��ارك ك�ب��رى ،وي�ب��دو واض �ح �ا ً م��ن خ�لال الحديث عن
تصعيد ال �م �ع��ارك م�س�ت�ق�ب�لاً ف��ي ال �ج �ن��وب ال��س��وري أن ��ه في
ه��ذه المرحلة ب��دت ظ��اه��رة للجميع ق��وة التحالف بين جبهة
النصرة كبرى الفصائل المسلحة بالجنوب السوري و»الكيان
الصهيوني «ال��ذي��ن ي��دي��رون ويتحكمون ويدعمون ويمولون
ويسلحون معارك معظم المجموعات المسلحة ومن ضمنها

جبهة النصرة بالجنوب السوري وخصوصا ً بمدينة القنيطرة
وريفها ،وذلك بدا واضحا ً من خالل معارك بلدات حضر وتل
ك��روم والبعث وخ��ان ارنبة بمدينة القنيطرة ،فمع تجدد هذه
المعارك بين الحين واآلخر يبرز الى الواجهة عمق التحالف بين
النصرة والكيان الصهيوني.
خ�ت��ام�اً ،إن عملية تعويم جبهة النصرة ترتبط بمجريات
معارك واسعة وشاملة تسعى الجبهة وبدعم أميركي – تركي-
فرنسي -قطري – صهيوني  -س�ع��ودي ،إل��ى إن�ج��ازه��ا في
المراحل المقبلة ،مع العلم أن هذه المعارك التي تسعى الجبهة
إلنجازها لها مجموعة محددات ظرفية وزمانية ومكانية ،وليس
من السهل التنبؤ بمسار حركتها أو طبيعة وكيفية الحسم فيها،
خصوصا ً بعد فتح جبهة النصرة وتحت غطاء جيش الفتح
وبدعم تركي –سعودي  -فرنسي لمعارك واسعة في عموم
المنطقة الشمالية والغربية لسورية ،والهدف من هذه المعارك
كما يتحدثون ه��و منع أي فرصة تسمح باختراق م��ا ينجزه
الجيش العربي ال�س��وري يعطي القيادة السياسية السورية
أوراق ق��وة ج��دي��دة ،وم��ن هنا سننتظر م�س��ار ال�م�ع��ارك على
األرض خصوصا ً في األسابيع األربعة المقبلة ،لنقرأ مسار
المعارك ب��وض��وح بعيدا ً م��ن التكهنات ،م��ع تأكيد أن الجيش
العربي السوري ما زال يمسك بزمام المبادرة بمحيط محافظة
إدل��ب وبداخل مدينة حلب وبعض أريافها ،وهو اآلن يخوض
معارك على مشارف بلدات ريف المحافظة .وفي اإلطار ذاته،
حصن الجيش العربي السوري ريف حماة الشمالي والشمالي
ّ
الغربي وخصوصا ً بلدة م��ورك ومعسكر ج��وري��ن ومحيطه
عسكرياً ،خشية أي اختراق لمحيط بلدة م��ورك أو المعسكر
االستراتيجي مستقبالً ،وه��و اليوم يستكمل معارك تحرير
القلمون والزبداني ،ويستمر بتوجيه ضربات محكمة وبحرفية
عالية لتحركات جبهة النصرة بمحافظتي القنيطرة ودرعا
وأريافهما جنوب سورية.

توافق �أوروبي ال�ستخدام القوة الع�سكرية
�ضد مهربي الب�شر في المتو�سط
ذكرت مصادر أوروبية أن االتحاد
األوروب���ي توصل إل��ى توافق بشأن
اس��ت��خ��دام ال��ق��وة ال��ع��س��ك��ري��ة ضد
مهربي البشر ،وذلك في إطار العملية
األوروبية البحرية في المتوسط.
وأضافت المصادر أن اإلج��راءات
التي اتفق أعضاء االتحاد أنها ستدخل
حيز التطبيق في مطلع تشرين األول
المقبل ،ستمنح أطقم السفن الحربية
األوروب��ي��ة ح��ق الصعود على متن
سفن يعتقد أنها تستخدم لتهريب
الالجئين ،واحتجازها أو منعها من
مواصلة الطريق.
كما سيحق للعسكريين األوروبيين
أيضا ً إلقاء القبض على المشتبه بهم،
شرط أال يكونوا قد دخلوا في المياه
اإلقليمية الليبية.
وذك��رت المصادر أن المشاركين
في االجتماع الطارئ لوزراء الداخلية
األوروبيين في بروكسيل ،يؤكدون
أن الظروف توافرت لالنتقال بمهمة
« ن��اف-ف��ور ميد» التي انطلقت في
المتوسط في أواخر حزيران الماضي،
للمرحلة الثانية.
قبل اآلن ،كانت القوة المشاركة في
المهمة ،والتي تضم  4سفن وقرابة
ألف عسكري ،تكتفي بالرقابة على
المياه ال��دول��ي��ة ون��ش��اط الشبكات
اإلجرامية التي ترسل يوميا ً مئات
ال��ق��وارب المهترئة إل��ى السواحل
األوروبية .كما شاركت تلك السفن في
عمليات عدة إنقاذ وساهمت في إنقاذ
قرابة  1500شخص.
وأوض��ح��ت ال��م��ص��ادر أن المهمة
البحرية بحاجة إلى  7سفن أخرى،
م��ن��ه��ا م����زودة ب��األج��ه��زة الطبية،
باإلضافة إلى مروحيات وغواصات
وطائرات من دون طيار.
ومن المقرر أن يجتمع ممثلو هيئات
األرك���ان التابعة ل��ل��دول الـ 28يوم
األربعاء المقبل لتحديد مساهمة كل
دولة في تعزيز قدرات المهمة بالكوادر
واألجهزة.
الى ذل��ك ،أعلنت وزي��رة الداخلية
النمساوية يوهانا ميكلر اليتنر أمس
أن النمسا ستعيد فرض الرقابة على
حدودها في الساعات المقبلة ،وذلك
غ���داة ق���رار مشابه م��ن قبل ألمانيا
من أج��ل وض��ع حد لتدفق الالجئين
والمهاجرين.

وقبيل اجتماع استثنائي ل��وزراء
داخلية دول االتحاد األوروب��ي قالت
اليتنر« :سنحذو ح��ذو ألمانيا أي
سنجيز رقابة موقتة على الحدود
مسموح بها في إطار فضاء شينغن».
وأش��ارت إلى أن النمسا في صدد
إبالغ المفوضية األوروبية بقرارها»،
مؤكدة أن «الرقابة سيعاد فرضها
بأسرع ما يمكن وبشكل مباشر على
الحدود بين النمسا والمجر».
وك��ان��ت ن��ات��اش��ا ب��ي��رت��و ،إح��دى
المتحدثين باسم االتحاد األوروب��ي
أعلنت في وقت سابق« :لم يصلنا أي
تبليغ رسمي بعد».
وتستقبل النمسا حاليا ً قرابة 18
أل��ف الج��ئ على أراض��ي��ه��ا .وق��د بلغ
تدفق المهاجرين على حدودها حجما ً
غير مسبوق اليوم ،بحسب الشرطة،
ما حمل بعض ال��وزراء على الضغط
على فيينا من أجل إعادة فرض الرقابة
على الحدود.
في المقابل ،أكدت برلين أن «إعادة
فرض الرقابة ليس معناه أن ألمانيا
تغلق حدودها أمام طالبي اللجوء».
وفي السياق ،ارتفع عدد ضحايا
غ��رق ق��ارب في السواحل اليونانية
إلى  34شخصا ً نصفهم تقريبا رضع
وأطفال.
ونقل عن خفر السواحل اليوناني
أن  34الجئا ً نصفهم تقريبا ً رضع
وأطفال غرقوا بعد انقالب قارب يقلهم

قبالة جزيرة يونانية ،وهو أكبر عدد
تقريبا ً يلقى حتفه من الالجئين في
حادثة واحدة في السواحل اليونانية
منذ بدء أزمة الالجئين.
وأض����اف خ��ف��ر ال��س��واح��ل أن 4
رض��ع و 6صبية و 5فتيات غرقوا
عندما انقلب القارب الخشبي الذين
كان يحملهم صباح األح��د على بعد
خمسة ك��ي��ل��وم��ت��رات ش���رق ج��زي��رة
فارماكونيسي الصغيرة القريبة من
سواحل تركيا.
وك��ان��ت ال��م��ع��ل��وم��ات األول����ى قد
تحدثت عن غرق ثالثة أشخاص بينهم
طفل صباح األح��د ف��ي ح��ادث غرق
مركب كان يقل نحو  100مهاجر قبالة
جزيرة فارماكونيسي اليونانية.
وأفادت وكالة األنباء اليونانية بأن
خفر السواحل تمكن من إنقاذ  68راكبا
بينما نجا  29آخرون بعد أن سبحوا
حتى الشاطئ.
من جهة أخ��رى ،لم تسفر عمليات
البحث يوم السبت عن العثور على
خمسة أشخاص فقدوا قرب جزيرة
ساموس شرق بحر إيجة.
وك��ان��ت منظمة الهجرة الدولية
ذكرت أن أكثر من  2700مهاجر لقوا
حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية
العام من أصل  430ألفا ً قاموا بعبوره
بحثا ً عن حياة أفضل في أوروبا.
ف��ي غضون ذل��ك ،وبعد الحادثة
المأسوية التي لقي فيها عشرات

توقعت مصادر
ديبلوماسية متابعة
للوضع في أوكرانيا
أن يكون شهر
تشرين األول المقبل
مخصصا ً لسحب
األسلحة الثقيلة وبدء
الحوار السياسي بين
جمهوريات شرق
أوكرانيا وحكومة
كييف ،والتوجه إلى
صياغة إصالحات
دستورية تتيح
الوصول إلى
سالم دائم عبر
ترسيخ تفاهمات
سياسية وإجراءات
أمنية برعاية
أوروبية.

تركيا تعيد فر�ض حظر التجوال
في مدينة جزره

ال�لاج��ئ��ي��ن حتفهم اخ��ت��ن��اق �ا ً داخ��ل
شاحنة بالنمسا ،استطاعت الشرطة
النمساوية إن��ق��اذ  42الج��ئ�ا ً بينهم
ثمانية أطفال حشروا داخل شاحنة
زهور.
ووصفت وكالة األنباء النمساوية
«إيه بي إيه» الحالة الصحية لالجئين
بأنها جيدة نظرا ً إلى الظروف التي
شهدوها داخل الشاحنة من ازدحام
وحرارة مرتفعة وانعدام الهواء.
وذكرت الوكالة أن الشرطة أوقفت
الشاحنة صدفة لتفتيش عادي على
إح���دى ال��ط��رق السريعة ف��ي والي��ة
النمسا العليا بمنطقة أيسترزهايم
القريبة من الحدود األلمانية.
وإث����ر ع��ث��وره��ا ع��ل��ى ال�لاج��ئ��ي��ن
المساكين اعتقلت الشرطة اثنين من
المهربين ،وتبين أن الرحلة بدأت من
المجر.
ي��ذك��ر أن ه���ذه ليست ال��ح��ادث��ة
المأسوية األول���ى م��ن نوعها حيث
ضبطت ال��ش��رط��ة النمساوية يوم
الـ 29من آب شاحنة تقل  26مهاجرا ً
غير شرعي ،بينهم  3أطفال في حالة
صحية سيئة جداً.
وقبلها بيومين ،في حادثة أليمة
ومرعبة ،عثرت السلطات النمساوية
على أكثر من  50جثة لمهاجرين غير
شرعيين في شاحنة شرق البالد ماتوا
اختناقاً.

أعادت السلطات التركية فرض حظر التجول على مدينة جزرة بعد يوم
واحد من رفعه ،وقال الحاكم المحلي علي إحسان سو إنه تم فرض حظر
التجول مجددا ً «لضمان أمن وحياة مواطنينا وأمالكهم».
وك��ان��ت السلطات التركية ق��د أعلنت ف��ي وق��ت س��اب��ق رف��ع حظر
التجوال الذي فرض أول من أمس على مدينة جزيرة ابن عمر «جزره»
ج��ن��وب ش��رق��ي تركيا بسبب العملية العسكرية ض��د ح��زب العمال
الكردستاني.
وأعلن حاكم محافظة شرناق في بيان «أن حظر التجوال الذي فرض
األحد  13أيلول اعتبارا ً من الساعة السابعة مساء على وسط جزيرة رفع
صباح االثنين  14أيلول في الساعة السابعة صباحا».
وباتت هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها  120ألف نسمة وتقع بالقرب
من الحدود بين سورية والعراق ،مسرحا ً للمواجهات التي استؤنفت قبل
شهر ونصف الشهر بين قوات األمن وحزب العمال الكردستاني في جنوب
شرقي البالد.
وكانت السلطات التركية فرضت في  4أيلول حظر تجوال صارم على
سكان المدينة رفع السبت بعد  8أيام من المعارك الدامية في مختلف
أنحاء المدينة.
وأعلنت الحكومة التركية أن  32مقاتالً كرديا ً قتلوا خالل فترة حظر
التجوال األخيرة في «ج��زره» في إطار عملية «مكافحة اإلره��اب» ،ضد
عناصر يشتبه أنهم من حزب العمال الكردستاني.
من جهة أخ��رى ،أكد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي لألكراد أن
المواجهات أوقعت  21قتيالً من المدنيين من بينهم أطفال وندد بالحصار
المفروض على المدينة ،حيث شيع اآلالف في وسط المدينة ذات الغالبية
الكردية  16شخصا ً قتلوا خالل حظر التجوال.

�أفغان�ستان :هروب حوالى � 400سجين
بعد مهاجمة «طالبان» �سجنهم
أعلنت الشرطة األفغانية أن مقاتلين من حركة «طالبان» اقتحموا
سجنا ً في مدينة غزنة بوسط أفغانستان أمس ،وقتلوا أفرادا ً من الشرطة
وأطلقوا سراح مئات السجناء.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم «طالبان» إن مسلحين اثنين،
وثالثة مفجرين انتحاريين ،هاجموا السجن في الساعة الثانية صباحا ً
بالتوقيت المحلي ،وأطلقوا سراح  400سجين .وقال إن المفجرين الثالثة
ُقتلوا.
وأض���اف أن « 40م��ن ق��وات األم��ن وح���راس السجن األف��غ��ان ُقتلوا
في اقتحام السجن ،وتم إط�لاق س��راح مسؤولين جهاديين عسكريين
مهمين».
وأف��اد مصدر مسؤول في إدارة إقليم غزنة ،بأن  352سجينا ً هربوا
م��ن بينهم نحو  150م��ن عناصر ح��رك��ة «ط��ال��ب��ان» ،مشيرا ً إل��ى أن
سبعة من «طالبان» وأربعة من أف��راد قوات األمن األفغانية ُقتلوا في
الهجوم في غزنة الواقعة على بعد  120كيلومترا ً جنوب غربي العاصمة
كابول.
وكانت وسائل إعالم غربية تحدثت عن فرار نحو  350سجيناً ،وأن
المهاجمين كانوا يلبسون زي القوات األفغانية لحظة االقتحام.

االتحاد الأوروبي يمدد ر�سمي ًا قائمته «ال�سوداء» �ضد رو�سيا

تدريبات ع�سكرية رو�سية بهدف الت�صدي لنزاع دولي ب�آ�سيا الو�سطى
انطلقت في المنطقة العسكرية الوسطى في روسيا أمس
مناورات عسكرية بهدف التدرب على مواجهة نزاع دولي
مفترض في آسيا الوسطى.
وتعتبر هذه التدريبات التي أطلق عليها «الوسط —
 ،»2015من أكبر الفعاليات المماثلة حجما ً في روسيا
االتحادية في العام الجاري ،حيث يشارك فيها حولي 95
ألف فرد من مختلف أصناف القوات المسلحة ،وأكثر من
 7آالف قطعة من المعدات واآلليات المدرعة ،وزهاء 170
طائرة و 20سفينة حربية.
وق���ال ال��ج��ن��رال فالديمير زارودي��ت��س��ك��ي ق��ائ��د ق��وات
المنطقة العسكرية الوسطى في روسيا ،إن هذه التدريبات
االستراتيجية هي المرحلة األساسية للتدريبات القتالية
لهذه المنطقة في عام .2015
وأش��ار زارودنيتسكي إلى أن ق��وات المنطقة الوسطى
قامت في وقت سابق بإعادة نشرها وقطع مسافات طويلة
تصل إلى  5آالف كيلومتر باستخدام القطارات والطيران.
وأكد المسؤول العسكري الروسي أن قوات من كازاخستان
ستشارك في هذه التدريبات التي ستجرى في الفترة ما بين
 14و 20أيلول ،إلى جانب مراقبين عسكريين من جمهورية
نيكاراغوا.
وف��ي السياق ،ب��دأ األسطول الروسي تدريبات مراكز
القيادة بمشاركة سفن قتالية وغواصات نووية ،بحسب
ما أفاد رئيس المكتب الصحافي لألسطول العقيد البحري
فاديم سيرغا.
وق��ال سيرغا إن��ه ستشارك في التدريبات غواصات

تعمل بالطاقة النووية وأخرى بالديزل ووحدات مدفعية
صاروخية ساحلية وق��وات من الطيران البحري التابعة
لألسطول الشمالي ووسائل التأمين الفني والمادي.
وأض��اف أن هذه التدريبات هي األول��ى من نوعها التي
تجريها القيادة الموحدة ألسطول بحر الشمال على نطاق
واسع وبمشاركة أكبر عدد من القوات في شبه جزيرة كوال
أقصى شمال غربي روسيا.

وم��ن المقرر ف��ي م��راح��ل مختلفة م��ن التدريبات أن
يتم إش��راك  14سفينة حربية وأرب��ع غ��واص��ات تعمل
بالوقود النووي والسوالر ونحو  10سفن دعم .وكجزء
من التدريبات من المقرر أن ينفذ طيران البحرية التابع
لألسطول الشمالي  20إقالعا ً باستخدام أربعة أنواع
مختلفة من الطائرات.
إلى ذلك ،استكمل االتحاد األوروبي اإلجراءات الضرورية

لتمديد العقوبات التي فرضها سابقا ً ضد عدد من المواطنين
الروس واألوكرانيين الذين يتهمهم بتقويض وحدة الدولة
األوكرانية وسيادتها.
وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي على هامش اجتماعات
مجلس االتحاد األوروبي في بروكسيل أمس تمديد العقوبات
حتى  15آذار المقبل ،حيث من المقرر أن يدخل القرار حيز
التطبيق بعد نشره في المجلة الرسمية لالتحاد األوروبي
يوم  15أيلول أو  16أيلول.
أما القرار السياسي بشأن تمديد العقوبات ،فاتخذ يوم 2
أيلول خالل اجتماع لجنة المندوبين الدائمين لدول االتحاد.
وتضم «القائمة ال��س��وداء» ضد الشخصيات العادية
واالعتبارية على خلفية األزم��ة األوكرانية  151شخصاً،
بينهم مسؤولون من القيادة الروسية واألجهزة األمنية،
وسياسيون ورجال وأعمال روس ،وجميع األعضاء تقريبا ً
في قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
المعلنتين من جانب واح��د .كما تستهدف العقوبات 37
شخصية اعتبارية بينها مؤسسات جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك.
وكانت مصادر أوروب��ي��ة قد ذك��رت في وق��ت سابق أن
مسألة تمديد العقوبات االقتصادية األوروبية ضد روسيا
ليست مطروحة على أجندة النقاش في الوقت الراهن.
وق��ال المصدر إن ق��ادة االت��ح��اد سيعيدون النظر في
العقوبات ضد روسيا وإمكان تمديدها في كانون الثاني عام
 ،2016إذ سيتعلق قرارهم بسير تطبيق اتفاقات مينسك
الخاصة بتسوية األزمة األوكرانية.

