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ي�ستعد لت�أمين طريق حماة – حم�ص بغطاء
الجي�ش ال�سوري
ّ
ّ

المعلم :دم�شق �ست�شارك بلجان دي مي�ستورا الأربع
أكد قائد وحدة المدرعات السورية الموجودة في ضواحي مدينة حماة
بسام أحمد ميروب ،بأن الجيش السوري يستعد لبدء عملية برية واسعة
لمكافحة اإلرهاب جنوب محافظة حماة.
وقال القائد العسكري السوري« :سنبدأ في وقت قريب عملية واسعة
النطاق ضد المجموعات اإلرهابية جنوب محافظة حماة ،الجيش السوري
ينفذ المهمة على األرض» .مؤكدا ً أن العسكريين السوريين يعتمدون على
الدعم الجوي الروسي.
وأشار ميروب إلى أن أحد المهمات الرئيسية للجيش السوري تأمين
الطريق بين مدينتي حمص وحماة ،مضيفا ً أن «اإلرهابيين من مختلف
الفئات اتحدوا من أجل محاربة الجيش وأنه من الضروري أن نقطع الصلة
بينهم لكي ال يتمكنوا من التواصل مع بعضهم بعضاً».
جاء ذلك في وقت واصلت الطائرات الروسية قصف منشآت اإلرهابيين
في سورية ،ونفذت أمس  18طلعة جوية في غضون  24ساعة ،قصفت
خاللها  12منشأة لتنظيم «داعش» تقع في محافظات سورية عدة منها
محافظات الرقة وحماة وحلب وإدلب.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور
كوناشينكوف أن عمليات القصف الجوي أدت إلى تدمير مركز قيادة ومركز
اتصاالت لتنظيم «داعش» ،ومعسكر لمقاتلي التنظيم ومستودعات تحوي
ذخائر ومحروقات والعشرات من اآلليات العسكرية الخاصة بالمجموعات
اإلرهابية.
وق��ال المتحدث الروسي إن استخدام مقاتالت «سو »-34سيسمح
للقوات الجوية الروسية بتوجيه ضربات ضد مواقع تنظيم «داعش» في
كل أنحاء سورية بدقة مطلقة ،وقال« :أريد تأكيد أن مقاتالت «سو»-34
الروسية وجهت ضربات دقيقة من ارتفاع  5آالف متر .وتسمح أجهزة
المالحة الجوية وتوجيه الضربات من على متن الطائرات بضرب أهداف
على األرض بدقة مطلقة».
وأشار كوناشينكوف إلى أن الطائرات الروسية أثبتت ذلك لدى قيامها
بتدمير مركز قيادة تابع ل��ـ«داع��ش» ق��رب الرقة في سورية ،مؤكدا ً أن
الطيران الحربي الروسي يهدف إلى تدمير البنى التحتية لتنظيم «داعش»
حصرا ،والتي تتمثل في مراكز القيادة واالتصاالت والمراقبة ومخازن

ُربك تركيا
�سحب «الباتريوت» ي ِ

ناديا شحادة
وج��دت تركيا نفسها الدولة المربكة في ظل المستجدات التي
طرأت على منطقة الشرق األوسط ،وبالذات على الملف السوري التي
حاولت دبلوماسيتها جاهدة لعب دور رئيس في األزمة السورية،
ولكنها لم تجد استجابة من دول صناع القرار في العالم ،فاستشرفت
قلقا ً مقبالً من عدم استجابة الدبلوماسية االميركية لها وليأتي قرار
واشنطن بسحب صواريخ الباتريوت من األراضي التركية ليزيد من
القلق التركي.
فبعد الصدمة التي تلقتها الحكومة التركية ورئيسها رجب طيب
اردوغ��ان من قرار الحكومة االلمانية بسحب صواريخ الباتريوت،
حيث أعلنت وزارة الدفاع االلمانية عن إنهاء مهمتها في تركيا وسحب
قواتها المرافقة لبطاريات الصواريخ مع نهاية شهر كانون الثاني
العام  ،2016مبررة ذلك بانخفاض مستوى التهديدات والكلفة
المرتفعة للعملية ،مضيفة أن الخطر الرئيس في المنطقة أصبح
تنظيم داعش ،ليأتي قرار الواليات المتحدة بسحبها الصواريخ،
وتتلقى انقرة صفعة جديدة ،حيث اعلنت واشنطن في  16آب من
العام الحالي بأنها لن تقوم بتجديد مهمة بطاريات الصواريخ
الموجودة على األراضي التركية والتي ستنتهي في تشرين األول من
العام الحالي ،وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف ديفيس في
 17آب أن سبب سحب الصواريخ هو تراجع الحاجة لها.
فهذه التصريحات السابقة وتأكيد وزارة الدفاع االميركية اليوم
على سحب الباتريوت رغم تطور االح��داث في المنطقة ،حسب ما
أعلنت المتحدثة باسم الوزارة أمس  2تشرين االول لورا سيل قائلة
إننا الزلنا ننوي سحب هذه الصواريخ المضادة للطيران في تشرين
االول ،تفتح باب التساؤالت عن السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة
(التتمة ص)14

األسلحة والذخائر والوقود ومصانع القنابل والسيارات المفخخة ،مشيرا ً
إلى أن القوات السورية هي التي تجري عمليات برية من دون مشاركة
قوات روسية فيها.
وأش��ار كوناشينكوف إل��ى أن «ط��ائ��رات «سو »-25ضربت معسكرا ً
لمسلحي «داع����ش» ف��ي منطقة م��ع��رة ال��ن��ع��م��ان ف��ي م��ح��اف��ظ��ة إدل��ب
ودم��رت بالكامل مخابئ تحت األرض وكذلك مخازن لألسلحة والوقود
لإلرهابيين».
وأض��اف أن الطيران الروسي د ّمر مركز قيادة لمسلحي «داع��ش» في
محافظة حماة إضافة إلى عشرات اآلليات العسكرية المزودة بأسلحة
نارية من عيار كبير.
كما أكد كوناشينكوف أن ممثلي موسكو وواشنطن ناقشوا على مستوى
وزارتي الدفاع للبلدين قضايا استخدام الطيران في سورية بشكل آمن ،بما
في ذلك من خالل استخدام مركز بغداد المعلوماتي ،مضيفا ً أن المحادثات
أجريت بشكل بناء تلبية لطلب من الجانب األميركي.
وفي سياق متصل ،أكد المتحدث الروسي أن المعلومات التي تنشرها
بعض وسائل اإلع�لام حول قتل المدنيين وع��دم التصويب على مواقع
«داعش» من قبل الطائرات الروسية ،مج ّرد هراء وال تمت بصلة للواقع.
وقال« :هذه المعلومات قد ظهرت حتى قبل بدء العمليات ،وهي مجرد هراء
وال تمتّ بصلة للواقع ،هي مجرد استفزازات» ،مضيفاً« :نحن نراقب عن
كثب ظهور هذه البيانات ،بغض النظر عن المصدر الذي جاءت منه».
جاء ذلك في وقت شن طيران التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة
غارات على مواقع تنظيم «داع��ش» في سورية ،ألول مرة منذ بدء سالح
الجو الروسي عملياته في سورية ،وذلك بحسب تقارير اإلدارة المركزية
لسالح الجو األميركي.
وأكد «البنتاغون» أن العسكريين الروس قاموا بإعالم الجانب األميركي
ببدء الضربات ضد «داعش» وأوصوا الطائرات األميركية بتجنب المجال
الجوي السوري خالل فترة العملية العسكرية الروسية ،إال أن القوات
األميركية قامت بشن غارة واحدة في اليوم األول من العملية العسكرية
الروسية ( 30أيلول) بواسطة طائرة من دون طيار.
(التتمة ص)14

مواجهات وا�سعة بين الفل�سطينيين وجنود العدو في ال�ضفة الغربية

جي�ش االحتالل «الإ�سرائيلي» يحا�صر نابل�س
أعلن العدو «اإلسرائيلي» حالة
ال��ت��أه��ب ف���ي ن��اب��ل��س ب��ع��د مقتل
مستوطنين يهوديين وإصابة اربعة
قرب مستوطنة في الضفة الغربية.
وسائل إعالم العدو أشارت إلى أن
سيارة م ّرت بالقرب من المستوطنين
وأطلقت عليهم النار.
وقد رأى الناطق العسكري باسم
كتائب القسام أبو عبيدة أن العملية
«هي ر ّد طبيعي على جرائم االحتالل
ومستوطنيه».
القيادي في حركة فتح نبيل عمرو
أش��ار إل��ى أن��ه «ل��م يكن ف��ي خطاب
الرئيس عباس ق��رار بحل السلطة،
ل��ك��ن��ه ح���� ّذر م��ن ال��ف��وض��ى» .وف��ي
تصريح لـ «الميادين» قال عمرو إن
«اإلدارة األميركية فشلت في إيجاد
حل للقضية الفلسطينية».
وأك���د ع��ض��و اللجنة المركزية
ف��ي ح��رك��ة ف��ت��ح ع��ب��اس زك���ي عبر
«الميادين» أن القيادة الفلسطينية
ماضية في صوغ استراتيجية جديدة
وألج��ل ذل��ك ستعقد مؤتمرا ً جامعا ً
للفصائل الفلسطينية كافة.
في المقابل ،أعلن وزي��ر التربية
«اإلسرائيلي» نفتالي بينيت أن «زمن
ولى
المحادثات مع الفلسطينيين قد ّ
وأن شعبا ً يؤيد قادته القتل لن تكون
له دولة».

فاديا مطر

وكان رئيس وزراء العدو بنيامين
نتنياهو رأى أن «الهجوم ناجم عن
التحريض الفلسطيني» ،محذرا ً في
كلمة أم��ام الجمعية العامة لألمم
المتحدة من أن «إسرائيل» ستتخذ
سلسلة إج����راءات للدفاع ع��ن أمن
المستوطنين.
وأفادت مصادر أن قوات االحتالل

مقتل و�إ�صابة �أكثر من  2000عراقي خالل �أيلول الما�ضي

بغداد :القوات الم�سلحة تتقدم نحو الرمادي
أعلنت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
أمس مقتل وإصابة نحو  2000عراقي خالل شهر
أيلول الماضي.
ونقلت وسائل إعالم عن البعثة قولها في بيان:
«إن  717عراقيا ً قتلوا فيما أصيب  1216آخرون
ج� ّراء أعمال العنف واإلره��اب التي وقعت خالل
شهر أيلول الماضي» ،موضحة أن عدد القتلى
المدنيين بلغ  537شخصا ً م��ن بينهم  42من
منتسبي قوات الشرطة المدنية والضحايا الذين
سقطوا في محافظة األنبار ،فيما بلغ عدد الجرحى
المدنيين  925شخصا ً من بينهم  38منتسبا ً من
قوات الشرطة المدنية.
وبينت البعثة أن محافظة بغداد كانت األكثر
تضرراً ،إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 257
قتيالً و 583جريحا ً توزعوا في محافظة ديالى
وصالح الدين ونينوى وكركوك .فيما قتل وجرح
عشرات آخرون في مناطق متفرقة من العراق .
وك��ان��ت األم���م المتحدة أعلنت ب��داي��ة أيلول
الماضي مقتل وإصابة أكثر من  3000عراقي جراء
أعمال العنف واإلرهاب التي وقعت خالل شهر آب
مبينة أن العاصمة بغداد كانت األكثر تضرراً.
ميدانياً ،بدأت القوات المسلحة العراقية منذ
الثالثاء الماضي بالتقدم نحو مدينة الرمادي
الواقعة تحت سيطرة تنظيم «داع���ش» إلكمال
الطوق حولها.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة مقتل «أعداد
كبيرة» من عناصر تنظيم «داع��ش» واالستيالء
على أسلحة وم��ع��دات تابعة ل��ه ،داعية أهالي

ّ
ي�صدع التحالف الدولي!
«�إ�سفين» رو�سي

الرمادي إلى التعاون مع القوات األمنية واالبتعاد
من تجمعات التنظيم.
وقالت القيادة في بيان« :ال��ق��وات المسلحة
شرعت في الساعة السادسة من صباح اليوم
ومن المحور الشمالي بقيادة عمليات األنبار ومن
المحور الغربي بقيادة جهاز مكافحة اإلره��اب،
بالتقدم باتجاه العدو لتحقيق األهداف المحددة
من قبل قيادة العمليات المشتركة ،من أجل إكمال

إحكام الطوق على مركز مدينة الرمادي وإكمال
عملية تحرير المدينة».
وأض��اف��ت ف��ي بيانها« :فرقنا تقدمت لتدمر
مراكز وتجمعات العدو» ،قائلة« :خالل الساعات
األول���ى م��ن الهجوم تمكنت قواتنا ف��ي المحور
الغربي من الوصول إلى الملعب األولمبي وتقاطع
الزنكورة».
(التتمة ص)14

تحاصر مدينة نابلس ف��ي الضفة
الغربية ،وتمنع ال��دخ��ول إليها أو
الخروج منها.
يأتي ذلك بعد إحراق مستوطنين
أراض للفلسطينيين في جبل بورين
ٍ
جنوب نابلس ،كما هاجموا منازل
السكان.
ووقعت خالل الليلة قبل الماضية

الأمم المتحدة:
مقتل  500طفل
في اليمن منذ
بدء العدوان
أك��دت األم��م المتحدة مقتل
أك��ث��ر م��ن  500ط��ف��ل م��ن��ذ ب��دء
العدوان السعودي على اليمن،
مشيرة إلى أن نحو  1.7مليون
آخ��ري��ن ي��واج��ه��ون خطر سوء
التغذية.
وأش������ار ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م
منظمة األم��م المتحدة للطفولة
كريستوف بولييراك إل��ى أنه
خالل فترة الستة أشهر منذ بدء
ضربات العدوان السعودي في
 26آذار الماضي دعما ً للرئيس
السابق عبد ربه منصور هادي،
قتل  505أطفال على األقل وجرح
 702آخرون.
وق��ال بولييراك للصحافيين
في جنيف« :ه��ذه األرق���ام قد ال
تكون دقيقة» ،مشيرا ً إلى سقوط
ضحايا من األط��ف��ال بين قتلى
ال��ق��ص��ف ،وأي��ض��ا ف��ي م��ع��ارك
الشوارع .وأضاف« :إن الوضع
بالنسبة إلى األطفال يتدهور كل
ّ
وحض جميع
يوم ،وهو مر ّوع»
األط����راف ال��م��ؤث��رة على إنهاء
العنف بشكل عاجل.
(التتمة ص)14

وف��ج��ر أم���س ال��ج��م��ع��ة ،م��واج��ه��ات
واسعة في أنحاء الضفة الغربية
بين المواطنين الفلسطينيين من
جهة وقوات االحتالل والمستوطنين
من الجهة األخ��رى وذلك بعد عملية
إطالق نار ومقتل مستوطنين اثنين.
وقام المستوطنون بشن اعتداءات
(التتمة ص)14

مع ارتفاع ح��رارة الجدل السياسي في األوس��اط الدولية حول
العمليات الجوية العسكرية الروسية في سورية ضد التنظيمات
اإلرهابية ،بالتزامن مع تباين اآلراء الدولية بين ليل ونهار بأمل
التخفيف من جدواها أو حتى التعبير عن مخاوف من تداعياتها
وكشفها مستور «التحالف ال��دول��ي» الفاشل ،لكن طلب الدولة
السورية من روسيا مباشرة المساعدة بالقضاء على اإلره��اب
المنتشر على األرض السورية فتح ن��اف��ذة ف��ي ج��دار «االنتظار
السياسي» دوليا ً وإقليمياً ،بدأت التسريبات الضمنية بالتوافد مع ما
تضمنته القائمة اإلرهابية المستهدفة روسياً ،فقد أكدت المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل أول من أمس أنه «ال يمكن أن يكون من الممكن
إنهاء الحرب في سورية إال بمساعدة روسيا وأن ال حل بدونها»،
بعد أن كانت قد صرحت في  24أيلول المنصرم أنه «يجب الحديث
مع الالعبين األساسيين في منطقة الشرق األوسط والرئيس األسد
أحدهم» ،في ما تطغى المخاوف الدولية من العمليات العسكرية
الروسية في سورية على أغلب مواقف دول العدوان التي منها الكيان
الصهيوني الذي أطلق نيرانه مرارا ً على مرتفعات الجوالن وقصف
مواقع سورية استراتيجية حدودية وغير حدودية  ،فقد قال عاموس
جلعاد ،مستشار وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون في تصريح
صحافي أمس أنه «من السابق ألوانه معرفة حجم التدخل العسكري
قص أجنحة «إسرائيل» على
لموسكو في سورية ،وهل سيؤدي إلى ّ
مستوى العمليات» ،في ما دع��ت تركيا وشركاؤها في التحالف
الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة روسيا إلى وقف عملياتها
في سورية؛ في حين أكدت روسيا أن غاراتها ستدوم من  3إلى 4
أشهر مقبلة ،فهي رسائل واضحة وصريحة حملت في أوراقها غرفة
(التتمة ص)14

«رايت�س ووت�ش» تنتقد �سحب م�شروع للتحقيق في جرائم ال�سعودية

�صنعاء :العدوان على باب المندب
يتم بم�شاركة «�إ�سرائيلية» و�إ�شراف �أميركي
أك���دت م��ص��ادر عسكرية يمنية،
مشاركة ق��وات «إسرائيلية» بشكل
مباشر في الهجوم البري والبحري
والجوي باتجاه منطقة باب المندب.
وأك��دت المصادر أن الهجوم ُن ِّفذ
بإشراف أميركي مباشر ،مشيرة إلى
أن ال��غ��ارات التي استهدفت عرسا ً
نسائيا ً قبل أيام في منطقة المخا على
الطريق إلى باب المندب قد نفذتها
طائرات «إسرائيلية» وفق ترجيحات
كثيرة بعد أن نفت السعودية تنفيذها
أي غارة في تلك المنطقة.
ولفتت المصادر إلى أن هذا العدوان
جاء بعد يومين من تصريح رئيس
هيئة األرك���ان «اإلسرائيلي» بيني
غينتز في معهد واشنطن لسياسات
الشرق األدن��ى ب��أن عينه اآلن على
باب المندب.
وت��ق��ول ال��س��ع��ودي��ة إن قواتها
سيطرت على ب��اب ال��م��ن��دب ،لكن
الجيش اليمني واللجان الشعبية
ينفون ذل��ك ويقولون إنهم تصدّوا
لمحاوالت التقدم هذه ،رغم الغطاء
الجوي الكثيف الذي وفرته طائرات
التحالف من خالل عشرات الغارات،

هم ي��ؤك��دون أيضا ً أنهم استهدفوا
ب��وارج حربية حاولت التقدّم نحو
باب المندب.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن
الجيش واللجان استهدفوا البوارج
التي حاولت التقدم نحو باب المندب،
وقال مصد ٌر عسكري في وزارة الدفاع
اليمنية أن الجيش واللجان دمرا
سبع آليات وتصدّوا لمحاولة فتح

جبهة جديدة بباب المندب.
مصدر مطلع أف��اد ب��أن تعزيزات
عسكرية تابعة للجيش واللجان
الشعبية مرت من تعز باتجاه منطقة
المخا بعد هجوم واسع ش ّنه مرتزقة
الرئيس المستقيل عبد ربه منصور
ه���ادي م��س��ن��ودي��ن ب��غ��ط��اء بحري
وج��وي لقوات التحالف السعودي
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