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بوتين يبحث العملية الع�سكرية مع كبار �ضباط الجي�ش الرو�سي

كيري يقترح عقد لقاء دولي حول �سورية ومو�سكو تدر�سه
أعلن الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين سيبحث ال��ي��وم م��ع كبار ضباط القوات
المسلحة الروسية مهمات قيادة الجيش وأجهزة
األمن ،وسيحدد المهمات الموضوعة أمام الضباط.
وسيدور الحديث بالدرجة األولى حول أهداف
وتفاصيل العملية العسكرية الجوية التي بدأتها
روسيا في سورية ضد تنظيم «داع���ش» بطلب
رسمي من الرئيس بشار األسد.
وف��ي السياق ،أعلنت وزارة ال��دف��اع الروسية
أن الطائرات الروسية دم��رت خالل الـ 24ساعة
الماضية  49موقعا ً لإلرهابيين ،إذ قامت بـ33
طلعة قتالية في أجواء أرياف حلب ودمشق وإدلب
والالذقية وحماة.
وكشف اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق
باسم وزارة الدفاع الروسية خالل إيجاز صحافي
أم��س أن ال��غ��ارات الروسية أسفرت عن تدمير
مركزي قيادة و 3مخازن للذخيرة واألسلحة
ومخبأين تحت األرض و 32مربضا ً للمدفعية
في مناطق جبلية وغابات و 9مرابض محصنة،
باإلضافة إلى ورشة لتصنيع قذائف صاروخية
ومنصات إطالق.
وكشف كوناشينكوف عن تدمير قاعدة تدريب
كبيرة لتنظيم «داعش» في محيط قرية دوير األكراد
بريف الالذقية ،نتيجة ضربة نفذتها طائرتان
روسيتان هجوميتان من طراز «سو.»25 -
وفي محيط بلدة جب الزعرور في ريف حماة،
هاجمت قاذفة «سو »-34مخابئ تحت األرض
استخدمها إرهابيون .كما تم تدمير مخزن كبير
للذخيرة غرب البلدة نفسها.
وف��ي قرية السرمانية التابعة لمدينة جسر

الشغور بإدلب شن الطيران الروسي ضربات دقيقة
على ورش��ات تابعة إلرهابيين .وفي ريف إدلب
أيضا ً وجهت قاذفة «سو »24 -ضربة مكثفة إلى
مركز قيادة تابع إلحدى عصابات تنظيم «جبهة
النصرة» ما أسفر عن تدمير المركز وشاحنتين
مجهزتين بمدافع رشاشة مضادة للطائرات ،كانتا
مركونتين إلى جانب المركز.
وف��ي محافظة حلب هاجمت طائرة هجومية
«س��و »25 -ورش��ة إلنتاج الصواريخ المصنعة
يدويا ً ومنصات إطالق تابعة لها ،وذلك في محيط
بلدة جديدة.
وأضاف المتحدث الروسي أن ضربات الطيران
الروسي الدقيقة على مواقع اإلرهابيين في ريف
دمشق ،أدت إلى حدوث تغير جذري في األوضاع
الميدانية بالمنطقة ،مضيفا ً أن إرهابيي «داعش»
بدأوا بمغادرة مواقعهم في ظل النقص الحاد في
الذخيرة .وذك��ر أن وسائل االستطالع الروسية
سجلت الليلية ال��م��اض��ي��ة ان��س��ح��اب�ا ً جماعيا ً
لعصابات كبيرة عدة ،بلغ عدد أفراد كل منها قرابة
 100عنصر ،وتوجهت تلك العصابات نحو بلدة
مرج السلطان.
وأعلن مصدر عسكري س��وري مقتل العشرات
من عناصر تنظيم «داعش» في ريف حماة ،بقصف
لمقاتالت الجيش السوري ،الذي أحرز بدوره تقدما ً
في محافظة حلب حيث سيطر على عدد من القرى.
وأضاف المصدر أن الطيران الحربي السوري
نفذ «غارات على أوكار وتجمعات إرهابيي تنظيم
داع��ش في ق��رى الروضة وجنى العلباوي وأبو
العاليا بريف حماة الشرقي».
وأفاد ناشطون أن أربعين عنصرا ً من «داعش»

انتفا�ضة الإرادة...
وهجران الخيارات ال�سيا�س ّية

فاديا مطر
هناك الكثيرون ممن يتردّدون في وصف ما يجري في األراضي
تفجر من غضب
المحتلة بأ ّنه «انتفاضة» ،لكن خطوطها ُرسمت عبر ما ّ
شعبي فعلي متجدِّد بوجه االحتالل «اإلسرائيلي» َتم َّثل بعمليات
الطعن والدهس لمستوطنين وجنود صهاينة ،تط ّور إل��ى ان��دالع
مواجهات في مدن الضفة والقدس المحتلة كافة ،مع فقدان العدو لقدرة
لجم هذه المواجهات ،خصوصا ً بعد ما تط ّور الوضع إلى عملية محطة
النقل المركزي في «بئر السبع» في  18تشرين األول الحالي ،التي
أسفرت عن قتيلين «إسرائيليّين» وإصابة  34آخرين ،في عملية إطالق
نار وطعن ن ّفذها شاب فلسطيني بعد طعن جندي إسرائيلي وخطف
سالحه واستخدامه في تنفيذ العملية ،ليستشهد بعدها بنيران الجنود
توصف من المنظور االستراتيجي
«اإلسرائيليين» .فهذه عمليات
َ
بـ«نوعيّة» تنكشف تأثيراتها يوما ً بعد يوم ،وربما تلتحق بأعمال
أخرى توازيها بالتأثير ،مما يُفقِد العدو قدرة التركيز والتص ّرف ،بعد
ما أعلن حزب يسار الوسط «اإلسرائيلي» في بيان نشره في 18
تشرين األول الحالي أنّ «نتنياهو» «فقد القدرة على الحفاظ على
سالمة المواطنين «اإلسرائيليين» وعلى وحدة القدس» ،وهو ما يعطي
«انتفاضة السكاكين» أولو ّية في كونها نتيجة مضطردة الزدي��اد
انتهاكات االحتالل «اإلسرائيلي» وتزيد االرتباك ،الموجود أصالً ،إلى
درج��ات عالية ُتنذر مطالعُ ه باندالع «انتفاضة ثالثة» تختلف عن
سابقاتها باألساليب المستحدَثة واالرتجالية التي ال تحتاج إلى
منظمة .فهي ذاتية أضافت شكالً جديدا ً
تشكيالت انخراط ضمن فصائل ّ
بعد التواجد النسائي ،عبر عمليات عدّة نف ّذتها شابات فلسطينيّات.
�رج��ح أن يكون ح��اف��زا ً لتنظيمات سياسية وعسكرية
وه��و م��ا ي� ّ
(التتمة ص)14

بيان �إيران والدول ال�ست:
بدء بتنفيذ التع ّهدات

قتلوا ج��راء اس��ت��ه��داف ط��ائ��رات حربية لرتلهم
المؤلف من نحو  16سيارة في ريف حماة الشرقي،
حيث عثر على جثث المقاتلين متفحمة بالكامل،
واستهدف رتلهم أثناء توجهه من الرقة ،إلى مناطق
تحت سيطرته في ريف حماة الشرقي.
وأكد مصدر عسكري سوري أن وحدة من الجيش
قصفت بصاروخ موجه ما يسمى «بيت العربات»
في حي الحويقة على األطراف الشمالية لمدينة دير
الزور ما أدى إلى تدميره بالكامل.
ويع ّد «بيت العربات» أحد أكبر تجمعات تنظيم
«داعش» اإلرهابي ويوجد بداخله مقر لمتزعمين
وعدد كبير من العربات واآلليات المتنوعة وكميات
كبيرة من األسلحة والذخيرة.
وقد واصلت وح��دات الجيش السوري تقدمها
باتجاه بلدتي المنصورة وت��ل واس��ط في سهل
الغاب شمال غربي حماة ،في حين فرض الجيش
سيطرته الكاملية على قرية السابقية في ريف حلب
الجنوبي.
وفي شأن متصل ،أكد مسلحون جنوب حلب
حصولهم على إم���دادات جديدة من الصواريخ
أميركية الصنع مضادة للدبابات من دول تعارض
الرئيس السوري بشار األسد ،بحسب وصفهم.
ونقلت وك��ال��ة «روي��ت��رز» ،ع��ن مقاتلين م��ن 3
جماعات تابعة لما يسمى بـ«الجيش الحر»،
إن إم��دادات جديدة وصلت منذ أن ب��دأت القوات
الحكومية هجوما ً كبيرا ً هناك يوم الجمعة على
مناطق جنوب حلب ،لكن مسؤولين من إحدى
الجماعات أكدوا أن اإلمدادات الجديدة ليست كافية
مقارنة بحجم الهجوم.
(التتمة ص)14

ً
ً
�سريا في الرمادي
نفقا
وتفجر
القوات العراقية تتقدم في بيجي
ّ

فرار جنود االحتالل في بئر ال�سبع خوف ًا من منفذ العملية

الجعفري يدعو �إلى تجريم الفكر التكفيري

العدو :ا�ستعداد الفل�سطينيين للت�ضحية غيّر الواقع

ش��دّد وزي��ر الخارجية العراقي
إب��راه��ي��م الجعفري ،على ض��رورة
إيقاف منابع تمويل اإلرهاب وتجريم
ال��ف��ك��ر التكفيري وح��ظ��ر الخطاب
المح ّرض على التطرف والعنف،
فيما أكد أن العراق يتجنب سياسة
المحاور وال يريد ح��دوث تقاطعات
دولية.
وق����ال ال��ج��ع��ف��ري خ�ل�ال لقائه
السفراء العرب المعتمدين في بغداد،
بحسب بيان أصدره مكتبه اإلعالمي
ب��ح��س��ب «ال��س��وم��ري��ة ن���ي���وز» ،إن
«القوات المسلحة والحشد الشعبي
والبيشمركة وأبناء العشائر يقاتلون
عناصر داع��ش وق��د تحققت العديد
من االنتصارات وحصلت تراجعات
كبيرة لدى داعش عن المناطق التي
تحت سيطرتهم بفعل ضربات القوات
العراقـية» ،مشيرا ً إلى أن «كل البلدان
مهددة باإلرهاب ألنه ال يستثني أحداً،
ويجب معالجة اإلره���اب من خالل
إيقاف منابع تمويله وتجريم الفكر
التكفيري وحظر الخطاب المحرض
على التطرف والعنف وتب ّني قيم

نقلت صحيفة «م��ع��اري��ف» عن
مصادر في شرطة االحتالل أن مكان
عملية أول م��ن أم��س ف��ي المحطة
المركزية في بئر السبع ،شهد حادثة
قد تكون أخطر منها ،وه��ي تقصير
وه��رب ع��دد من الجنود المدججين
باألسلحة م��ن المكان ،ب��دال ً م��ن أن
يقوموا بإحباط العملية.
ض��اب��ط رف��ي��ع ف��ي ق��ي��ادة شرطة
االحتالل في اللواء الجنوبي أشار الى
أنه « ُوجد في مكان العملية العشرات
من الجنود والمجندات وهم يحملون
سالحهم ،وم��ن ناحية العملية ،إلاّ
أنهم ببساطة هربوا محاولين إنقاذ
أنفسهم م��ن ال���رص���اص ،ب���دلاً من
المساعدة في إحباط العملية ،ومنفذ
العملية ُقتِل فقط بعد أن وصلت قوة
من الشرطة إلى المكان».
وعلّقت الصحيفة على حادثة
الفرار قائلة« :هؤالء الجنود ،وعددهم
العشرات ،يجلبون العار للجيش
«اإلسرائيلي» ،وهم يصلحون فقط
لتنظيم السير ،وال ينفعون إطالقا ً في
القتال العسكري».

التسامح وال��ت��ع��اي��ش ع�ل�اوة على
العمل األمني والعسكري في المناطق
التي ضربها اإلرهاب».
وحث الجعفري ،التحالف الدولي
على «تقديم المزيد من الدعم واإلسناد
ل��ل��ع��راق» ،الف��ت�ا ً إل��ى أن «التحالف
الدولي ال يمنع من أن نتعامل مع دول

أخرى من خارج التحالف ،وقد تلقينا
مساعدات من إي��ران والصين وهما
دولتان غير منضمتين إلى التحالف».
ميدانيا ً ح��ررت ،القوات العراقية
مستشفى بيجي وسط القضاء من
تنظيم «داعش».
(التتمة ص)14

محاولة تقدّ م فا�شلة لقوات هادي غرب م�أرب

 300من مرتزقة ال�سودان لدعم العدوان

يبدو أن التغيير أصبح الصفة المالزمة لمنطقة الشرق األوسط،
إما بفعل عوامل دولية أو أحداث دولية إقليمية ،وجاء االتفاق النووي
اإليراني بين إيران والدول الغربية كمتغير إقليمي دولي ليلقي بتأثيراته
على منطقة الشرق األوسط ،حيث دخلت المنطقة بعد اإلعالن رسميا ً عن
صك االتفاق النووي اإليراني الذي ت ّم التوصل إليه بين إيران والقوى
الست في منتصف تموز  ،2015مرحلة جديدة؛ فبعد مفاوضات شاقة
استمرت  12عاما ظهرت إلى النور خطة العمل المشتركة الشاملة بين
إيران والقوى الست ،تلتزم إيران بموجبها بوضع قيود على برنامجها
النووي مقابل رفع العقوبات عنها بعد انتهاء المدة الزمنية التسعين
يوما ً التي تم االتفاق عليها بين إيران والقوى الست.
ومع انتهاء مهلة التسعين يوما ً التي منحها نص عواصم الدول
المتفاوضة يوم  18تشرين االول والتي أعقبت تبنى مجلس األمن قرارا ً
يوافق فيه على االتفاق ،دخلت نص االتفاق حيز التنفيذ ،حيث أصدرت
إيران والدول الست بيانا ً مشتركا ً بشأن تطبيق االتفاق النووي وجاء
فيه ان إيران بدأت بتنفيذ تعهداتها على نحو كامل وأن الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ستتأكد من خطواتها.
يؤكد المتابعون ان االتفاق النووي بين إيران والعالم دخل مرحلة
جديدة بعد دخوله حيز التنفيذ في  18تشرين االول واستطاعت إيران
فتح صفحة جديدة في طبيعة عالقاتها مع دول الغرب .هذه العالقة
التي ستعود على إيران واإليرانيين بالعديد من الفوائد وبالذات بعد
أن أمر الرئيس االميركي ب��اراك اوباما رسميا ً في  18تشرين األول
(التتمة ص)14

القاهرة ت�ؤكد �أن رو�سيا تق�صف الإرهابيين فقط في �سورية

بوغدانوف يلتقي �شكري والجربا
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
ال��ت��ق��ى ميخائيل ب��وغ��دان��وف،
المبعوث الخاص للرئيس الروسي
إلى الشرق األوسط وبلدان أفريقيا،
ب��أح��د القياديين ف��ي المعارضة
ال��س��وري��ة ،ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق لما
يسمى باالئتالف الوطني أحمد
الجربا ،في القاهرة ،األحد الفائت،
وج��رى ه��ذا اللقاء في إط��ار زي��ارة
يجريها بوغدانوف إلى العاصمة
المصرية.
وأفادت المصادر بأن بوغدانوف
ناقش مع الجربا الوضع الناشئ
في سورية وحولها مع التركيز في

ناديا شحادة

وأفادت وسائل إعالم العدو مقربة
من أجهزة أمن الكيان بأن استعداد
الشبان الفلسطينيين لتنفيذ عمليات
بالسكاكين ،أدى إلى تغيير الواقع
بشكل جوهري.
واعتبرت المصادر أن العمليات
زرع��ت الهلع في ال��ش��وارع وألزمت

قوات أمن وجيش االحتالل بتعزيز
عناصرهما في المدن والمستوطنات،
موضحة أن اإلج�����راءات ل��م ت��ردع
الشباب الفلسطيني ،مشددة على
أن العامل األس��اس��ي ه��و استعداد
الكثيرين منهم للتضحية.
(التتمة ص)14

ضرورة تنشيط الجهود الرامية إلى
تحريك التسوية السياسية لألزمة
السورية على أساس بيان «جنيف
ـ  »1ال��ص��ادر في  30حزيران عام
.2012
ك���ذل���ك أوض�����ح ن���ائ���ب وزي���ر
الخارجية الروسي المهمات الماثلة
أم���ام مجموعة ال��ق��وات الجوية
الروسية في سورية خالل عملياتها
الهادفة إلى التصدي بحزم لتنظيم
«ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة» وغ��ي��ره من
الجماعات اإلرهابية على أراضي
سورية.
وك����ان ب���وغ���دان���وف أك����د خ�لال
اجتماعه مع األمين العام لجامعة

ال���دول العربية نبيل ال��ع��رب��ي في
ال��ق��اه��رة ،السبت الماضي ،التزام
روسيا بالعمل مع مختلف األطراف
المعنية من أج��ل إيجاد ح� ّل سلمي
لألزمة السورية ،وفقا ً لما نص عليه
بيان «جنيف .»1 -
وأش��ار نبيل العربي ،من جانبه،
خ�لال اللقاء إل��ى ض���رورة التحرك
ال��س��ري��ع م��ن أج���ل ت��وف��ي��ر األج���واء
المالئمة إلط�لاق مسار مفاوضات
بين المعارضة والحكومة السورية
تفضي إلى التوصل لوقف القتال
واالت���ف���اق ع��ل��ى خ��ط��وات المرحلة
االنتقالية.
(التتمة ص)14

ب�سبب ف�شل ال�سلطة �أم النخب ال�سيا�سية �أم انتفا�ضة �صامتة؟

االنتخابات البرلمانية الم�صرية :انتكا�سة في اليوم الأول
تناقلت وسائل إعالم يمنية أنباء عن وصول  300جندي
مرتزق سوداني إلى عدن ،فيما سقط نحو  30عنصرا ً من
القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
بنيران التحالف بتعز عن طريق الخطأ.
وبحسب م��ص��ادر محلية ،فقد ب��دأت مئات اآلليات
العسكرية والجنود باالنتشار ف��ي مناطق ع��دن بعد
وصولها ،السبت منذ السبت الماضي ،ميناء الزيت في

البريقة غرب المدينة ،ضمن ق��وات التحالف والجيش
الوطني الشرعي للمشاركة في ضبط األوض��اع األمنية
بالمنطقة.
وانضمت القوات السودانية ،بحسب المصادر ،إلى
لوائين سعودي وآخر إماراتي ،فضالً عن فصائل موالية
لهادي ،للمشاركة في هجوم مرتقب على محافظة تعز.
(التتمة ص)14

عكست المرحلة األول��ى في االنتخابات البرلمانية
المصرية حالة من العزوف عن التصويت ،وتراجع اإلقبال
بشكل أثار دهشة وسائل اإلعالم المصرية ،والمسؤولين
عن االنتخابات.
فبعد انتخابات برلمان  2010في مصر ،والعيوب التي
شابت عمليات االقتراع آنذاك وكانت أحد أسباب أحداث
 25كانون الثاني  ،2011ارتفعت وتيرة االهتمام السياسي
بشكل غير مسبوق ،لدرجة أن معدالت اإلقبال ونسب
التصويت في استفتاء  19آذار  ،2011ثم االنتخابات

البرلمانية والرئاسية واالستفتاءات التي تلت ذلك ،كانت
غير عادية في الحياة السياسية في مصر.
االستحقاق الثالث واألخير في خريطة الطريق التي
وضعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،هو
انتخابات البرلمان التي كان اإلقبال فيها ضعيفا ً للغاية،
لدرجة أن الحكومة المصرية منحت العاملين في الدولة
نصف ي��وم عطلة من أج��ل التوجه إل��ى مراكز االقتراع
والتصويت لرفع معدالت اإلقبال.
(التتمة ص)14

