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الجي�ش ال�سوري ُيعيد اال�ستقرار �إلى جبل الملقى وقرى جديدة في ريفي الالذقية ال�شمالي وحلب ال�شرقي

�إ�صرار رو�سي على تمثيل الكرد ورف�ض تركي لم�شاركتهم في جنيف 3
ال يزال االهتزاز الذي يعيشه االجتماع المقرر لجنيف الثالث
للحوار السوري على وقع فوضى في صفوف «المعارضات
السورية» وفي وقت الدعوات التي ارسلها المبعوث الدولي
للحضور الى جنيف ،فالدعوات جاءت متنوعة حيث وصلت
لوفد ال��ري��اض دع��وة بصفته وف��دا ً بينما وجهت الدعوات
لآلخرين خارج قوس معارضة الرياض بصفتهم الشخصية.
فمع اقتراب موعد محادثات السالم في سورية المقرر بدؤها
الجمعة على أن تستمر ستة أشهر ،بدأت االستعدادات وتوجيه
الدعوات لألطراف المقرر انضمامها للمحادثات.
المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سورية ستافان دي
ميستورا أكد توجيه الدعوات الى كل من الحكومة السورية
وجماعات المعارضة ،فيما استثنى حزب االتحاد الديموقراطي
الكردي الذي كانت إمكانية مشاركته من عدمها محط خالف
مع تركيا التي قالت إنها ستنسحب من المحادثات في حالة
مشاركته!
وك��ان الجدل الدولي استمر يتفاعل ح��ول هوية ممثلي
الكرد السوريين في محادثات جنيف ،حيث تص ّر روسيا على
مشاركة حزب االتحاد الديموقراطي الكردي السوري ووحدات
حماية الشعب الكردي في حين تركيا ترفض ذلك قطعاً ،وتتهم
هذه الجهات باإلرهاب.
من جهته ،ذكر رئيس حزب االتحاد الديمقراطي الكردي
صالح مسلم أمس أنه لم يتلق أية دعوة للمشاركة في مؤتمر
«جنيف  »3والذي سينطلق الجمعة  29من الجاري.
وقال مسلم في تصريحات لـ «روسيا اليوم»« :نحن نبحث
عن سبب عدم دعوتنا للمفاوضات ...ونحن نصر على وجودنا
إلى طاولة المفاوضات» .وأضاف أن «من ال يريد الحل السياسي
لألزمة هو من يرفض مشاركتنا في المفاوضات ،ولذلك يجرى
استبعادنا كممثلين للمكونين الكردي والسرياني في الشعب
السوري» ،موضحا ً أن هذه األطراف تريد استمرار الحرب في
سورية ،وهو «األمر الذي نرفضه».
وقال مسلم« :نحن نريد إيقاف نزيف الدم السوري في أقرب

فرصة ممكنة» .وأكد أن الموقف التركي سلبي للغاية ،مشيرا ً
إلى أن المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا هو من يتم
التواصل معه ،وأن الحزب يحترم اإلرادة الدولية.
وقال مسلم« :نتمنى أن ال يكون هناك تأثير لتركيا ،فهي
ليست جزء من سورية ،وال عالقة لها بالشعب السوري أو
الذين يمثلون مكونات الشعب السوري».
وأك��دت األم��م المتحدة أمس أنها لم توجه دع��وات سوى
ألطراف من سورية لحضور المحادثات المقرر انطالقها في
جنيف يوم الجمعة المقبل.
ونقلت «ا ف ب» عن متحدثة باسم المبعوث الدولي الخاص
لألمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا قولها ردا ً على
سؤال حول حضور المحادثات وفود من تركيا وروسيا وفرنسا
والواليات المتحدة بصفة مراقب أننا ال نعتزم على االطالق
دعوة أي طرف خارج إطار السوريين.
وفي السياق ،قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
أن مبعوث األمم المتحدة لسورية دي ميستورا أبلغه بأنه
لن يوجه الدعوة لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي السوري
لحضور محادثات جنيف حول األزم��ة السورية وبأن هيئة
معارضة تشكلت في الرياض ستقود المفاوضات.
وكشف فابيوس إلذاعة «فرانس كولتور» صباح أمس «دي
ميستورا أرسل الدعوات ،وجماعة حزب االتحاد الديمقراطي
هي أكثر ما يثير المشاكل وأبلغني السيد دي ميستورا أنه لم
يرسل لها خطاب دعوة» .وأضاف أن دي ميستورا أكد له أيضا ً
أن هيئة معارضة تشكلّت في الرياض ستقود المفاوضات،
حتى وإن شارك في المحادثات معارضون آخرون.
منسق معارضة
وأع��ل��ن أن��ه تحدث م��ع ري��اض حجاب
ّ
الرياض ،وإنه أبلغه بأنه «سيرد على دي ميستورا واألمين
العام لألمم المتحدة بان كي مون».
وأردف بالقول« :أتفهم موقفهم .هم يقولون نعم للمفاوضات،
وفي نفس الوقت يريدون تفاصيل عن المشاركين وعما يجري
على الجانب اإلنساني وعما سنتحدث عنه».

وكان بيان صادر عن وفد مؤتمر الرياض ذكر بأن الوفد
مستعد للنظر بإيجابية في الموافقة على المشاركة في
العملية السياسية لحل األزم��ة السورية .وطالب بضرور ِة
الشروع في العملي ِة
تحسن حقيقي على األرض قبل
تحقيق
ّ
ِ
التفاوضية ،موضحا ً أنه تم تقديم طلب لموفد األمم المتحدة
بتوضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة ،بدوره
أعلن الرئيس المشترك لمجلس «سورية الديموقراطية» هيثم
مناع أنه تلقى دعوة من األمم المتحدة إضافة الى معارضين
آخرين للمشاركة في محادثات جنيف ثالثة رابطا ً مشاركته
فيها بالتمثيل الكردي في هذه المحادثات.
محادثات اعتبرها الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون
الشرق األوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل
بوغدانوف سورية ـ سورية وعلى السوريين أنفسهم تقرير من
يشارك فيها ،مؤكدا ً أنّ المسؤولي َة عن تشكي ِل وف ِد المعارضة
عاتق المبعوث األممي وليس
تقعُ في نهاي ِة المطاف على
ِ
على تركيا أو روسيا معلنا ً استغراب موسكو من إعالنِ تركيا
مقاطعتها لمفاوضات ال تشارك فيها أصالً ،كما ال تشارك فيها
روسيا والواليات المتحدة والسعودية.
الى ذلك وصل مساعد وزي��ر الخارجية اإليراني حسين
أمير عبد اللهيان الى العاصمة الروسية موسكو في زيارة
تستمر يومين إلجرا ِء مشاوراتٍ حول قضايا المنطقة خاصة
األزم َة السورية مع اقتراب موعد الحوار السوري السوري في
جنيف.
ميدانياً ،عاد األمن واالستقرار إلى بلدة وديعة بريف حلب
الشرقي وقرى جديدة عدة بريف الالذقية الشمالي على يد
بواسل الجيش العربي السوري بعد قضائه على آخر بؤر
التنظيمات اإلرهابية فيها بعمليات اتسمت بالسرعة والدقة،
ف��ي وق��ت واص��ل س�لاح الجو ال��س��وري غ��ارات��ه على أوك��ار
وتجمعات التنظيمات اإلرهابية في أرياف حلب وإدلب وحمص
وحماة ودرعا قضى خاللها على أعداد منهم ودمر مستودعات
ذخيرة ومعسكر تدريب.

«داع�ش» يخ�سر جولة جديدة في جبهة الريف الغربي

تركيا تخ�سر رهاناتها
مع ا�ستعادة �سلمى وربيعة

�سالح الجو ال�سوري الرو�سي قطع �إمدادات الإرهابيين
دير الزور ـ مالك الجاسم
آالف المقاتلين تم زجهم في المعركة األخيرة التي
اندلعت على جبهة قرية البغيلية بالمدخل الغربي لمدينة
ديرالزور في محاولة جديدة لتنظيم «داعش» في السيطرة
على كامل القرية وفي مقدمها منطقة الرواد التي تعتبر أهم
وأعلى نقطة في المنطقة وهذا ما انصب لمصلحة وحدات
الجيش السوري والقوى المؤازرة لها والتي استطاعت
احتواء الموقف وصد الهجوم ال��ذي يعتبر األعنف منذ
بدء االشتباكات في هذه القرية في السادس عشر من هذا
الشهر.
الهجوم ال��ذي شنه عناصر تنظيم «داع��ش» ب��دأ من
الساعة الثانية من بعد منتصف ليل األحد وامتد حتى
ساعات الصباح من اليوم التالي ،واعتمد تنظيم «داعش»
ذات األسلوب الذي يستخدمه في كل مرة ،وهو االعتماد
على المفخخات ولكن أسلوبه فشل بعد أن انفجرت اآللية

المفخخة قبل وصولها إلى هدفها لتندلع بعدها اشتباكات
عنيفة بمختلف أن��واع األسلحة الخفيفة والمتوسطة
والثقيلة متزامنة باستهداف مدفعي مكثف لتحركات
عناصر تنظيم «داعش» ،وتمكنت وحدات الجيش من صد
الهجوم وإيقاع أعداد كبيرة من القتلى في صفوف عناصر
التنظيم وتشير المعلومات إلى قيام «داعش» بنقل أعداد
كبيرة من القتلى من قرية البغيلية باتجاه قرية الجنينة
بالريف الغربي ومعدان على طريق الرقة.

 3000إرهابي تم زجهم

تؤكد بعض المواقع أن ع��ددا ً كبيرا ً من المقاتلين من
جنسيات متعددة تم زجهم في المعركة األخيرة في قرية
البغيلية وتجاوز العدد  3000مقاتل مجهزين بعتادهم
وآلياتهم وبعضها مزود برشاشات ثقيلة وقسم من هذه
األعداد تم سحبه من الرقة ورغم هذه الكثافة العددية التي
اعتمدها «داعش» ،إال أن خطته فشلت وانقلبت األمور رأسا ً

على عقب وخسر عددا ً كبيرا ً من مقاتليه.
وتشير المعلومات إل��ى إن ع��دد القتلى في صفوف
عناصر تنظيم «داع��ش» منذ ب��دء االشتباكات في هذه
الجبهة تجاوز  547قتيالً أما عدد اإلصابات فكان 720
غصت بهم المستشفيات الميدانية لـ«داعش» في قرى
ريف ديرالزور الشرقي والغربي.
كثافة الطلعات الجوية لسالح الجو ال��س��وري من
جهة والطيران الحربي الروسي من جهة يراد بها ويركز
على قطع إم���داد عناصر تنظيم «داع���ش» خاصة في
قرى ريف ديرالزور الغربي من جهة قرية حطلة شمال
شرق المحافظة ودوار الحلبية باتجاه قرى الحصان
والحسينية والجيعة والجنينة محيميدة ،وكذلك كسر
قدرات «داعش» بضرب بمواقعه وتحركاته وتدمير آلياته
وضرب مواقع تمويله من حقول النفط البدائية المنتشرة
في قرى ريف ديرالزور الشرقي والغربي ونتيجة هذه
الضربات الجوية تكبد عناصر تنظيم «داع��ش» خسائر

كبيرة في العدة والعتاد يضاف إليها الحالة التي وصل
إليها عناصر التنظيم نتيجة زيادة عدد الضربات وحالة
الذعر والتخبط والفرار التي شهدتها صفوفه خالل األيام
القليلة الماضية.

جبهات أخرى

تركيز عناصر تنظيم «داع��ش» ينصب على إشغال
وح��دات الجيش بأكثر من جبهة عندما يجد أن هناك
ضغوطا ً كبيرة على الجبهة الرئيسة التي يركز عليها وهي
جبهة قرية البغيلية وفتح جبهات جديدة هي محاولة
لتخفيف الضغط عن جبهة البغيلية ،ولكن االشتباكات
التي تندلع على الجبهات الثانية تكون ب��ذات األهمية
وخاصة عندما فتحت «داع��ش» جبهتين بذات التوقيت
على جبهات المدينة الرشدية والصناعة وتمكنت وحدات
الجيش من صد الهجوم وإيقاع عدد من القتلى في صفوف
عناصر التنظيم برمايات مدفعية مركزة لتحركاتهم.

الق�ضاء على ع�شرات الإرهابيين في مناطق �شرق الرمادي

قن�ص جنديين �سعوديين ودك مواقع العدوان بجيزان وع�سير

العراق :الریجاني یلتقی
قادة �أحزاب وتیارات �سیا�سیة

اليمن على �أعتاب كارثة
مع ا�ستهداف  180من�ش�أة �صحية

بشرى الفروي
تتوالى اإلنجازات العسكرية النوعية للجيش العربي السوري على
ارض الميدان ،فبعد استعادة الجيش بلدة سلمى التي كانت المعقل األكبر
للمسلحين في ريف الالذقية الشمالي تم َّكن الجيش السوري ومجموعات
الدفاع الشعبية التي تؤازره ،مدعوما ً بغطا ٍء ج ّوي روسي ،من استعادة
ربيعة والريحانيّة االستراتيجيتين ،ما يعني أنَّ معظم ريف الالذقية
الشمالي أصبح تحت سيطرة الجيش السوري.
معركة ربيعة ،والتي تعتبر من أقسى المعارك بسبب الطبيعة
الجغرافية المع ّقدة وﻷنها تطلب تكتيكات عسكرية خاصة فهي ال تق ّل
أهمية عن بلدة سلمى ،إذ ُت َع ّد ربيعة أهم مناطق تواجد المسلحين في جبل
التركمان ،وواحدة من نقاط االرتباط األساسية بين المسلحين وغرف
العمليات الموجودة في األراضي التركية ،كما أنها ُتع َتبر قاعدة لوجستية
وتدريبية للمجموعات المسلحة ،حيث تنتشر في محيطها معسكرات
التدريب ومخازن األسلحة وأماكن االجتماعات ،وباستعادة الجيش على
البلدة يكون الجيش استطاع السيطرة على كامل جبل التركمان.
ومع استعادة السيطرة على سلمى وربيعة وعدد من البلدات بريف
الالذقية الشمالي وفرار المسلحين من جبهات القتال إلى الحدود التركية
قام الجيش التركي بإغالق الحدود بشكل كامل على امتدادها في جبل
التركمان مانعا ً المسلحين المنسحبين من دخول األراضي التركية مما
أجبرهم على التوجه نحو مناطق ريف إدلب التي تسيطر عليها جبهة
النصرة.
تركيا تعيش بحالة من التخبط واإلرباك مع هذه الوقائع الميدانية
وأطبق عليها صمت األم��وات ،فقد ن ّفذ سالح الجو الروسي  520طلعة
جوية و 3000ص��اروخ د ّم��رت تحصينات المسلحين وط��رق إمدادهم
(التتمة ص)14

رئي�س هيئة الأركان الأردنية
يزور مو�سكو
يصل الى موسكو أمس الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن مستشار العاهل
األردني الملك عبدالله الثاني للشؤون العسكرية ورئيس هيئة األركان األردنية
المشتركة.
وذكرت وكالة األنباء األردنية «بترا» أن الفريق أول الزبن سيلتقي وزير
الدفاع الروسي سيرغي شويغو لـ«بحث عدد من القضايا التي تهم القوات
المسلحة في كال البلدين الصديقين».
واتفقت موسكو وعمان في تشرين األول الماضي على تنسيق العمليات
العسكرية في سورية ،حيث التقى آن��ذاك وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف بنظيره األردني ناصر جودة في فيينا على آلية تنسيق عسكرية يكون
مقرها عمان تضمن استقرار األوضاع في جنوب سورية.
وتأتي زيارة الزبن إلى موسكو غداة إعالن القوات السورية سيطرتها على
بلدة الشيخ مسكين االستراتيجية القريبة من الحدود األردنية في جنوب البالد
والتي تعتبر معقالً رئيسيا ً لجبهة النصرة ،األمر أثار مخاوف مراقبين في األردن
من تسرب إرهابيين إلى المملكة عبر الحدود الشمالية مع سورية ،بحسب ما
نقلت صحيفة «الغد» األردنية.
التقی رئیس البرلمان اإليراني علي الريجاني «الذي
یزور العراق للمشاركة في مؤتمر البرلمانات االسالمیة»،
بعدد من قادة االحزاب والتیارات السیاسیة في العراق.
ومن الشخصیات التی التقاها الریجاني ،ایاد عالوي
وموفق الربیعي وعبد القهار السامرائي ومحمد الحلبوسي
وعلي ع�لاوي ومساعد وزی��ر الصناعة محمد العاني
وجاسم محمد من أعضاء مجلس محافظة األنبار ،وبحث
معهم العالقات ذات االهتمام المشترك وقضایا اإلرهاب.
كما التقی الریجاني رئیس المجلس األعلی االسإلمي
السید عمار الحكیم وعددا ً من قادة المجلس.
وذك��ر بیان للمجلس األعلی اإلس�لام��ي نقلته وكالة
«ال��ف��رات نیوز» أن الحكیم بحث والریجاني األوض��اع
السیاسیة واألمنیة في العراق والمنطقة مجددا ً دعوته

لطاولة حوار إسالمیة یحترم فیها مساحات النفوذ ،مؤكدا ً
أهمیة تضافر الجهود للخالص من اإلره��اب الداعشي
واألفكار المتطرفة .
وعن العالقات الثنائیة بین إیران والعراق بیّن الحكیم
أن إیران كانت من أوائل الدول الداعمة للعراق في مواجهة
داعش اإلرهابي ،داعیا ً الی استمرار التنسیق والتعاون
بین البلدین وعلی الصعد كافة ،فضالً عن التنسیق بین
المؤسسات التشریعیة للبلدین الجارین.
ميدانياً ،تمكنت ال��ق��وات العراقية من قتل وإصابة
العشرات من تنظيم «داعش اإلرهابي» ،بينهم انتحاريان
وأبطلت مفعول  31عبوة ناسفة خ�لال عملياتها في
محافظة األنبار.
(التتمة ص)14

ال��ع��دوان السعودي تواصل على العاصمة صنعاء
موقعا ً المزيد م��ن الضحايا ،ودم���ارا ً كبيرا ً ف��ي البنى
التحتية .وأكدت وزارة الصحة اليمنية في مؤتمرها العام
في العاصمة صنعاء أن العدوان دمر  180منشأ ًة صحي ًة
بشكل كامل ،و 138بشكل جزئي في مختلف المحافظات.
القصف الهستيري لطائرات العدوان ما زال متواصالً
على العاصمة اليمنية صنعاء ،حيث ش��ن الطيران
السعودي غارتين على تلة البحث الجنائي في منطقة
ذهبان وسلسلة غارات على مناطق النهدين والرئاسة كما
دمرت غارات مبنى إدارة أمن بالد الروس وكذلك مبنى كلية
الهندسة العسكرية مخلفة عشرات الضحايا من المدنيين
وخسائر مادية كبيرة.
وق��ال يوسف الحاضري الكاتب والمحلل السياسي

في تصريح خاص لقناة «العالم» اإلخبارية ،استهداف
العدوان لكلية الهندسة العسكرية هو امتداد الستهدافه
كثيرا ً من المعاهد والمنشآت التعليمية على مستوى
جميع التخصصات س���واء األس��اس��ي��ة أو االبتدائية
الجامعية والثانوية والتخصصات العسكرية والمعاهد
الفنية وغيرها.
إنسانيا ً يعاني الوضع الصحي في اليمن تدهورا ً
كبيرا ً جراء استمرار العدوان والحصار ،حيث أكدت وزارة
الصحة اليمنية في مؤتمرها العام الذي عقد في صنعاء أن
هناك  180منشأة صحية تأثرت بشكل كلي و 138منشأة
صحية تأثرت بشكل جزئي من قصف العدوان في جميع
المحافظات.
(التتمة ص)14

