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يو�سعون �سيطرتهم في ريف الالذقية
الجي�ش و«الن�سور» و«ال�صقور»
ِّ

دعوات فرن�سية للتن�سيق مع دم�شق ومو�سكو
دعّ ��ا عضو لجنة الشؤون الدولية وال��دف��اع والقوات
المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي ،السيناتور إيف
بوزو دي بورغو ،إلى تنسيق وتوحيد الجهود الدولية مع
سورية وروسيا لمحاربة اإلرهاب.
ول � ّف��ت ب��ورغ��و ف��ي تصريح لصحيفة «إيزفيستيا»
الروسية إلى أ ّنه من المحتمل أن تبدأ باريس قريبا ً تنسيق
عملياتها مع الجيش السوري ضد «داعش» ،وقال «نحن
على استعداد للتعاون مع القوات السورية  ..ولكن يجب أن
نفهم بأ ّنه ال يوجد حل لمشكلة «داعش» بعد القضاء عليه
في سورية والعراق ،ألنه مشكلة دولية تتطلب التفكير».
بورغو أضاف إ ّنه «من الضروري تطوير العالقات مع
روسيا في مجال مكافحة اإلرهاب في سورية بشكل خاص
وفي العالم على وجه العموم ،وأن يكون هناك تنسيق أكثر
فعالية للعمل بين االتحاد األوروب��ي والواليات المتحدة
وروسيا .حيث أصبح واضحا ً أنّ ظاهرة تنظيم «داعش»
اإلرهابي باتت مشكلة دولية وعلينا أن نتضامن ونتكاتف
في محاربته».
ب���دوره ق��ال المستشار السابق ف��ي وزارت���ي الدفاع
والداخلية في فرنسا آالن كورفيز إنّ «على باريس أن
تبدأ بالتعاون مع الجيش السوري لرفع فعالية محاربة
المسلحين» ،مشيرا ً أ ّنه «يجب تغيير السياسة الخارجية
الفرنسية ،ألنّ الدبلوماسية لم تعد تعطي ثمارها وفرنسا
تواجه تهديدات حقيقية باستمرار  ..ويتفاعل زعماء بلدان
االتحاد األوروب��ي بموضوعية مع ما يجري من أحداث،
ولكن الواقع يقول إ ّنه من دون التنسيق مع روسيا والجيش
السوري لن نتمكن من االنتصار على اإلرهابيين».
وأك��د كورفيز أ ّن��ه من الضروري التعاون المكثف مع
روسيا ومع القوات السورية الذي هو أكثر اطالعا ً على ما
يجري في ساحات القتال وقال «يجب على فرنسا تغيير

سياستها ألننا فعالً اصطدمنا بتهديدات إرهابية خطيرة،
فيما تبذل روسيا جهودا ً كبيرة في مكافحة المتطرفين
ولديها خبرة واسعة في محاربة اإلرهاب ،لذلك إذا وحدنا
قوتنا فسنتمكن من القضاء على المسلحين».
سياسيا ً أيضاً ،أفاد مصدر في البرلمان اإليراني لصحيفة
«مشرق نيوز» االيرانية ،بأنّ وزارة الخارجية قررت تعيين
سفير جديد في دمشق.
ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة األمن القومي والسياسة
الخارجية في البرلمان اإليراني ،جواد كريمي قدوسي،
قوله إنّ «الخارجية اإليرانية عينت حسين شيخ اإلسالم
سفيرا ً لها في دمشق ،بدال ً من محمد رضا رؤوف الشيباني
الذي سيعود إلى طهران قريبا ً لمهمة جديدة».
وك��ان حسين شيخ اإلس�لام يتولى منصب مستشار
رئيس البرلمان اإليراني للشؤون الدولية ،فيما تحدثت
تقارير عن أنّ نائب وزير الخارجية اإليراني السابق حسين
أمير عبداللهيان سيخلف شيخ االسالم في منصبه.
ميدانياً ،زار وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم
الفريج ،بتوجيه من الرئيس بشار األس��د أح��د المواقع
العسكرية في المنطقة الجنوبية ،والتقى عدد من ضباط
القيادة و المقاتلين ،واطلع منهم على طبيعة المهام التي
ينفذونها.
ف��ي غضون ذل��ك ،سيطر الجيش ال��س��وري مدعوماً،
بوحدات من نسور الزوبعة و صقور الصحراء و مغاوير
البحر على رويسة شكارة في ريف الالذقية الشمالي،
وفرض سيطرته النارية على قرية عين القنطرة.
هذا و كان الجيش السوري قد استطاع السيطرة على
كنسبا في وقت سابق ،و سيطر أول من أمس ،على قلعة
شلّف في محيط البلدة.
(التتمة ص)14

�سيتكرر ما ح�صل في فرن�سا ما لم!...
ّ
د .يوسف الحاضري
ستبقى جرائم اإلرهاب واإلرهابيين تجتاح العالم ويكون المواطنون
العاديون ضحاياها ما لم يعرف الجميع مَن هو العدو الرئيسي
واإلرهابي الحقيقي!
لن يقضوا على ه��ذه الظاهرة ول��ن تنتهي أب��دا ً أب��داً ،مهما كانت
الحشود والجيوش واألسلحة وغير ذلك ،ما لم يكن موجها ً نحو العدو
الرئيسي!
ولنعلم َم��ن هم األع��داء الحقيقيون واإلرهابيون الرئيسيون ما
عليكم إال تشغيل عقولكم ال أكثر ...ومقياس المعرفة تأتي من مقياس
ّ
تفشي القاعدة وداعش
االستفادة ...فمَن هم المستفيدون اآلن من
واألعمال اإلرهابية؟
الضحايا معروفون ...إنهم مواطنون بسطاء من ك ّل الدول ،ولكن
علينا أن نقف وقفة جادّة وحقيقية مع أنفسنا لنشخص المستفيد من
ك ّل هذه الفوضى في العالم جراء اإلرهاب سواء كان اإلرهاب مق ّننا
وعبر عصابات خفيّة أو إرهابا ً دوليا ً بمعايير دولية وبقيادات دولية
رسمية وبمباركة أممية.
هل تساءلنا أو يمكن أن نتساءل َم��ن ال��ذي استفاد من القاعدة
في أفغانستان؟ و َم��ن ال��ذي استفاد من تفشي ما يُس ّمى (مسلمين
متشددين) في الصومال؟ و َم��ن ال��ذي استفاد من تفجيرات أبراج
نيويورك في  2001ومَن الذي استفاد من بروز ما يُس ّمى داعش في
العراق وسورية وليبيا؟ ومَن المستفيد من إبقاء القاعدة وداعش في
اليمن وسعى بمئات مليارات الدوالرات واألسلحة وأنشأ تحالفا ً عربيا ً
مهيناً ،لذلك بعد أن كان اليمنيون قاب قوسين أو أدنى من القضاء
عليها تماما ً قبيل  26آذار /مارس 2015؟
المستفيدون من ك ّل ذلك معروفون للجميع ،وهم الكيان الصهيوني
الذي يدير في األساس الواليات المتحدة األميركية وهذه االستفادة من
جزءين...
(التتمة ص)14

ا�ست�شهاد فل�سطيني بر�صا�ص االحتالل بزعم طعن جنديين «�إ�سرائيليين»

مواجهات عنيفة عقب هدم جي�ش العدو منزل �أ�سير في جنين
اس��ت��ش��ه��د ال��ش��اب الفلسطيني
مصطفى برادعيه برصاص جيش
العدو «االسرائيلي» على مدخل مخيم
ال��ع��روب في طريق محتلة «غوش
عتسيون» ش��م��ال الخليل ،أم��س،
بحجة طعن جنديين «إسرائيليين».
وم��ن��ع ج��ن��ود االح���ت�ل�ال س��ي��ارة
اس���ع���اف ت��اب��ع��ة ل��ل��ه�لال األح��م��ر
الفلسطيني وص��ل��ت ل��ل��م��ك��ان من
تقديم االسعافات األولية له ،وعملت
على نقله إلى إح��دى المستشفيات
«االس��رائ��ي��ل��ي��ة» ب��واس��ط��ة س��ي��ارة
اس���ع���اف ت��اب��ع��ة ل��ـ«ن��ج��م��ة داود
الحمراء».
وال��ش��ه��ي��د ب��رادع��ي��ه ه��و شقيق
الشهيد ابراهيم ،ويسكن في بلدة
بيت فجار جنوب بيت لحم ،ويدرس
مادة الرياضيات في ذات البلدة.
وبحسب مصادر فلسطينية ،فإنّ
جنود االحتالل الذين كانوا يتمركزون
على مدخل المخيم أوقفوا برادعيه،
وقام الجنود باطالق الرصاص عليه،
حيث أشار شهود عيان إلى أنّ الشهيد
برادعيه بقي على األرض مضرجا ً
بدمائه وشوهد وهو يتحرك ،مؤكدين
أنه كان ال يزال على قيد الحياة.

مقتل «دينمو داع�ش» في عملية نوعية للجي�ش �شمال �شرق بعقوبة

القوات العراقية تح ِّرر منطقة الدوالب في الأنبار

ودفعت قوات االحتالل بتعزيزات
عسكرية إل��ى المخيم ،وت�� ّم إغ�لاق
الطريق الواصل بين مدينة الخليل
وال��ق��دس ،ما أدى إل��ى ح��دوث أزمة
مرورية خانقة.
من جهتها ،ادع��ت وسائل إعالم

«إسرائيلية» أنّ الشاب الفلسطيني
أصيب بجروح خطيرة بعد تنفيذه
عملية طعن ،أصيب فيها جنديان من
القوات «االسرائيلية» بجروح طفيفة،
بالقرب من مخيم العروب.
وأش���ارت ه��ذه ال��وس��ائ��ل إل��ى أنّ

الحكومة ال�سورية الجديدة
تبحث تطوير ودعم القطاع الزراعي
ّ
بحث رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس ،أمس ،مع االتحاد العام
للفالحين المالمح األولية لرؤية الحكومة حول تطوير ودعم القطاع الزراعي
استعدادا لمناقشتها في الجلسة األسبوعية للحكومة غداً.
واستعرض المشاركون في االجتماع الواقع الزراعي وانعكاسه على حياة
المواطنين عموما ً والفالحين بشكل خاص ،معتبرين أنّ الفالح هو من «يجب
أن ينتفع أوال ً من العمل الزراعي ويكون مرآة لسياسات الدولة اتجاه هذا القطاع
وفق خطة مستوحاة من واقع األزمة والتحديات التي فرضتها».
وناقش المجتمعون آليات الدعم الزراعي وإيصاله بالطرق الصحيحة
لزيادة اإلنتاج ورفع نسب التصدير ،بما يسهم بزيادة الوارد من القطع األجنبي
ومشكلة الديون الزراعية وواقع قطاع الدواجن ،والمشاكل التي يعاني منها
واقتراحات معالجتها وطرق تأمين األعالف التي تشكل  70بالمئة من تكاليف
اإلنتاج.
(التتمة ص)14

أعلن مدير ناحية أب��ي صيدا ف��ي محافظة ديالى
العراقية حارث الربيعي ،أمس ،عن مقتل ما سماه بـ
«دينمو» تنظيم «داعش» اإلرهابي في المحافظة بعملية
نوعية للجيش شمال شرق مدينة بعقوبة.
وق��ال الربيعي إنّ «ق��وة من اللواء  20في الجيش
العراقي نجحت خالل عملية نوعية من قتل اإلرهابي
هاشم الحيالي في بساتين قرية المخيسة 28( ،كلم

شمال شرق بعقوبة) والذي يعد دينمو تنظيم داعش».
وأضاف أنّ «الحيالي كان أمير تنظيم القاعدة لمناطق
شمال شرق ديالى بين عامي  2007-2006وكان أحد
أهم مساعدي الزرقاوي قبل أن ينخرط بعد يونيو/
ح��زي��ران  2014ف��ي صفوف «داع���ش» ويصبح أهم
قادته».
(التتمة ص)14

برادعيه طعن الجنديين في الشارع
الرئيس بالقرب من مخيم العروب
بواسطة مفك ،وقام جنود االحتالل
ب��اط�لاق ال��ن��ار عليه م��ا تسبب في
اصابته بجروح خطيرة.
(التتمة ص)14

جدول �أعمال حافل
بانتظار القمة العربية المقبلة
تستعد موريتانيا الستضافة أعمال القمة العربية السابعة والعشرون،
والمقرر خالل الفترة من  25إلى  26تموز الجاري.
واعتبر بيان األمانة العامة للجامعة أ ّنه على الرغم من أنها قمة عادية
لكنها تنعقد في ظل تطورات وظروف غير عادية ،وفى خضم وتحديات معقدة
ومتشابكة تشهدها المنطقة العربية بشكل عام ،وأيضا ً أزمات تعاني منها عدة
دول عربية وصلت خطورتها إلى درجة تهديد أمن واستقرار ووحدة هذه الدول،
وتؤثر في ذات الوقت على منظومة األمن القومي العربي.
وأشار بيان األمين العام ،أحمد أبو الغيط ،إلى أ ّنه سيطرح خالل القمة رؤيته
كأمين عام جديد لجامعة الدول العربية ،اتجاه العديد من الموضوعات التي
يعتبرها ذات أولوية على المستوى العربي ،سواء فيما يتعلق بالتطورات
السياسية واألمنية المختلفة ،أو فيما يخص التكامل االقتصادي العربي الذى
يعانى من بعض المعوقات في مجال تنفيذ المشاريع التكاملية العربية ،مثل
االنتهاء من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وربط الدول العربية على
مستوى شبكة الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحري وبمشاريع
الطاقة والكهرباء ،ودعم مجاالت العمل االجتماعي ،إضافة إلى األبعاد المرتبطة
بظاهرة اإلرهاب باعتبار أنها تمثل أحد أهم التحديات التي يواجهها الوطن
العربي خالل الفترة الحالية.
وأوضح أبو الغيط أ ّنه من المنتظر أن تشهد القمة واالجتماعات الوزارية
التي تسبقها ،والتي تشمل االجتماع الوزاري للمجلس االقتصادي واالجتماعي
واجتماعات مجلس وزراء الخارجية ،نشاطا ً مكثفا ً في ظل تناول عدد كبير من
التقارير الهامة ،يأتي على رأسها ثالثة تقارير مرفوعة إلى القمة ،األول وهو
التقرير المقدم من جمهورية مصر العربية بصفتها دولة رئاسة الدورة العادية
السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية ،على مستوى القمة حول
نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات ،والثاني تقرير األمين العام
عن العمل العربي المشترك والثالث تقرير وزراء الداخلية العرب عن التعاون
األمني فى مجال مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
(التتمة ص)14

�إ�صابات عدة من قوات هادي بتفجيرين في المكال
والعدوان ال�سعودي ي�ستهدف حر�ض

أك��دت م��ص��ادر إعالمية ف��ي صنعاء ارت��ف��اع حصيلة
التفجيرين االنتحاريين غرب المكال جنوب اليمن إلى
عشرة قتلى ونحو عشرين جريحاً ،حيث كان هجومان
بسيّارتين ّ
مفخختين قد استهدفا نقطتين لقوات عبد ربه
منصور ه��ادي في المكال كبرى مدن حضرموت جنوب
شرق البالد.
محلي أن انتحاريا ً على متن سيارة
وأوض��ح مصد ٌر
ّ

مفخخة اندفع نحو نقطة لقوات ه��ادي في الضاحية
انتحاري
فجر
ٌّ
الغربية للمدينة ،وفي الوقت نفسه تقريبا ً ّ
ثان سيارته عند نقطة أخرى وسط المكال.
وفي تعز تواصلت المواجهات العنيفة بين قوات هادي
المسنودة بالتحالف السعودي من جهة وقوات الجيش
اليمني واللجان الشعبية من جهة أخ��رى ،في أنحاء
(التتمة ص)14

