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ً
ّ
نقاطا في الريف الجنوبي لحلب
يتقدم في مخ ّيم حندرات وي�ستعيد
الجي�ش ال�سوري

مو�سكو :المروحية الرو�سية �أُ�سقطت فوق منطقة تخ�ضع ل�سيطرة «المعار�ضة المعتدلة»
أعلنت هيئة األرك��ان العامة الروسية أنّ المروحية «مي-
 »8الروسية التي أسقطت ،أمس ،في سورية ،ت ّم استهدافها
فوق منطقة تخضع لسيطرة تنظيم «جبهة النصرة» وفصائل
«المعارضة المعتدلة» المتحالفة معه.
وقال رئيس قيادة العمليات في هيئة األركان العامة الفريق
سيرغي رودس��ك��وي ،إنّ القيادة تعمل حاليا ً لمعرفة مصير
العسكريين الروس الذين كانوا على متن المروحية ،وهم أفراد
الطاقم الثالثة وضابطان من مركز التنسيق للمصالحة الوطنية
في سورية .وذكر أنه بحسب المعلومات األولية فجميعهم قتلوا.
وذكر رودسكوي أنّ المروحية أسقطت وهي في طريق عودتها
بعد أداء مهمة إنسانية ،وهي إيصال أغذية وأدوية ألهالي مدينة
حلب.
ب��دوره ،أ ّكد الكرملين مقتل  5عسكريين روس جراء إسقاط
المروحية في ري��ف إدل��ب ،وق��ال دميتري بيسكوف «حسبما
عرفناه من المعلومات المقدمة من وزارة الدفاع الروسيُ ،قتل
جميع أولئك الذين كانوا على متن المروحية .إنهم لقوا مصرعهم
كأبطال ،ألنهم حاولوا اقتياد المروحية (لتفادي سقوطها على
منطقة مأهولة) من أجل التقليل من الخسائر على األرض».
في غضون ذل��ك ،رئيس قيادة العمليات في هيئة األرك��ان
الروسية ،بأن القوات الحكومية السورية المدعومة من الطيران
الحربي الروسي صدت هجوم المسلحين قرب حلب ،مشيرا ً إلى
أنّ قرابة  5آالف إرهابي هاجموا مواقع الجيش السوري في حلب
يوم األحد ،ونفذوا  4عمليات انتحارية.
رودسكوي ،أ ّكد تصفية أكثر من  800مسلح وتدمير  14دبابة
و 10ناقالت للمشاة وأكثر من  60عجلة مزودة باألسلحة ،مضيفا ً
أنّ «الخسائر الجسيمة ال توقف قادة المسلحين فهم يواصلون
حشد قوى احتياطية من جبهات أخرى ،ومنع خروج المدنيين من
مناطق المواجهات ،كما أنهم يستخدمون السكان كدروع بشرية.
ومن أمثلة ذلك ،قيام المسلحين ،األحد ،بإعدام  4أشخاص في
حلب الشرقية ،حاولوا مغادرة المدينة عبر ممرات آمنة».
وأش��ار الضابط الروسي إلى أنّ مسلحي «داع��ش» وجبهة

النصرة» وفصائل منضمة إليهم من «المعارضة المعتدلة»
يواصلون هجماتهم المتكررة ضد القوات الحكومية في حلب
بهدف محاصرة المدينة ،بما في ذلك هجمات انتحارية .وأورد
أنه خالل األسبوع الماضي وحده أسفرت  4هجمات عن مقتل أكثر
من  250شخصا ً وإصابة حوالي  900شخص بجروح.
وفي السياق ،أحرز الجيش السوريّ  ،أمس ،تقدّما ً في مخيّم
حندرات بريف حلب ّ
الشمالي ،على وقع اشتباكات عنيفة مستمرة
مع المسلحين في الريفين الغربي و الجنوبي ،حيث تمكن الجيش
من استعادة السيطرة على نقطتين في «سد الشقيدلي» وعند
اطراف قرية السابقية في ريف حلب الجنوبي.
وفي المقلب اآلخر تمكن المسلحون من السيطرة على تلة أحد
وتلة الصواريخ ومدرسة الحكمة و قرية المشرفة ،إضافة لـ4
كتل أبنية في أرض الجبس غرب مشروع  1070شقة ،فيما فشلوا
الرئيسي وهو السيطرة على المشروع السكني
في تحقيق الهدف
ّ
كمقدّمة للوصول إلى كليّة التسلّح والرحبة.
إلى ذلك ،دعا مندوب روسيا الدائم لدى مقر األمم المتحدة في
جنيف أليكسي بورودافكين ،الدول التي لها تأثير على الجماعات
المسلحة إلى الضغط عليها للتوقف عن جرائمها الجماعية.
ونقلت وكالة «تاس» عن بورودافكين قوله أمس« ،الجهاديون
ردوا على العملية اإلنسانية التي تقوم بها سورية وروسيا،
بجرائم جماعية» ،مشيرا ً إل��ى أنّ الوضع في حلب «مقلق»
و«دراماتيكي».
وأوضح أنّ «إرهابيي جبهة النصرة ،بالتعاون مع «داعش»
وأحرار الشام ،كثفوا من هجماتهم بالمدفعية وقذائف الهاون،
مستهدفين األحياء السكنية وكذلك الممرات اإلنسانية والنقاط
المخصصة لتقديم المساعدات اإلنسانية».
وأض��اف المسؤول ال��روس��ي أنّ «ه��ذه التنظيمات الدموية
تستهدف الممرات اإلنسانية بالسيارات الملغمة والسيارات
التي يقودها انتحاريون .اإلرهابيون نشروا الجماعات الدموية
الستهداف السكان المدنيين في مدينة حلب» .كما أ ّكد بورودافكين
أنه ال يمكن تبرير هذه الجرائم.

وتحرر جزيرة الخالدية بالكامل
القوات الم�شتركة تتقدَّ م جنوب المو�صل
ِّ

وزير الدفاع العراقي ي ّتهم رئي�س البرلمان بالف�ساد

اتهم وزي��ر ال��دف��اع العراقي خالد
ال��ع��ب��ي��دي رئ��ي��س ال��ب��رل��م��ان سليم
الجبوري ومستشاره مثنى السامرائي،
بالتورط في فضائح الفساد المتعلق
بعقود التسليح ،وم��س��اوم��ة وزي��ر
الدفاع عليها ومحاولة ابتزازه.
ج��اء ذل��ك أم��س ف��ي أث��ن��اء جلسة
س��ريّ��ة الس��ت��ج��واب وزي���ر ال��دف��اع
العراقي ف��ي مجلس ال��ن��واب حول
ملفات فساد.
وأ ّك��د مصدر برلماني أنّ رئيس
البرلمان سليم الجبوري أصدر أمرا ً
بتشكيل لجنة خاصة بالتحقيق في
األسماء التي ورد ذكرها في الجلسة،
فيما قرر الجبوري نفسه االنسحاب
منها.
وأوض���ح ال��ج��ب��وري أنّ تحقيقا ً
سيفتح ف��ي األس��م��اء والتوقيتات
المرتبطة باالتهام الموجه إليه من
قبل وزي���ر ال��دف��اع ،وال���ذي يتعلق
بالمساومة على عقود تسليح الجيش
العراقي.
من جانبه ،ف ّوض رئيس ال��وزراء
ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ه��ي��ئ��ة ال��ن��زاه��ة
بالتحقيق في االتهامات التي طرحت
أثناء الجلسة ،داعيا ً إياها إلى التعاون
مع لجان التحقيق البرلمانية.
وشدد رئيس الوزراء العراقي على
ضرورة أال يكون أحد فوق القانون.

ميدانيا ً حققت  ،القوات العراقية
تقدما ً جنوب الموصل وانتزعت قرى
من «داعش» بحسب مسؤول محلي،
أمس ،في وقت واصلت فيه طائرات
التحالف الدولي قصف مواقع األخير
داخل المدينة ،شمالي البالد
وق���ال ص��ال��ح حسن ال��ج��ب��وري،

مدير ناحية ال��ق��ي��ارة ،إن «ال��ق��وات
ال��ع��راق��ي��ة ممثلة ب��ج��ه��از مكافحة
اإلره��اب والجيش العراقي ،تمكنت
منذ ليلة أول أم��س وحتى صباح
أم���س ،م��ن ت��ح��ري��ر م��ن��اط��ق كانت
تخضع لسيطرة التنظيم ،تتبع إداريا
ناحية ال��ق��ي��ارة وق��ض��اء الحضر».

وأوضح «الجبوري» أنّ القرى التي
ت � ّم تحريرها ه��ي «ج��دال��ة ،ومفرق
القيارة (تابعتين لناحية القيارة)،
وازعيزيعة ،واألميلح ،والركعي،
واصلبي ،وم��ف��رق الحضر( ،تتبع
إداريا ً قضاء الحضر)».
(التتمة ص)14

تعمد �إخفاء الحقائق عن التون�سيين
البرلمان يحجب الثقة عنهّ :

ال�صيد :كنت �أعرف النتيجة ال�سلبيةّ ..
وف�ضلت احترام الد�ستور
أقر البرلمان التونسي باألكثرية
حجب الثقة ع��ن حكومة الحبيب
الصيد لتتحول إلى حكومة تصريف
أعمال.
ودع��م سحب الثقة مئة وثمانية
عشر ن��ائ��ب �اً ،بينما امتنع سبعة
وع���ش���رون ع���ن ال��ت��ص��وي��ت ،فيما
ص� ّوت ثالثة ضد سحب الثقة .هذا
وستفسح هذه الخطوة المجال أمام
تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة
في تونس.
وكانت أحزاب عدة ،بينها أحزاب
االئ��ت�لاف الحكومي األرب��ع��ة؛ ن��داء
ت��ون��س وال��ن��ه��ض��ة وآف����اق تونس
واالتحاد الوطني الحر ،قالت إنها ال
تعتزم تجديد ثقتها بالحكومة.
وأعلن الرئيس التونسي الباجي
قايد السبسي ،في وقت سابق ،أنه
سيختار المرشح لرئاسة الحكومة
بعد التوافق عليه بين األحزاب داخل
الحوار الوطني.
وكان الصيد قد بدأ كلمته في جلسة
البرلمان للتصويت على حكومته،
السبت ،بتقديم عرض دافع فيه عن
إنجازات حكومته ،وهاجم األحزاب
السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم
الذي تحقق في مكافحة «اإلره��اب»
ومواجهة غالء المعيشة.

ق��ال رئيس الحكومة التونسية
الحبيب ال��ص��ي��د ف��ي جلسة أم��ام
ال��ب��رل��م��ان خصصت لبحث سحب
الثقة بحكومته ،إنني قبلت بمنصب
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ب��داف��ع ال��واج��ب
الوطني ولست متمسكا ً به.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمته

أمام نواب الشعب السبت الماضي،
أرح��ب بمبادرة رئيس الجمهورية
(بتشكيل حكومة جديدة) «وتفاعلنا
معها رغم أنها كانت مفاجئة ،إال أن
تدخالت بعض األطراف تحت مصالح
فردية أو حزبية ،جعل من الضروري
التوجه إل��ى مجلس الشعب لطرح

اإلشكال وتوضيحه».
وأ ّك��د رئيس الحكومة في كلمته،
أنه يعرف مسبقا ً النتيجة السلبية
ستؤول إليها نتيجة التصويت
التي َ
على الثقة بحكومته ،لكنه فضل
احترام الدستور.
(التتمة ص)14

مواجهات عنيفة عند الحدود مع ال�سعودية

ً
تنديدا بالعدوان والح�صار
�صنعاء :ح�شود يمنية كبيرة

احتشد عشرات اآللف من اليمنيين عصر أمس في
ميدان السبعين في العاصمة صنعاء ،تنديدا ً بالعدوان
والحصار ومباركة لالتفاق السياسي بين انصار الله
والموتمر الشعبي العام.
وكانت اللجنة الثورية العليا في اليمن دعّ ت «أبناء
الشعب اليمني العظيم» لالحتشاد الكبير تعزيزا ً
للجبهة الداخلية ،في مواجهة ال��ع��دوان والحصار،
ومخططات االستعمار ومباركة لالتفاق السياسي بين
انصار الله والموتمر الشعبي العام .
س��ي��اس��ي�اً ،ق��ال وزي���ر خ��ارج��ي��ة حكومة الرئيس
المستقيل عبد ربه منصور هادي ،إنّ وفد الرياض غادر
محادثات السالم في الكويت ،بعد يوم من موافقته على

اقتراح سالم من األم��م المتحدة يهدف إنهاء الحرب
األهلية.
وأفاد عبد الملك المخالفي ،أمس ،بأن وفد الرياض
وافق على المبادرة وسيغادر الكويت ،لكنه لن ينسحب
من المحادثات .وأضاف أنّ الوفد سيعود في أيّ وقت
ولو بعد الرحيل بساعة واحدة إذا وافق الطرف اآلخر
على توقيع الوثيقة التي قدمتها األمم المتحدة.
وكان مصدر في مطار الكويت قال لوكالة «سبوتنيك»
الروسية إنّ وفد ه��ادي ال��ذي ش��ارك في المفاوضات
حول تسوية األزمة في اليمن ،غادر الكويت ،متوجها
إلى العاصمة السعودية.
(التتمة ص)14

بحث الو�ضع النهائي للعقود الخا�صة بمحطة ال�ضبعة النووية

ال�سي�سي يتعهّد ّ
بحل �أزمة النقد الأجنبي
تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي ،بتوفير النقد األجنبي خالل
الفترة المقبلة ،م��ؤك��دا ً للمصريين
إمكانية التوجه إل��ى البنوك قريبا ً
والحصول على الدوالر بسعر موحد.
ون��ق��ل التلفزيون الحكومي عن
السيسي أم��س ،قوله »:قريبا ً جدا ً
سيتمكن المواطن من التوجه للبنوك
والحصول على الدوالر بسعر موحد».
وتأتي تصريحات السيسي بعد
أي��ام قليلة من ارتفاع غير مسبوق
لسعر ص��رف ال���دوالر األمريكي في
السوق ال��م��وازي��ة ،حيث وص��ل إلى
 13جنيها ً مصرياً ،فيما يبلغ سعره
الرسمي  8.88جنيه.
وقال السيسي ،الذي تواجه إدارته
أزمة تناقص االحتياطي النقدي إنّ
«األي��ام المقبلة ستشهد الكثير من
األخبار الجيدة للشعب».
ج��اء حديث السيسي ه��ذا خالل
مشاركته في جلسة برنامج «محاكاة
ال��ح��ك��وم��ة» ال����ذي ي��ج��ري ضمن
البرنامج الرئاسي إلع��داد الشباب
للقيادة.

وتشهد مصر تراجعا ً ح���ادا ً في
م���وارد ال��ع��م�لات األجنبية بسبب
تراجع السياحة ،وتقلص تحويالت
ال��م��ص��ري��ي��ن ف��ي ال���خ���ارج ونقص
ت��دف��ق��ات االستثمار األج��ن��ب��ي ،فقد
تراجع احتياطي النقد األجنبي لدى
البنك المركزي المصري من  36مليار
دوالر مطلع العام  2011إلى حوالي
 17مليار دوالر حالياً.

ه��ذا وك��ان��ت بعثة م��ن صندوق
النقد ال��دول��ي برئاسة ،كريستوفر
جارفيسالتي ،بدأت السبت الماضي،
مباحثات تستمر لمدة أسبوعين مع
الحكومة المصرية في القاهرة حول
قرض بقيمة  12مليار دوالر على 3
سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا ً
وبفائدة بين  %1و.%1.5
(التتمة ص)14

همزة و�صل
�سعدات..
وفينيق المقاومة
نظام مارديني
يُعيد اإلض��راب عن الطعام
الذي قرره أمين عام الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين
األسير أحمد سعدات المسألة
الفلسطينية إلى الواجهة من
جديد بالرغم من قوة اإلعالم
في المعركة التي تخوضها
الدولتان ،السورية والعراقية
(السوراقية) ضد اإلره��اب،
وتأتي هذه المعركة الرمزية
لسعدات ضد االح��ت�لال ،ويا
للخيبة ،بالتزامن مع لقاءات
سعودية صهيونية كانت في
الخفاء سابقا ً وأصبحت في
العلن حالياً.
اللقاء الصهيوني السعودي
ت���ح���ال���ف اس���ت���خ���ب���ارات���ي
واستراتيجي لم يعُ د خافيا ً
ع���ل���ى أح�����د ف����ي ح�����ال م��ن
األح���وال ..ول��م��اذا إخفاء هذا
«ال��خ��ي��ار ال��خ�لاق» طالما ال
أحد يحمي الخليج ،وأنظمة
الخليج من عدو وهمي ،سوى
عصا يوشع بن ن��ون ..حتى
رجب طيب أردوغان الذي كان
يتوق ال��ى لقب سلطان البر
وخاقان البحر ،وضع اإلسالم
والمسلمين جانبا ً ومد يده الى
بنيامين نتنياهو ،لكي يكون
له مكان ،ومكانة ،في الدنيا
بعدما خسر حوريات اآلخرة
أم���ام «داع���ش» و«ال��ن��ص��رة»
وأخواتهما في «الجهاد».
أين الصراع «اإلسرائيلي»
 الفلسطيني؟ تأ ّملوا جيدا ًفي وجه محمود عباس أو في
وجه خالد مشعل (م َّم يشكو
وجه اسماعيل هنية وهو يقبّل
يد داعية الفتنة القرضاوي؟)،
بل حاولوا أن تكتشفوا تحت
أي عباءة قطرية يقبع مشعل
اآلن ،لتعلموا أين هي القضية
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة؟ ان��ت��ف��اض��ة
السكاكين صرخة اليائسين
(الرائعين) ال صرخة َم��ن ال
ي���زال يختزن بين أصابعه
ح��ب��ر ال��ت��ن��ازل ع��ن األرض..
فتحية إل��ى أبنائنا الفتيان
ال��رائ��ع��ي��ن ال��ذي��ن يطعنون
الجنود الصهاينة في الصدر
بينما يطعن آل سعود أبطا َلنا
في الظهر.
ظاهرة المقاومة اللبنانية
الفذة ،ممنوع عليها أن تتكرر
في أي دول��ة من دول الهالل
ال��س��وري الخصيب ،ال سيما
تلك التي تطل على فلسطين
المحتلة مباشرة ..باعتبارها
خ��ي��ارا ً سيزيفيا ً وال تفضي
الى اي نتيجة ،كما يوهمون
الناس.
ُي����راد ال��ق��ول إن ال��ص��راع
مع العدو ب��ات من الماضي.
األيدي العربية والصهيونية
م��ت��ش��اب��ك��ة ع���ل���ى ال���س��� ّراء
والضراء ،وهذا زمن الصراع
السني – الشيعي ..ص��راع
ح��ول مَ��ن يتدحرج أوال ً إلى
جهنم.
يريدنا آل س��ع��ود ومعهم
محمود عباس وخالد مشعل
أن ن��ك��ون م��ث��ل��ه��م ع����راة من
المكان ،عراة من الزمان ،عراة
حتى م��ن ال��ه��واء ..ولكن هل
هذه هي قضيتهم أم قضيتنا؟
األميركي وليم كريستول يرى
كما أن «ثمة أوبئة تبقى ما
بقي الهواء ،ثمة ايديولوجيات
تبقى ما بقي اإلسالم»!
إذاً ،إن إض���راب س��ع��دات
عن الطعام ،وبما يمثله من
رم��زي��ة ،ه��و ص��رخ��ة الجسد
األس��ي��ر م��ن غياهب االحتالل
لكل شعبنا في الهالل السوري
الخصيب ولكل أحرار العروبة
والعالم ،خاصة أننا على حق
أيها الباطل الم ّتسع وصرخة
ال��ج��س��د ه���ذه س��ت��ؤ ّرخ ُطهر
ال��ح��ق��ي��ق��ة م���ن أن فلسطين
الممتدة من البحر إلى النهر،
هي لكل الفلسطينيين بتعاقب
أج��ي��ال��ه��م م��ث��ل��م��ا ه���ي لكل
السوريين في عموم سورية
الطبيعية.
أح��م��د س��ع��دات واألب��ط��ال
األسرى كلهم ..التاريخ يُص َنع
بإرادتكم وبالع ّزة في أنفاسكم
التي تطلق رصاصات الحياة
ف��ي وج���ه ع����د ّو ال ي��ؤم��ن إال
بالموت.
أح����ده����م ،وه����و ال���م���درك
بثقافته المترامية ماذا تعني
ال��ت��راج��ي��دي��ا الفلسطينية
ل����ل����وج����دان ال���س���ي���اس���ي،
واألخالقي ،والفلسفي في هذا
العالم ..كان يقول «ليس كلما
أراد أحدنا أن يعطس يستأذن
أميركا».

