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تقرير

متفرقات

«داعش» يستعيد القدرة على الهجوم...
ويباغت «الوحدات» في ريف الحكسة
بادر «داعش» يوم أمس
من جديد إلى الهجوم
بعد انكفائه الدفاعي
في الفترة الماضية،
مهاجمًا قرى في الريف
الغربي للحسكة لتشتيت
«الوحدات» الكردية التي
تستميت للدفاع عن
مناطق سيطرتها
الحسكة ــ أيهم مرعي

تـحــديــد سـعــر ص ــرف لـلـمـسـتــوردات
وت ـث ـب ـي ـت ــه والـ ـ ــدفـ ـ ــاع عـ ـن ــه مـ ــن قـبــل
«امل ـ ــرك ـ ــزي» ،ف ـي ـمــا ال ــدك ـت ــور كـنـعــان
ي ـح ـ ّـدد ال ـحــل لـتـحـســن سـعــر صــرف
الـ ـلـ ـي ــرة ب ـخ ـط ــوت ــن ،األولـ ـ ـ ــى «ق ـي ــام
املصارف العامة والخاصة بتمويل
امل ـس ـت ــوردات» ،والـثــانـيــة «اسـتـثـمــار
قيمة التحويالت املالية الــواردة إلى
س ــوري ــا ،وامل ـق ــدرة بـمــا بــن  7إل ــى 8
مــايــن دوالر ،لتمويل املـسـتــوردات
عــوضــا عــن بيعها لـلـعـمــوم مــن قبل
شــركــات ومـكــاتــب ال ـصــرافــة ،ولتجد
طــري ـق ـهــا الح ـق ــا إلـ ــى ت ـج ــار ال ـســوق
السوداء».
على الموقع 6864 :مدنيًا خرجوا من
الغوطة الشرقية

أطلق تنظيم «داع ــش» يــوم أمس
مـعــركــة جــديــدة ب ـهــدف السيطرة
ع ـ ـلـ ــى بـ ـ ـل ـ ــدة تـ ـ ــل ت ـ ـمـ ــر فـ ـ ــي ريـ ــف
محافظة الحسكة الغربي والتقدم
منها باتجاه مدينة رأس العني،
مستعيدًا بذلك قدراته الهجومية
املاضية
بعد أن انكفأ فــي الفترة
ّ
للدفاع ،إثر الضربات التي تلقاها
ف ــي ع ــن ال ـع ــرب وري ـف ـهــا وري ـفــي
ال ـح ـس ـكــة وال ـق ــام ـش ـل ــي وم ـح ـيــط
مـ ـ ـط ـ ــار دي ـ ـ ـ ــرال ـ ـ ـ ــزور الـ ـعـ ـسـ ـك ــري.
تحركات عناصر «داعش» وتنقله
بني ريفي ّ
الرقة والحسكة استقرت
أخـيـرًا فــي ّجبل عبدالعزيز الــذي
ش ـه ــد ت ـح ــش ـدًا ك ـب ـي ـرًا لـلـتـنـظـيــم،
حيث هاجم منه قريتي األغيبش
وتل شاميران عند مدخل بلدة تل
تمر من الجهة الغربية ،في وقت
ّ
رك ــز فيه ق ــوات إضــافـيــة فــي قرية
تل مجدل على طريق الحسكة ـ تل
تمر الجنوبي بعد طــرد األهالي
منها .املـعــارك في محيط تل تمر
أدت إلى مقتل ما ال يقل عن عشرة
مــن «ال ــوح ــدات» وإصــابــة آخــريــن
واح ـ ـت ـ ـجـ ــاز ع ـ ـ ــدد م ـ ــن امل ــدنـ ـي ــن،
باإلضافة إلــى حــرق كنيستي تل
هــرمــز وق ـبــر شــامـ ّـيــة م ــع تــواصــل
ّ
للتمدد بــاتـجــاه بـلــدة تل
الحشد
تمر واالنطالق منها نحو مدينة
رأس ال ـع ــن لـقـطــع ال ـطــريــق على
«وحـ ـ ــدات ح ـمــايــة ال ـش ـعــب» الـتــي
أعلنت في وقت سابق أنها تعمل
على فتح الطريق بني مدينة عني
العرب ومدينة رأس العني ،األمر
الذي سيتيح لها ربط «مقاطعتي
اإلدارة ال ـ ــذاتـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ك ــوب ــان ــي
والـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة» ب ـب ـع ـض ـه ـمــا لـفـتــح
طريق إمداد من شمال العراق.
ويــريــد «داع ــش» أيضًا الـ ّ
ـرد على
ق ـ ـ ــوات «الـ ـبـ ـشـ ـم ــرك ــة» ال ـع ــراق ـي ــة
الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــوا بـ ـ ـ ـ ــدء ع ـم ـل ـي ــة
ع ـس ـكــريــة ت ـس ـت ـهــدف ق ـط ــع ط ــرق
إم ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم مـ ـ ــن س ـن ـج ــار
فـ ــي املـ ــوصـ ــل ب ــاتـ ـج ــاه الـ ـح ــدود
ال ـس ــوري ــة ،وتـ ــرك خ ـي ــار ال ـتــوغــل

ض ـ ـ ـمـ ـ ــن األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة
مفتوحًا وعند الحاجة مع قصف
م ـ ــواق ـ ــع ال ـت ـن ـظ ـي ــم ب ـمــدف ـع ـي ـت ـهــا
داخ ــل بـلــدة تــل حـمـيــس ،بعملية
ع ـس ـك ــري ــة ض ــرب ــت ف ـي ـهــا م ــواق ــع
أق ــران ـه ــا ف ــي «الـ ــوحـ ــدات» الــذيــن
أرسـ ـل ــوا ع ـلــى ال ـف ــور ق ــوة كـبـيــرة
م ـع ــززة ب ــال ــدب ــاب ــات وال ــراج ـم ــات
م ــع ع ـش ــرات ال ـس ـي ــارات املـحـ ّـمـلــة
بــاألسـلـحــة املـتـنــوعــة والـعـنــاصــر
وأطـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة
السـتـعــادة السيطرة على القرى
الـتــي فقدتها ومـنــع التنظيم من
الـتـمـ ّـدد بشكل أكـبــر فــي املنطقة.
وه ـ ـ ـ ــذا ب ـ ـ ــدا واضـ ـ ـح ـ ــا م ـ ــن خ ــال
استماتة عناصرها املتمركزين
في بلدة تل هرمز بالدفاع عنها
على الــرغــم مــن القصف العنيف
للتنظيم عليها.
ويــريــد «داع ــش» أيـضــا ال ـ ّ
ـرد على
«ال ـب ـش ـم ــرك ــة» الـ ـت ــي أع ـل ـن ــت ب ــدء
عـمـلـيــة عـسـكــريــة تـسـتـهــدف قطع
طــرق إم ــداد التنظيم مــن سنجار
ب ــات ـج ــاه ال ـ ـحـ ــدود الـ ـس ــوري ــة ،مــع
إم ـكــان ـيــة ت ــوغ ــل ل ـقــوات ـهــا ال ـبــريــة
ضـمــن األراضـ ــي ال ـســوريــة .كــل ما
س ـب ــق دفـ ــع «داعـ ـ ـ ــش» إلـ ــى ض ــرب
مواقع «الــوحــدات» ،التي بدورها
أرس ـلــت ق ــوة كـبـيــرة إل ــى ب ـلــدة تل
تمر معززة بالدبابات والراجمات،
مطلقة عملية واسـعــة الستعادة
السيطرة على القرى التي فقدتها
ّ
التمدد بشكل
ومنع التنظيم مــن
أكبر في ريف الحسكة.
تزامن ذلك مع استماتة عناصرها
امل ـت ـمــركــزيــن ف ــي ب ـل ــدة ت ــل هــرمــز
ب ــال ــدف ــاع ع ـن ـهــا ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
القصف العنيف للتنظيم.
مـصــادر فــي «ال ــوح ــدات» الكردية
ّ
أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار» أن عناصرهم
«تـمـكـنــت مــن اسـتـيـعــاب الـهـجــوم

ال ـع ـن ـي ــف لـ ــداعـ ــش عـ ـل ــى الـ ـق ــرى،
وبدأت معركة الستعادتها بشكل
ّ
كـ ــامـ ــل» ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن «ق ــوات ـن ــا
ل ــن ت ـك ـت ـفــي ب ـط ــرده ــم م ــن ال ـق ــرى
التي دخـلــوا إليها بــل ستلحقهم
باتجاه جبل عبدالعزيز وطردهم
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــه» .كـ ـ ــذلـ ـ ــك أك ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر
ّ
م ـي ــدان ـي ــة «ت ـم ــك ــن ال ـ ــوح ـ ــدات مــن
استعادة جزء من قرية األغيبش
ب ـم ــا ف ـي ـهــا ق ـص ــر ت ــوم ــا ي ـل ــدا فــي
ال ـقــريــة وت ـت ـقــدم الس ـت ـعــادة بقية
املــواقــع التي خسرتها» .املصادر
ذات ـه ــا أش ـ ــارت إل ــى أن «ط ــائ ــرات
ال ـت ـحــالــف ال ـت ــي قـصـفــت املـنـطـقــة
بعدة غارات لم تحقق شيئًا لعدم
وجود إحداثيات دقيقة لديها في
املنطقة».
فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،شـ ـه ــدت قــريــة
ال ــدام ــرج ــي ف ــي ري ــف ت ــل حميس
اش ـت ـبــاكــات عـنـيـفــة ب ــن «داع ــش»
و«الوحدات» بالتزامن مع قصف
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة م ـ ــواق ـ ــع ال ـت ـن ـظ ـي ــم فــي
امل ـن ـط ـقــة ،وسـيـطــرتـهــا ع ـلــى قــرى
خ ــزاع ــة وت ـغ ـل ــب وت ـه ــام ــة بــريــف
اليعربية بغطاء ناري من طيران
«ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» ال ـ ــذي مـ ّـهــد
لـهــم ب ـعــدة غـ ــارات أدت إحــداهـمــا
إلـ ـ ــى سـ ـق ــوط م ــدنـ ـي ــن فـ ــي ق ــري ــة
الحصوية الكبيرة.
إل ــى ذل ــك اس ـت ـهــدف س ــاح الـجــو
الـ ـ ـس ـ ــوري مـ ــواقـ ــع «داعـ ـ ـ ـ ــش» فــي
امل ـس ـتــوصــف واملـ ـ ــول واس ـت ــراح ــة
الوزير واملشفى في الشدادي في
ريف دير الزور ،ما أدى إلى مقتل
عـ ــدد م ــن امل ـس ـل ـح ــن ،م ــن بـيـنـهــم
«أبـ ـ ــو ع ــائ ـش ــة الـ ـت ــونـ ـس ــي» ،أح ــد
أم ــراء الـتـنـظـيــم .وف ــي مــديـنــة ديــر
الزور استهدف سالح الجو جسر
السياسية ومحيط قرية ّ
عياش،
ما أدى إلى مقتل أربعة مسلحني
وإصابة آخرين.

بانتظار المساعدات الغذائية في مخيم اليرموك أمس (أ ف ب)

كمين في الضمير
في سياق آخر ،كمن الجيش ملجموعة
ّ
مسلحة أثـنــاء محاولتها التسلل من
الغوطة الشرقية باتجاه بلدة الضمير،
ش ـمــالــي ال ـغ ــوط ــة ،م ــا أدى إلـ ــى مقتل
ّ
وجـ ــرح ال ـعــديــد م ــن امل ـســل ـحــن ،وأس ــر
عدد آخر منهم.
ّ
إل ــى ذل ــك ،اغ ـتــال مـســلـحــون ملثمون
رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة وادي ب ـ ـ ـ ــردى ،إيـ ــاد
ع ـبــاس ،ال ــذي يـعــد مــن الشخصيات

وكشكول شرقي العاصمة.
وفـ ـ ــي ح ـ ـلـ ــب ،دارت اشـ ـتـ ـب ــاك ــات فــي
محيط م ــزارع امل ــاح ومـحـيــط رتـيــان
وح ـ ــريـ ـ ـت ـ ــان ،وفـ ـ ــي شـ ـم ــال ــي امل ـن ـط ـقــة
الـحــرة وشــرقــي بــاشـكــوي والليرمون
وعندان وبيانون والزربة ،ما أدى إلى
ّ
مـقـتــل ال ـعــديــد م ــن امل ـســل ـحــن ،بينهم
زعـيــم إح ــدى املـجـمــوعــات اإلســامـُيــة،
ويــدعــى أبــو قـتــادة الصومالي ،وقتل
أيضًا القيادي في «أحــرار الشام» أبو
حسن العصبة الذي يشغل موقع قائد

«أحرار الشام» تحيي ذكرى
مبعوث الظواهري
أصدرت «الجبهة اإلسالمية ـ لواء أحرار الشام»،
فيلمًا قصيرًا ،في الذكرى السنوية األولى ملقتل
أحــد قــادتـهــا« ،أبــو خالد ال ـســوري»« .الـفــاش»
اس ـت ـع ــرض ب ـع ـضــا م ــن سـ ـي ــرة «الـ ـ ـس ـ ــوري»،
وشـ ـه ــادات لـقـيــاديــن م ــن الـفـصــائــل املسلحة
بحقه ،متهمًا «الـبـغــدادي وعصابته» (تنظيم
بالوقوف وراء عملية اغتيالهُ .يذكر
«داعــش»)
ُ
أن «أبو خالد» ،قتل بعملية انتحارية استهدفت
مـقـ ّـره فــي حـلــب ،وهــو صــديــق الزعيم السابق
لـلـقــاعــدة «أســامــة بــن الدن» ،وأح ــد مساعدي
أيمن الظواهري ،قبل أن يكون مبعوثه الخاص
إلى «بالد الشام» ،ويتولى مسؤولية بارزة في
حلب في «الجبهة اإلسالمية».
(األخبار)

«شرعي األحرار» يهاجم دي ميستورا
نـشــر الـشـيــخ أب ــو مـحـمــد الـ ـص ــادق ،الـشــرعــي
ّ
مصورًا
الـعــام لحركة «أح ــرار الـشــام» ،خطابًا
وضع فيه مبادرة املبعوث االممي إلى سوريا
سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا لتجميد ال ـق ـتــال في
ح ـلــب ف ــي خــانــة «أس ـل ـحــة ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري».
ودع ـ ـ ــا «ال ـ ـشـ ــرعـ ــي» امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي مـخـتـلــف
الفصائل املقاتلة مــن «أح ــرار وصـقــور الشام
و جيش اإلس ــام ،والجبهة الشامية ،وجبهة
النصرة» التي سماها «جبهة من هب لنصرة
أهــل الـشــام» و«الـصــادقــون من الجيش الحر»،
إلــى توحيد الجهود ملنع الجيش الـســوري من
إحكام الحصار على مدينة حلب.
(األخبار)

أردوغان :نقل ضريح سليمان
شاه ليس انسحابًا
أعلنت أنـقــرة ،أم ــسّ ،أن نقل جثمان سليمان
شاه وتدمير قوة تركية خاصة للضريح جاء
لحمايته من تهديد تنظيم «الدولة االسالمية».
وقـ ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
الرئاسة التركية ،إبراهيم
قــالــنّ ،إن «ه ــذه العملية
تأتي بعد حصار فرضه
مـسـلـحــو تـنـظـيــم ال ــدول ــة
اإلســام ـيــة عـلــى منطقة
ال ـض ــري ــح ً ،م ــا اسـتــوجــب
تـ ـ ـ ـ ـ ــوغـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــا
تــرك ـيــا داخ ـ ــل األراض ـ ــي
السورية».
بدوره ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ّإن العملية «ليست انسحابًا ،بل مجرد تحرك
مؤقت ملنع تعرض الجنود األتراك للخطر».
(أ ف ب)

فرنسا :مصادرة جوازات سفر مواطنين
حاولوا التوجه إلى سوريا

السيدة زينب
التي اضطلعت بدور بارز في جهود
ُامل ـص ــال ـح ــات فـ ــي الـ ـبـ ـل ــدة ،فـ ــي وق ــت
ّ
قتل فيه مسلحان مــن «حــركــة أحــرار
ال ـ ـشـ ــام» أث ـ ـنـ ــاء اسـ ـتـ ـه ــداف ال ـج ـيــش
لنقطة لـلـحــركــة فــي ســاحــة الـسـيــان
ف ــي ب ـل ــدة ال ــزب ــدان ــي ،ش ـمــالــي غــربــي
العاصمة .كذلك استشهد  4مدنيني
وج ــرح نـحــو  20آخــريــن بــالـقــرب من
سجن عدرا املركزي من جراء سقوط
قذيفة صاروخية عليهم ،كذلك سقط
عــدد مــن قــذائــف ال ـهــاون فــي جرمانا
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«مجموعات االقتحام» في ريف حماة.
وفـ ــي ريـ ــف ال ــاذقـ ـي ــة ال ـش ـم ــال ــي ،قـتــل
ال ـق ـي ــادي ف ــي «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» بــال
الصوفي مع  3من مرافقيه ،إضافة إلى
ّ
مسلحني آخرين ،أثناء قصف الجيش
لـبـلــدات سلمى وكنسبا وجـبــل زاهية
ومــزرعــة أبــو الــريــش .مــن جهة أخــرى،
انفجر معمل للعبوات الناسفة تابع
لـ«جبهة الـنـصــرة» فــي معرة النعمان
في ريــف إدلــب ،ما أدى إلــى مقتل عدد
من عناصر التنظيم.

ص ــادرت فرنسا للمرة األول ــى ج ــوازات سفر
سـتــة مــن مواطنيها يـقــال إنـهــم كــانــوا يـنــوون
التوجه إلى سوريا لالنضمام إلى «الجهاديني»
الذين يقاتلون هناك.
وقـ ــال وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ،ب ــرن ــار ك ــازي ـن ــوف ،إن
األجـ ـه ــزة االس ـت ـخ ـبــاريــة تـعـتـقــد بـ ـ ّ
ـأن الــرجــال
ال ـس ـتــة ك ــان ــوا ي ـح ــاول ــون االل ـت ـح ــاق بـصـفــوف
تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وتشير تقارير نشرها اإلعــام الفرنسي إلى
أن أق ــارب بعض مــن الــرجــال الستة قــد أبلغوا
ال ـس ـل ـط ــات ع ــن ن ـي ـت ـهــم ال ـت ــوج ــه إلـ ــى س ــوري ــا
بــاسـتـخــدام رق ــم هــاتــف خـصــص حــديـثــا لهذا
الغرض ،فيما تعرفت تحقيقات الشرطة على
اآلخــريــن .يــذكــر أن م ـصــادرة ج ــوازات السفر
جزء من إجــراءات اعتمدت في تشرين الثاني
املاضي «ملحاربة اإلرهاب».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ــدأت ح ــام ـل ــة الـ ـط ــائ ــرات
الفرنسية شــارل ديغول عملها في «التصدي
ملسلحي التنظيم» ،وتــرســو الحاملة اآلن في
مياه الخليج قبالة البحرين.
ّ
ويقول متابعون ّإن استخدام الحاملة سيقلل
إلــى النصف الــوقــت الــذي تستغرفه الطائرات
الحربية الفرنسية للوصول إلــى اهدافها في
الـ ـع ــراق ،إذ كــانــت تـقـلــع م ــن ق ــواع ــد ف ــي دول ــة
اإلمارات.
(رويترز)

