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سوريا

مشهد ميداني

ّ
مجزرة في تدمر ...والجيش يوقف تقدم داعش
هجوم فاشل لـ«القاعدة»
على مطار أبو الظهور
وصلت تعزيزات الجيش
إلى محيط مدينة تدمر األثرية،
شرقي حمص ،ما أدى إلى وقف
تقدم مسلحي داعش ،الذين
ارتكبوا مجرزة قرب المدينة.
وفي ريف إدلب ،أفشل الجيش
هجومًا لـ «القاعدة» على مطار
أبو الظهور العسكري
مرح ماشي ــ سائر اسليم
أطـلــق مــديــر متاحف ســوريــا ،مأمون
ع ـبــد ال ـك ــري ــم ،ن ـ ـ ــداءات إلـ ــى املـجـتـمــع
ال ــدول ــي عـبــر وك ــاالت األن ـب ــاء ،إلنـقــاذ

أعــربــت مــوســكــو عــن اســتــعــدادهــا
الســتــضــافــة مــزيــد مــن الــمــشــاورات
السورية ــ السورية ،داعية إلى عقد
مــؤتــمــر دولـــي جــديــد يمثل جميع
األطراف لتسوية األزمة السورية.
وقــال نائب وزيــر الخارجية الــروســي،
ميخائيل بــوغــدانـ ّـوف ،فــي مقابلة
مع وكالة «تاس» إنه يجب دعوة كل
من إيــران والسعودية وتركيا ومصر
للمشاركة ّفي مؤتمر «جنيف .»3
ولفت إلى أنه «تأتي المشاورات التي
يجريها المبعوث األمــمــي ستيفان
دي ميستورا في جنيف ،والمشاورات
التي يجريها الــســوريــون أنفسهم،
بمن فيهم ممثلون عن المعارضة،
في سياق تحقيق هدفنا المشترك
المتمثل في إعداد مؤتمر جنيف .»3

آث ــار مدينة تــدمــر مــن الــدمــار املتوقع
ع ـلــى أي ـ ــدي مـسـلـحــي داعـ ـ ــش ،الــذيــن
سيطروا ،أول من أمــس ،على الحارة
الشمالية من املدينة .غير أن الجيش
السوري بدا أقرب من املجتمع الدولي
إلــى إنـقــاذ املدينة األثــريــة ،إذ وصلت
ت ـ ـعـ ــزيـ ــزات ع ـس ـك ــري ــة أمـ ـ ــس إلسـ ـن ــاد
ال ـقــوات املـقــاتـلــة املــداف ـعــة عــن املدينة
وق ـل ـع ـت ـهــا األث ـ ــري ـ ــة .ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـفــاف
قــامــت بها وح ــدات مــن الـجـيــش ،أدت
إلـ ــى ال ـض ـغــط ع ـلــى مـسـلـحــي داع ــش
في مساكن الضباط ،قــرب العامرية،
شمال املدينة .املسلحون سارعوا إلى
االنسحاب من املساكن املذكورة ،بعد
ه ـجــوم ال ـج ـيــش .غـيــر أن انسحابهم
كشف الستار عن مجزرة مروعة ذهب
ضحيتها  26شـخـصــا مــن املــدنـيــن،
ب ـي ـن ـه ــم ن ـ ـسـ ــاء وأط ـ ـ ـفـ ـ ــال م ـ ــن س ـك ــان
م ـســاكــن ال ـض ـب ــاط .وب ـح ـســب مــواقــع
معارضة ،فقد ذبح مسلحو «داعش»
 10من ضحاياهم .ويتواجه مقاتلو
ال ـج ـي ــش وم ـس ـل ـح ــو «داع ـ ـ ـ ــش» عـلــى
ب ــرج ال ـق ـل ـعــة ،أع ـلــى ال ـت ــال الـحــاكـمــة
للمدينة ،إذ اندلعت اشتباكات عنيفة
وج ـهــا ل ــوج ــه ،بـعــد وص ــول مسلحي
الـتـنـظـيــم امل ـت ـشــدد إل ــى ب ــرج الـقـلـعــة،
ال ــواق ــع إل ــى الـجـنــوب مــن قلعة تدمر
ال ـش ـه ـيــرة ،ح ـســب م ـص ــادر مـيــدانـيــة.
املـصــادر أكــدت أن بــرج القلعة يــوازي
في ارتفاعه القلعة التي يتمركز فيها
عناصر الجيش ال ـســوري ،إذ يقعان
ض ـم ــن م ــرت ـف ــع واحـ ـ ـ ــد .وب ــوص ــول ـه ــم
إل ـ ــى ت ـل ــة ال ـ ـبـ ــرج يـ ـش ــرف امل ـس ـل ـحــون
على مدخل تدمر الجنوبي الغربي،
مــا يجعله مـعــرضــا ألع ـمــال الـقـنــص،
ح ـســب املـ ـص ــادر .وت ـض ـيــف امل ـص ــادر
ذاتـهــا أن «وص ــول تـعــزيــزات الجيش
إل ــى املـنـطـقــة أوقـ ــف ت ـق ــدم املـسـلـحــن
املـ ـتـ ـس ــارع ،وبـ ـ ــدأت وحـ ـ ــدات الـجـيــش
بــال ـت ـحــرك قـ ــرب ال ـع ــام ــري ــة ،وطـ ــردت
امل ـس ـل ـحــن م ــن ب ـع ــض ال ـن ـق ــاط ال ـتــي
س ـ ـي ـ ـطـ ــروا ع ـل ـي ـه ــا أول م ـ ــن أم ـ ـ ــس».
وكشف وصول التعزيزات عن وجود
ق ــوة م ــن ج ـنــود الـجـيــش مـحــاصــريــن
داخ ــل محطة الـنـفــط الـثــالـثــة «ت ــي »3
ّ
(ن ـح ــو  40ك ـلــم ش ـم ــال ت ــدم ــر) .ورك ــز
الـ ـجـ ـي ــش ع ـم ـل ــه لـ ـف ــك ال ـ ـح ـ ـصـ ــار عــن
ال ـج ـن ــود ،ف ــي ح ــن ن ـفــذ س ــاح الـجــو
غـ ــارات ع ــدة اسـتـهــدفــت إح ــداه ــا رتــل
آلـيــات ملسلحي «داع ــش» على محور
السخنة ـ حليحلة ،في ريف تدمر.
وي ـب ـعــد مـسـلـحــو داعـ ــش ع ــن املــديـنــة
األث ــري ــة م ـســافــة  2ك ـلــم إل ــى ال ـش ـمــال،
ً
م ــا أثـ ــار جـ ــدال واس ـع ــا ف ــي األوسـ ــاط
الــرس ـم ـيــة ال ـس ــوري ــة واألم ـ ــم املـتـحــدة
ح ــول مصير املــديـنــة الـتــي تبعد عن
حـمــص  150كـلــم شــرقــا .وذك ــر املــديــر

ذبح مسلحو «داعش»  10من ضحاياهم المدنيين شمال تدمر (أرشيف)
العام لآلثار واملتاحف في سوريا ،في
تصريح صـحــافــي ،أن دخ ــول تنظيم
داع ـ ـ ــش إل ـ ــى ت ــدم ــر ي ـع ـن ــي دمـ ــارهـ ــا،
مـضـيـفــا أن «س ـق ــوط تــدمــر سيحدث
كارثة دولية» .وتابع قوله« :إن دخول
داع ـ ـ ــش إل ـ ــى ت ــدم ــر س ـي ـك ــون تـ ـك ــرارًا
للبربرية والوحشية التي حصلت في
نمرود والحضر واملوصل العراقية».
ي ـشــار إل ــى أن آثـ ــار تــدمــر تـعـتـبــر من
املــواقــع السورية الستة املــدرجــة على
الئ ـح ــة الـ ـت ــراث ال ـع ــامل ــي ل ـع ــام ،2006
ومن بينها :قلعة الحصن في حمص،
واملــديـنــة القديمة فــي دمـشــق وحلب،
واملدن املنسية في ريف إدلب.

إدلب :هجوم فاشل
على «أبو الظهور»

م ـ ـع ـ ــارك جـ ـب ــل األرب ـ ـ ـعـ ـ ــن م ـ ــع ت ـق ــدم
لـلـجـيــش الـ ـس ــوري ف ــي ب ـلــدة الـكـفـيــر،
جـنــوبــي مــديـنــة جـســر ال ـش ـغــور ،بعد
اقتحامه الحي الجنوبي للبلدة.
واس ـ ـت ـ ـقـ ــدم الـ ـجـ ـي ــش ت ـ ـعـ ــزيـ ــزات إل ــى
أريـ ـ ـح ـ ــا مل ـ ـسـ ــانـ ــدة ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات امل ـق ــات ـل ــة
ع ـلــى جـبـهــة األربـ ـع ــن .وقـ ــال مـصــدر
م ـيــدانــي لـ ــ»األخـ ـب ــار» إن املــواج ـهــات
ف ــي مـحـيــط نـقـطــة ال ـف ـنــار عـنـيـفــة ،إذ
ي ـحــاول املـسـلـحــون مـنــع الـجـيــش من
استعادتها .واستمرت املعارك طوال
ي ــوم أمـ ــس ،وعـ ــاش أج ــواء ه ــا أهــالــي

		

في ريف إدلب الجنوبي ،وتحديدًا في
جبل األربعني املالصق ملدينة أريحا،
يستمر الجيش السوري في هجومه
امل ـضــاد ال ـهــادف إل ــى اسـتـعــادة نقطة
م ـط ـعــم ال ـف ـن ــار االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
سيطر عليها مسلحو تنظيم القاعدة
مـســاء أول أم ــس األرب ـع ــاء .وتــزامـنــت

معارك عنيفة
األربعين
في جبل
ّ
والجيش يتقدم في
محيط جسر الشغور

م ــديـ ـن ــة أري ـ ـحـ ــا الـ ــذيـ ــن اتـ ـ ـخ ـ ــذوا مــن
م ـنــازل ـهــم م ـ ــاذًا آم ـن ــا م ــن ال ــرص ــاص
القادم من معارك الجبل .ووصف أحد
أهالي مدينة أريحا لـ»األخبار» أجواء
املعركة باملرعبة ،حيث بــات األهالي
خــائ ـفــن م ــن م ـص ـيــر م ـشــابــه ملـصـيــر
أهالي مدينتي إدلب وجسر الشغور.
وأك ـ ــد م ـص ــدر ع ـس ـك ــري ل ــأخ ـب ــار أن
الـجـيــش يـعـمــل عـلــى اس ـت ـعــادة نقطة
مطعم الفنار في جبل األربعني إلبعاد
ال ـخ ـطــر ع ــن مــدي ـنــة أريـ ـح ــا ،لـكــونـهــا
مهمة وتحمي خاصرة املدينة« ،ولن
ي ـس ـمــح ب ـت ـك ــرار س ـي ـن ــاري ــو مــديـنـتــي
إدلب وجسر الشغور فيها» .وأضاف
أن ال ـج ـيــش اآلن ف ــي وضـ ــع املـهــاجــم
وليس املدافع ،الفتًا إلى أن املسلحني
فتحوا جبهة جبل األربعني للتخفيف
من الضغط الــذي يتعرضون له على
ج ـب ـهــة ج ـســر ال ـش ـغ ــور ح ـيــث يـتـقــدم
الجيش السوري.
وف ــي مـحـيــط ج ـســر ال ـش ـغــور (ج ـنــوب
غـ ــرب إدل ـ ـ ــب) ،ش ـهــد املـ ـح ــور ال ـشــرقــي
تـقــدمــا لـلـجـيــش ال ـس ــوري عـلــى جبهة
بـلــدة الكفير ،حيث تمكن مــن اقتحام

تقرير

بروجردي من دمشق :سلمان خائن الحرمين ...وأنق ـ
دالالت عديدة أظهرتها زيارة رئيس
لـجـنــة األم ــن ال ـقــومــي اإلي ــران ــي عــاء
الدين بروجردي لدمشق.
ال ــزي ــارة شـبــه ال ــدوري ــة اخـتـلـفــت عن
ّ
سابقاتها ،في ظل اتهامات لطهران
بتقارب مستجد مع أنقرة وتقديمها
ت ـنــازالت فــي الـســاحــة الـســوريــة بعد
االتفاق النووي و«تفرغها» للعدوان
السعودي على اليمن.

ّ
بـ ـ ـ ــروجـ ـ ـ ــردي لـ ـ ــخـ ـ ــص ،فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
ص ـحــافــي ع ـقــب ان ـت ـهــاء ل ـق ــاءات ــه في
دمـشــق بعد اجـتـمــاع أمــس مــع وزيــر
الخارجية وليد املعلم ،أهداف بالده
مــن ال ــزي ــارة :الـعــدو واح ــد بــن إيــران
وسوريا.
طـهــران الـتــي اع ـتــادت «اإلي ـج ــاز» في
ت ـص ــري ـح ــات م ـس ــؤول ـي ـه ــا ،اخـتـلـفــت
نبرتها على لسان مسؤولها الرفيع،

الذي ّ
حيا أول من أمس «األبطال في
ً
جـســر ال ـش ـغــور» وصـ ــوال ال ـي ــوم الــى
اتهام أنقرة والرياض بدعم االرهاب.
ّ
وأك ــد أن ال ــزي ــارة أت ــت لبحث ملفات
امل ـن ـط ـقــة ب ـش ـكــل ك ــام ــل ،إض ــاف ــة إلــى
ق ــدوم ــه إلعـ ــان «دعـ ــم إي ـ ــران الـثــابــت
وال ـ ــامـ ـ ـح ـ ــدود والـ ـ ــدائـ ـ ــم ل ـل ـم ـقــاومــة
واملقاومني بوجه العدوان الغاشم».
ّ
وأوض ـ ـ ــح أن ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول «دف ـع ــت

مـ ـلـ ـي ــارات ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ل ــزع ــزع ــة أم ــن
سوريا ،وهذه البلدان هي ذاتها من
حاولت في السابق شن حروب على
إيران ،وبالتالي فإن العدو واحد بني
إيران وسوريا ويجب التكاتف لقتاله
ومنعه من تحقيق أهدافه» .املسؤول
اإليــرانــي رفــع مــن سقف تصريحاته
املهاجمة للسعودية ،مؤكدًا أن ملك
الـسـعــوديــة سـلـمــان بــن عـبــد الـعــزيــز

«ل ـي ــس ب ـخ ــادم ال ـح ــرم ــن الـشــريـفــن
بـ ـ ــل هـ ـ ــو مـ ـ ـج ـ ــرد خ ـ ــائ ـ ــن ل ـل ـح ــرم ــن
الشريفني ،نظرًا إلى العدوان السافر
عـلــى بـلــد آم ــن وه ــو ال ـي ـمــن» ،مـشــددًا
ع ـل ــى أن «الـ ـسـ ـع ــودي ــة تـ ـق ــوم حــالـيــا
بــدور إسرائيل بأفعالها وحروبها،
ً
ق ــائ ــا« :مـ ــا ذنـ ــب أطـ ـف ــال ال ـي ـمــن في
هــذه الـحــرب؟» ،ورافـعــا صــورة لطفل
ي ـم ـن ــي تـ ـع ــرض ل ـل ـق ـصــف وج ــراح ــه

