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سوريا

الـطـبـيـعــي أن ت ـك ــون م ـعــركــة تـحــريــر
ّ
ال ــرق ــة أص ـع ــب ألن داع ـ ــش حـ ّـصـنـهــا
بـشـكـّـل أك ـب ــر» .وال تقتصر الـعــراقـيــل
املتوقعة على العداء التركي الكردي،
ب ـ ــل ت ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـداه إل ـ ـ ــى مـ ـخ ــاط ــر ح ـ ــدوث
«ت ـص ـ ّـدع داخـ ــل ت ـحــالــف ق ـســد» وفـقــا
ّ
ميدانية معارضة
ملا كشفته مصادر
لـ ــ«األخـ ـب ــار» .املـ ـص ــادر أش ـ ــارت على
ـوص إل ـ ــى «لـ ـ ـ ــواء ث ـ ـ ّـوار
وج ـّــه الـ ـخـ ـ
صـ ّ
ّ
ال ــرق ــة» ،م ــؤك ــدة أن ــه «ل ــن ي ـش ــارك في
ّ
العملية ،وهو على وشك إصدار بيان
بـهــذا الـخـصــوص» .مـصــادر «ال ـلــواء»
امتنعت عن التعليق على هذه األنباء
بشكل رسمي ،وقال مصدر من داخله
ّ
ل ــ«األخ ـب ــار» إن «أي مــوقــف م ــن هــذا
ال ـن ــوع سـيـتــم إع ــان ــه ع ـبــر ب ـي ــان مع
شــرح األس ـبــاب» .وعلى نحو مماثل،
امتنع الناطق الرسمي باسم «قسد»
سـلــو عــن تـقــديــم أي إي ـضــاح فــي هــذا
الـسـيــاق .وك ـ ّـرر شــرح املـســار املــرســوم

للعملية «تـحــريــر ري ــف الــرقــة ،وعــزل
املدينة ،ومن ّ
ثم تحريرها» ،وأوضح
ّ
أن «ق ـ ـ ــوات س ــوري ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
تخوض املعركة على األرض وحدها،
وبــدعــم مــن الـتـ ّحــالــف ال ــدول ــي» .وبــدا
ّ
املتحدث مطمئنًا إلى الدور األميركي
ّ
فــي تـطــويــع األتـ ــراك .وق ــال إن «أنـقــرة
ّ
استغلت ّ دعــم التحالف بشكل سيئ،
زع ـم ــوا أن ـه ــم سـيـهــاجـمــون «داعـ ــش»
ّ
ّ
معلوماتنا
ثم
هاجموا قواتنا .وآخر ّ
ّ
ت ـف ـيــد ب ـ ــأن ال ـت ـحــالــف ق ــد ت ــوق ــف عن
تقديم أي دعــم لــأتــراك ورفــع الغطاء
عنهم» .كما أشار إلى وجود «ضغوط
س ـيــاس ـيــة ق ــوي ــة ل ــوق ــف االع ـ ـتـ ــداءات
التركية املتتالية ّ
ّ
قواتنا» ،وربط
ضد
ّ
ّ
بني هذه املستجدات و«تعثر عمليات
«درع الفرات» في ّ
األيام األخيرة».
بـ ــدوره؛ ريـ ــزان ح ـ ّـدو «ع ـضــو مجلس
سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ـ ّـي ـ ــة» ق ـ ــال
ّ
ل ــ«األخ ـب ــار» إن «الـتـعــويــل الحقيقي

ثالثة في الحويجة
ّ
ال ـ ـع ـ ـكـ ــات ،املـ ـل ــق ــب بـ ـ ــ«أب ـ ــي عــائ ـشــة
البيالوي» ،إلــى جانب مجموعة من
معاونيه في قصف جـ ّـوي استهدف
منطقة يارمجة ،شرقي املوصل .وفي
الـسـيــاق ،اسـتـعــادت الـقــوى العراقية
ث ـ ـ ــاث ق ـ ـ ـ ـ ً
ـرى ج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـن ــد أط ـ ـ ــراف
املوصل ،وهي قرى :الرزاقية ،جنوبي
غ ــرب ــي املـ ــوصـ ــل ،ت ــل ال ـه ـش ـيــم وأب ــو
ملجم.
ونـ ـقـ ـل ــت «ال ـ ـسـ ــومـ ــريـ ــة ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز» ،عــن
ـدر ف ــي مـحــافـظــة ن ـي ـنــوى ،ف ــرار
م ـص ـ ٍ
خ ـم ـس ــةٍ مـ ــن كـ ـب ــار ق ـ ـ ــادة «داعـ ـ ـ ــش»،
فـ ــي املـ ــوصـ ــل ،ب ـع ــد ن ـه ـب ـهــم مــايــن
الــدوالرات من «ديــوان ا ًملــال» ورواتب
عناصر التنظيم ،الفـتــة إلــى أن «من
بني هؤالء القادة ،مسؤول ديوان مال
التنظيم ،أبو البراء القحطاني ،الذي
اختفى تزامنًا مع اختفاء أموال ّ
تقدر
بماليني الدوالرات».
وع ـل ــى ال ـصـع ـيــد اإلن ـس ــان ــي ،أعـلـنــت
وزارة الهجرة واملهجرين العراقية،
أمس ،نزوح أكثر من ألف وخمسمئة
م ــدن ــي م ــن م ـح ــاور مــدي ـنــة امل ــوص ــل،
خالل الساعات الـ  24املاضية .وبذلك،

يتجاوز إجمالي عدد النازحني ،منذ
انطالق العمليات العسكرية 31 ،ألفًا.
وفـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،انـ ـتـ ـق ــدت م ــوس ـك ــو،
ع ـلــى ل ـس ــان امل ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم وزارة
الخارجية ماريا زاخاروفا ،عمليات
«التحالف الدولي» بقيادة واشنطن،
ً
في املوصل ،مشيرة إلى «عدم وجود
خ ـطــة مـنـظـمــة ع ـنــد قـ ــوات الـتـحــالــف
ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــإج ــاء املــدن ـيــن من
امل ـ ــوص ـ ــل امل ـ ـح ـ ــاص ـ ــرة ،وبـ ــالـ ــدرجـ ــة
األولــى ،غياب ممرات إنسانية تتيح
الخروج اآلمن للسكان» .واستغربت
زاخــاروفــا «الحصار اإلعــامــي الــذي
يـ ـم ــارس ــه ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي ح ــول
عملياته فــي املــوصــل ،إذ ال يقدم ّ
أي
مـ ـعـ ـل ــوم ــات ص ـ ًح ـي ـح ــة عـ ـم ــا ي ـج ــري
هناك» ،موضحة أنه «ليس هناك أي
وضوح عما إذا كانت قوات التحالف
ال ــدول ــي ت ـت ـقــدم أو ت ـت ــراج ــع ،وح ــول
مــدى فعالية التكتيك املطبق هناك،
ومـ ــا ه ــي ال ـخ ـســائــر ال ـت ــي يـتـكـبــدهــا
الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــان وح ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ــدد ال ـط ـل ـع ــات
الجوية العسكرية ومن نفذها».
(األخبار)

ليس على ضمانات التحالف ،بل على
صـمــودنــا ومـقــاومـتـنــا وهـمــا كفيالن
ب ُـ ــردع االعـ ـ ـت ـ ــداءات ال ـت ــرك ـ ّـي ــة» .ح ـ ّـدو
ّ
املستمرة فــي ريف
املــواكــب للمعارك
حلب الشمالي بني «قسد» من جهة،
ّ
وك ـ ــل م ــن «درع ال ـ ـفـ ــرات» و«داعـ ـ ــش»
ّ
ّ ّ
(ك ــل على ح ــدة) أك ــد أن «أي محاولة
ت ــرك ـ ّـي ــة ل ــاع ـت ــداء ع ـلــى م ـن ـبــج (ري ــف
ح ـلــب ال ـش ــرق ــي) س ـت ــؤدي حـتـمــا إلــى
وض ــع ال ّـعــراقـيــل أم ــام عملية تحرير
الــرقــة ألن ـنــا حـتـمــا لــن نـقــف مكتوفي
األيدي ،وستكون أولوية ّ
قواتنا لصد
االعتداء التركي على منبج .الكرة في
مـلـعــب ال ـت ـحــالــف ومـ ــدى جـ ّ
ـدي ـتــه في
ردع األتـ ــراك» .ويــأتــي هــذا الـكــام في
ّ
ظل ترويج مصادر سورية معارضة
ّ
لسيناريو مفاده أن تركيا قد ّ
ترد على
استثنائها من «معركة تحرير الرقة»
بكسر الـخـطــوط األمـيــركـ ّـيــة الـحـمــراء
ّ
في ما يتعلق بتوسيع «درع الفرات»
ل ـت ـش ـمــل م ـن ـط ـقــة م ـن ـب ــج .فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه ،حافظت «معركة الـبــاب» على
ّ
ّ
أهميتها لدى «قسد» .وأكدت مصادر
ّ
ع ـ ّـدة ،تــواصـلــت معها «األخـ ـب ــار» ،أن
«املــوقــف ثــابــت مــن معركة ال ـبــاب ،إذا
واص ــل ال ـغــزو ال ـتــركــي اق ـتــرابــه منها
فـلــن نـقــف مـكـتــوفــي األيـ ـ ــدي» .وفيما
ّ
أوضح طالل سلو أن «التحالف رفض
دعــم «املجلس العسكري للباب» في
م ـعــركــة ت ـحــريــرهــا ،امل ــوق ــف الـنـهــائــي
للتحالف ّأن دعم ّ
قواتنا مقتصر على
مناطق شرق الفرات .لديهم اعتبارات
خـ ّ
ـاص ــة ت ــراع ــي ت ــرك ـي ــا ال ـع ـض ــو فــي
الناتو» .وأشــار في الوقت نفسه إلى
ّ
أن «قـ ّـواتـنــا والفصائل املتحالفة في
غ ــرب ال ـف ــرات تــواصــل مـعــاركـهــا ضد
«داعــش» ومرتزقة «درع الفرات» رغم
ٌ ّ
أمر أكده ريزان حدو الذي
ذلك» ،وهو
ّ
جدد املوقف اإليجابي من «أي تحرك
للجيش الـســوري نحو الـبــاب» .حدو
ّ
تمنى أيـضــا بوصفه «رئـيــس املكتب
ال ـس ـيــاســي ل ـل ـم ـقــاومــة ال ـس ــوري ــة» أن
ّ
«تتوج عملية تحرير الرقة بتنسيق
ّ
مــع الـجـيــش ّ ال ـســوري وت ـحــرك لــه من
جـ ـن ــوب ال ـ ــرق ـ ــة ،ل ـي ـك ــون ال ـس ـي ـنــاريــو
م ـشــاب ـهــا ل ـع ـم ـل ـيــة ت ـح ــري ــر امل ــوص ــل،
يتحرك الجيش العراقي ّ
ّ
وقوات
حيث
ّ
البيشمركة معًا» .ميدانيًا ،تضاربت
األنـ ـب ــاء حـ ــول حـقـيـقــة تـ ـق ـ ّـدم «ق ـســد»
فــي مـحـيــط عــن عـيـســى بــريــف الــرقــة
ال ـش ـمــالــي .فـيـمــا اس ـت ـهــدف «داعـ ــش»
ب ـس ـيــارة مفخخة حــاج ـزًا ل ــ«وح ــدات
ح ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــب» الـ ـك ـ ّ
ـردي ــة  ypgفــي
ق ــري ــة ل ـق ـطــة ب ــري ــف ال ــرق ــة ال ـش ـمــالــي
(ج ـنــوب الـكـنـطــري عـلــى طــريــق حلب
الـقــامـشـلــي) ،مــا أسـفــر عــن مقتل ّعدد
مــن عـنــاصــر  ypgق ــال «داعـ ــش» إنـهــم
أربعة عشر عنصرًا.
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أخبار

الجيش يبادر جنوبي حلب
بعدما ّ
عزز الجيش السوري نقاطه على محاور مدينة حلب الغربية ،وأفشل املرحلتني
األولى والثانية من هجوم مجموعات «جيش الفتح» ،عاد ليبادر جنوب املدينة على املحور
املحاذي ملنطقة الكليات ،إذ عمل أمس على التقدم نحو تل مؤتة جنوب غرب الكليات
بالتوازي مع قصف مدفعي وجــوي على مشروع  1070شقة وضاحية األســد ونقاط
أخرى .كذلك ،شهد الريف الشمالي لحماة ،اشتباكات بني الجيش والجماعات املسلحة،
شمال بلدة ص ــوران ،على حــواجــز السيرياتل واملــداجــن ومـفــرق لحايا .وفــي الجنوب،
تصدى الجيش لهجوم نفته مجموعة مسلحة بالقرب من جسر خربة غزالة على الطريق
الدولي دمشق ـ درعا .وبالتوازي ،استشهد أمس ،شخصان وأصيب  7آخرون بجراح،
إثر سقوط قذائف صاروخية على أحياء الحمدانية وحلب الجديدة واألشرفية في حلب،
وفق ما نقلت وكالة «سانا» عن مصدر في قيادة شرطة املدينة .كذلك ،استشهد شخص
وأصـيــب  12آخ ــرون بـجــراح ،إثــر سـقــوط قذيفتني صاروخيتني على مشفى تشرين
العسكري في منطقة برزة بريف دمشق.

األسد :الغرب أضعف ...وروسيا ال تريد رئيسًا دمية
رأى الرئيس السوري بشار األسد أن السياسة التي تتبعها روسيا في سوريا تستند
إلى الجانب األخالقي والقانون الدولي ،مؤكدًا خالل مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز»
البريطانية ،في معرض ّ
رده على ســؤال حول مصدر القرارات العسكرية ،أن القرارات
تصدر عن دمشق .وأضــاف أنــه «حتى في
حال وجود وجهة نظر مختلفة لديهم ،فهم
يقولون :إنه بلدك ،أنت تعرفه بشكل أفضل»،
مشيرًا إلــى أنهم «ال يــريــدون منا أن نكون
رئيسًا دمية» .ولفت إلى أن «الروس يعرفون
أن خ ـســارة ســوريــا لـلـحــرب ضــد اإلره ــاب،
تعني أن ــه سيجتاح أوروبـ ــا وسـيــؤثــر على
روسيا والعالم كله».
واعتبر األســد أن «الغرب يصبح أضعف...
فهم اليملكون ما يقولونه للناس» ،موضحًا
أن «داعش كان ّ
يهرب النفط من الحقول النفطية العراقية إلى تركيا ،تحت أعني طائرات
التجسس األميركية ،ولم يقل أي شيء عنها».
(األخبار ،تاس)

موسكو :ال اتفاق حول مفهوم «الهدنة المفيدة»
رأى املتحدث باسم وزارة الــدفــاع الروسية إيغور كوناشينكوف ،أن موقف واشنطن
السلبي من «الهدنة» التي أعلنتها بالده في مدينة حلب يظهر «الخالف بيننا في فهم
جــدوى التهدئة اإلنسانية» .وقــال إن «األولوية بالنسبة إلينا هي مساعدة الناس ،لذلك
خــال الـحــرب على اإلره ــاب فــي ســوريــا نولي اهتمامًا كبيرًا باملصالحات بــن أطــراف
الـصــراع ،وإيـصــال املـســاعــدات اإلنسانية للسوريني» .وأوض ــح أن بــاده أرسـلـ ّـت خالل
األشهر األخيرة فقط ،ما يزيد على « 100طن من املواد الغذائية واإلغاثية التي ُسلمت ّإلى
مشيرًا إلى أن واشنطن من جهتها «لم تنفذ
سكان حلب في الجزء الغربي والشرقي»ّ ،
حتى التزامها باتفاقياتها مع روسيا ،ولم تسلمنا خرائط ومعلومات حول املجموعات
اإلرهابية» .ورأى أن «الهدنة املفيدة» في املفهوم األميركي هي «عبور قافلة شاحنات من
دون تفتيش ،محملة بأسلحة وقذائف ثقيلة ،صوب الجزء الشرقي من حلب».
(األخبار ،تاس)

تمكنت القوى العراقية
من السيطرة على طريق
الموصل ــ كركوك (أ ف ب)

