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جنود سوريون في
املليحة في الغوطة
الشرقية أول من
أمس (أ ف ب)

قوات النظام عن تنظيم داعش الذي
ي��ؤم��ن ظ �ه��ر ق � ��وات ال �ن �ظ��ام ال �ق��ادم��ة
م��ن ط��ري��ق السفيرة ب��ات�ج��اه املعركة
االستراتيجية في الشيخ نجار».
وف� ��ي ري� ��ف ح �ل��ب ال �ش �م��ال��ي ،ح ��اول
ك ��ل م ��ن «ال �ن �ص ��رة» و«ح ��رك ��ة أح ��رار
ال� �ش ��ام» و«ص� �ق ��ور ال� �ب ��اب» ال�ه�ج��وم
ع � �ل� ��ى ق� � � ��رى ال � � ��راع � � ��ي وت� � � ��ل ش �ع �ي��ر
واألح �م��دي��ة وح� ��زوان ح�ي��ث يتمركز
«داع��ش» .واملعارك العنيفة مستمرة
ب�ين الطرفني ف��ي ال��راع��ي وت��ل شعير
ّ
واألحمدية وحزوان ،وسط تأكيد كل
منهما تكبيد اآلخر خسائر فادحة.
بدوره ،واصل الجيش السوري «قضم
امل �ن��اط��ق» ف��ي ري ��ف ح�ل��ب ال�ج�ن��وب��ي
بنجاح ،وبسط أم��س سيطرته على
امل �ل �ي �ح �ي��ة ،ب �ع��د س �ي �ط��رت��ه ع �ل��ى تلة
االستراتيجية أول من أمس.
القرعة
ّ
مواجهات بني مسلحي الغوطة
إل � � ��ى ذل � � � ��ك ،ت �س �ت �م � ّ�ر االش � �ت � �ب ��اك ��ات
ب �ي�ن ال �ج �ي��ش وم �س��ل �ح��ي «ال �ج �ب �ه��ة
اإلس�ل�ام �ي��ة» و«ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» في
الغوطة الشرقية .امل��واج�ه��ات األب��رز
ت � ��دور رح ��اه ��ا ف ��ي م �ح �ي��ط امل�ل�ي�ح��ة،
وب� ��األخ� ��ص ب ��ات� �ج ��اه ب� �ل ��دة زب ��دي ��ن،
حيث ّ
يمهد الجيش ل�ت�ق� ّ�دم آخ��ر في
ال�ب�ل��دة امل��ذك��ورة ،إض��اف��ة إل��ى ب�ل��دات
جسرين ودير العصافير والنشابية،
ّ
التقدم ه��و أح��د النتائج
«فمثل ه��ذا
السهلة من بعد السيطرة على بلدة
امل� �ل� �ي� �ح ��ة» ،ي� �ق ��ول م� �ص ��در م �ي��دان��ي.
وق �ت��ل ّف��ي اش �ت �ب��اك��ات أم ��س ال�ع��دي��د
من مسلحي «فيلق الرحمن» وكتيبة
«ش�ب��اب ال�ه��دى» على محور زبدين.
ف ��ي م� � ��وازاة ذل � ��ك ،ل ��م ت �ف �ل��ح م�س��اع��ي
ف �ص��ائ��ل «ال �ج �ب �ه��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة» ف��ي
م �ن �ط �ق��ة ج ��وب ��ر وم � � � ��زارع دوم � � ��ا ف��ي
تخفيف الضغط عن البلدات املحيطة
باملليحة ،و«ذل ��ك م��ن خ�لال محاولة
اس� �ت ��دراج وح� ��دات ال�ج�ي��ش ف��ي تلك

أخبار
َ
منافسيه السابقني:
األسد يستقبل
الشعب انتصر في االنتخابات
امل �ن �ط �ق ��ة ب ��ات � �ج ��اه ال � �ش � �م� ��ال ،ح �ي��ث
ت �ق��ع ج��وب��ر ودوم� � � ��ا» .ف��امل �ع��رك��ة في
املنطقتني األخ�ي��رت�ين «يعتمد فيها
الجيش على املدفعية الثقيلة وسالح
ّ
الجو ،بالدرجة األول��ى ،فيما تتولى
الوحدات الراجلة تحقيق التقدم في
محيط املليحة»ّ .
ورد الجيش ّ أمس
على أكثر من هجوم قام به املسلحون
ف ��ي م�ن�ط�ق�ت��ي ج��وب��ر وم� � ��زارع دوم ��ا
مستخدمًا سالح الطيران واملدفعية
وأوقع العديد من القتلى في
الثقيلةّ ،
صفوف املسلحني.
وف��ي سياق م��واز ،ذك��ر مصدر ّ
مقرب
من «الجبهة اإلسالمية» لـ«األخبار»
�رت في م��زارع قريبة
أن مواجهات ج� ّ
من دوم��ا بني مسلحني من «الجبهة
اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة» وآخ� � ��ري� � ��ن م � ��ن ح��رك��ة
«أح��رار الشام» ،وأن «االشتباكات لم
ً
تدم طويال .وج��اءت نتيجة ملشادات
َ
كالمية بني الطرفني ،على خلفية زعم
ّ
مسلحي أحرار الشام أن زعيم جيش
اإلسالم ،زهران علوش ،قام بتسهيل
ع �م �ل �ي��ة ق �ت��ل أب� ��و ال� �ف ��وز األن� �ص ��اري
(زع �ي��م ج�ب�ه��ة ال �ن �ص��رة ف��ي ال�غ��وط��ة
ال�ش��رق�ي��ة) ق�ب��ل ع � ّ�دة أي� ��ام ،وذل ��ك من
خالل رفع الغطاء عنه».
ويضيف املصدر أن الطرفني تبادال
ات� �ه ��ام ��ات ب� �ـ«ال� �خ� �ي ��ان ��ة» ،وت��راش �ق��ا
م�س��ؤول�ي��ة ت��راج��ع مسلحيهما على
جبهة املليحة.
وفي الغوطة الغربية ،قصف الجيش
م ��واق ��ع ع� � ّ�دة ل�ل�م�س�ل�ح�ين ف ��ي داري� ��ا،
وت �ح��دي �دًا ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ف �ش��وخ غ��رب
امل ��دي �ن ��ة ،ف �ي �م��ا واص � ��ل س�ل� ّ�اح ال �ج��و
غ��ارات��ه ع�ل��ى م�ع��اق��ل للمسلحني في
خان الشيح وبلدة املقيليبة في ريف
ال�ك�س� ّ�وة .وق�ص��ف الجيش تجمعات
ل�ل�م�س��ل�ح�ين ف ��ي درع� ��ا امل �ح �ط��ة وف��ي
مخيم درع ��ا ،غ��رب��ي ج��ام��ع س�ع��د بن
أبي وقاص.

مسؤول إسرائيلي يعلن انتصار األسد
يحيى دبوق
ّ
أك��د م�ص��در دب�ل��وم��اس��ي إس��رائ�ي�ل��ي أن
انتصر
الرئيس ال�س��وري بشار األس��د
ّ
ف��ي ال �ح��رب ال��دائ��رة ف��ي ب�ل�اده ،وح��ق��ق
م �ع �ظ��م األه � � ��داف امل �ي ��دان �ي ��ة .وأوض� ��ح
ف��ي ح��دي��ث ال��ى صحيفة «ت��اي�م��ز أوف
اسرائيل» أن األسد اآلن «منتصر على
نحو فعال» في حربه ضد املتمردين،
و«تمكن من السيطرة على ما بني 70
و 80ف��ي امل�ئ��ة م��ن امل�ن��اط��ق الجغرافية
الضرورية في سوريا ،بدءًا من مدينة
ً
ح�ل��ب ش �م��اال ،م� ��رورًا ب�ح�م��اة وحمص
ودم�ش��ق وامل�ن��اط��ق الجنوبية القريبة
م � ��ن ال � � �ح � ��دود االردن� � � �ي � � ��ة ،ال � �ت� ��ي ت �ع��د
ال �ش��ري��ان ال�ح�ي��وي ل��دخ��ول املتطرفني
من اململكة الهاشمية األردنية» .وأشار
ّ
إل ��ى أن ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ،ب�م�س��اع��دة
م��ن إي ��ران ،استطاع أن ينهي التهديد
الوجودي للعاصمة دمشق ،لكن قواته
تعاني تراجعا في مناطق في الشمال
قرب املناطق التي يسيطر على األكراد.
وت��أت��ي تأكيدات امل�س��ؤول اإلسرائيلي
ب�ع��د ت�ص��ري�ح��ات ص ��درت ع��ن م�س��ؤول
أمني آخ��ر ،في أي��ار امل��اض��ي ،ق��ال فيها
ّ
أم ��ام ع��دد م��ن ال�ص�ح��اف�ي�ين إن «ق��وات
االس � � ��د َف � �ق� ��دت م ��رت� �ف� �ع ��ات ال � �ج � ��والن،
ول��م ي�ب��ق لها إال جيب واح��د ف��ي هذه
ّ
املنطقة» ،وإن «االس��د يخسر في حلب
وبالقرب من الحدود التركية».
ون � �ق � �ل� ��ت ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة ع� � ��ن امل� � �س � ��ؤول
ّ
ال��دب �ل��وم��اس��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي إن ح��رك��ة
ال � � �ن� � ��زوح ال � �ت� ��ي ش� �ه ��دت� �ه ��ا االراض� � � ��ي

ال �س��وري��ة «غ� ّ�ي��رت ال�ت��رك�ي�ب��ة وال �ت��وزع
السكاني ملصلحة الرئيس ال�س��وري»،
ّ
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن «إي � ��ران ون �ظ��ام االس��د
ي�ن�س�ق��ان ج�ه��وده�م��ا ف��ي ال �ح ��رب ،ال��ى
جانب مقاتلي ح��زب الله ،الذين ّ
يقدر
ع��دده��م بما ي ��راوح ب�ين ث�لاث��ة وأرب�ع��ة
االف م�ق��ات��ل ،ت�ض��اف اليهم تشكيالت
تعبئة م��ن ال �س��وري�ين امل��وال�ي�ن لالسد
وق� � ��وات ال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي ال �ت ��ي ي �ق��در
عددها بستني الف مقاتل».
ولفت الى أن وصول الرئيس االيراني
ح �س��ن روح� ��ان� ��ي ال � ��ى س � ��دة ال��رئ��اس��ة
ل��م ي ��ؤد إل ��ى تغيير ف��ي م�ق��ارب��ة إي ��ران
للموضوع السوري ،بل على النقيض
ّ
من ذلك« ،فإن الصفقة النووية املرتقبة
ب�ين إي ��ران وال�ق��وى العاملية ،ستشجع
اإلي� ��ران � �ي�ي��ن ع� �ل ��ى ال� �س� �ع ��ي أك� �ث ��ر إل ��ى
تحقيق أهدافهم في سوريا».
ّ
وفي إشارة إلى النجاحات التي حققها
ح ��زب ال �ل��ه ف��ي س ��وري ��ا ،أك ��د امل �س��ؤول
ّ
أن امل� �س ��أل ��ة ال ت �ت �ع �ل��ق ب ��ان �ت �ص ��ارات
ّ
استراتيجية في امليدان وحسب ،بل إن
النظرة العامة في لبنان قد ّ
تغيرت ،إذ
إن ما يقلق اللبنانيني اآلن هو تهديد
ال �ج �ه��ادي�ي�ن ،ال ت � ��ورط ح ��زب ال �ل��ه في
الحرب الدائرة في سوريا.
وفيما أكد أن الحزب أقدم على خيارات
ص�ع�ب��ة ف��ي ال �س �ن��وات االخ� �ي ��رة ،االم��ر
الذي كشف عمق عالقته االيديولوجية
ب��اي��ران ،اال ان��ه ب��ات قريبًا م��ن تحقيق
اهدافه والخروج منتصرًا من الصراع
ّ
ال � � �س � � ��وري .وب� �ح� �س ��ب امل � � �ص� � ��در ،ف � ��إن
ن�ج��اح��ات ح��زب ال�ل��ه يقابلها غموض

إسرائيلي من الحرب ،إذ «إننا نعرف
ما ال نريد ،لكننا ال نعرف ما نريد».

 %80من املعارضة اسالميون
الى ذلك ،قال رئيس قسم األبحاث في
االستخبارات العسكرية االسرائيلية،
ّ
اي � �ت� ��اي ب � � � ��رون ،إن م �ع �ظ��م م �ق��ات �ل��ي
امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ه ��م اس�لام �ي��ون
و«اصحاب اجندة اسالمية واضحة»،
م �ش �ي �رًا ،ف��ي س �ي��اق ك�ل�م��ة ال �ق��اه��ا في
«م ��رك ��ز ه��رت �س �ل �ي��ا» ،وت � �ن� ��اول ف�ي�ه��ا
ال �ت �ح��دي��ات األم �ن �ي��ة إلس ��رائ �ي ��ل ،إل��ى
ّ
أن م� ��ا م �ج �م��وع��ه  120أل � ��ف م�س�ل��ح
ي�ق��ات�ل��ون ال��رئ �ي��س ب �ش��ار االس� ��د ،من
بينهم خ�م�س��ون ال�ف��ًا م��ن ال�ج�م��اع��ات
السلفية ،التي تسعى الى اقامة نظام
حكم يطبق الشريعة االسالمية مثل
«جبهة النصرة» ،إضافة إل��ى ثالثني
ال �ف��ًا ي�ت�ب�ع��ون ت��وج�ه��ًا اس�لام �ي��ًا اك�ث��ر
ً
اعتداال ،وهم اقرب إلى عقيدة االخوان
املسلمني .أما لجهة الجهاديني االكثر
ت� �ط ��رف ��ًا ،م� �ث ��ل «ال� � ��دول� � ��ة االس�ل�ام� �ي ��ة
ّ
ف��ي ال �ع��راق وال� �ش ��ام» ،ف��أش��ار إل��ى أن
ع��دي��ده��ا ي �ب �ل��غ  15ال� �ف ��ًا« ،م� ��ا ي�ع�ن��ي
ان امل �ع��ارض��ة ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ال ت�ت�ج��اوز
عشرين في املئة من عديد املعارضة
املسلحة».
م� ��ع ذل � � ��ك ،اك� � ��د ب � � ��رون أن ال� ��وح� ��دات
العسكرية التابعة للجيش السوري
ت�ف��وق امل�ت�م��ردي��ن ع ��ددًا بنسبة ثالثة
الى واحد« ،إذ يضم الجيش السوري
 300ال��ف مقاتل ،بما يشمل مئة ألف
من امليليشيات املوالية للنظام».

املرشحني
قال الرئيس بشار األسد ،أمس ،خالل استقباله
اّ ً
الرئاسيني السابقني حسان النوري وماهر حجار ،كل
على حدة ،إن «اإلقبال الكثيف على صناديق االقتراع أبرز
قوة الشعب السوري وتمسكه بقراره الحر» ،الفتًا إلى ّأن
ّ
«الشعب السوري تمكن من قول كلمته بشأن مستقبل
بالده» .وأضاف أن «املنتصر األكبر في هذه االنتخابات هو
ّ
الشعب السوري الذي واجه كل التحديات ،وتمكن بعزيمة
قوية وإرادة صلبة من قول كلمته بشأن مستقبل بلده».
من جهته ،أكد النوري أن االنتخابات «اتسمت بالشفافية
والنزاهة وشكلت خطوة مهمة على طريق ترسيخ مبادئ
الديمقراطية ،لكونها أول انتخابات تعددية تشهدها سوريا
منذ عقود طويلة».
بدوره ،أشار حجار إلى أن «الثقة الكبيرة التي منحها
الشعب السوري للرئيس األسد من خالل االنتخابات تؤكد
عزم هذا الشعب على املضي في محاربة اإلرهاب حتى
القضاء عليه تمامًا وتمسكه بإعادة األمن واالستقرار إلى
ربوع سوريا والسير بثبات نحو مستقبل أفضل».
(األخبار)

بغداد ال تستورد القمح السوري
قال وزير التجارة العراقي ،خيرالله حسن بابكرّ ،إن العراق
ال يستورد قمحًا من سورياّ ،
ألن القمح السوري يفتقد
متطلبات الجودة الكافية ،واصفًا جهود دمشق للبيع بأنها
تحرك سياسي يهدف إلى خلق بعض املشكالت لبغداد.
ُ
وفي وقت سابق أمس ،نقل عن مصدر في «املؤسسة
العامة لتجارة وتصنيع الحبوب» في سوريا ّأن املؤسسة
باعت العراق  200ألف طن من القمح في مناقصة.
(رويترز)

البيانوني يستقيل من «االئتالف»
بعد تهنئة السيسي
أعلن املرشد العام السابق
لجماعة اإلخوان املسلمني
في سوريا ،علي صدر الدين
البيانوني ،استقالته من عضوية
«االئتالف» املعارض .وفي رسالة
وجهها للهيئة العامة لالئتالف،
ّبرر البيانوني قرار استقالته ّ
بأن
«االئتالف لم يعد ّ
يعب ّر عن آمال
الشعب السوري وتطلعاته في
تحقيق أهداف ثورته املجيدة»،
مفاجأته ،بحسب قول البيانوني ،بتوجيه
وكذلك بسبب ّ ً
ّ
«االئتالف» ،ممثال برئيسه ،رسالة تهنئة ملا سماها «الثورة
ّ
ّ
ـ«االنقالبيني
املضادة» في مصر «الشقيقة» ،يبارك ل
َ
ّ
املصري».
نجاحهم في االنقضاض على ثورة الشعب
ورأى أن هذه التهنئة ال تختلف كثيرًا عن تهنئة «()...
ّ
بشار األسد بفوزه املزعوم في انتخابات الدم املزيفةّ ،
ُ
وتخرج االئتالف عن نهجه الثوري الوطني الذي اختطه له
ّ
املؤسسون».
مقرب من البيانونيأنّ
ونقلت وكالة «األناضول» عن مصدر ّ
األخير تقدم باستقالته بصفته الشخصية لكونه عضوًا
فيه كـ«شخصية مستقلة» ،وليس باسم جماعة اإلخوان
املسلمني في سوريا.
(األناضول)

اليونيسف ٥١ :ألف طفل سوري
ولدوا الجئني
قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) ،أمسّ ،إن
عدد ً األطفال السوريني الذين ولدوا الجئني بلغ ٥١٢٢٣
طفال منذ بداية األزمة في آذار عام  2011حتى نيسان
 .٢٠١٤وكانت املنظمة قد أطلقت في شباط املاضي أكبر
نداءاتها اإلنسانية بقيمة مليارين ومئتي مليون دوالر
ملساعدة خمسة وثمانني مليون شخص حول العالم ،من
بينهم حوالى ستني مليون طفل ،في حني خصصت %40
منه لألزمة السورية.
(األخبار)
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