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قادة عسكريون شتموا املسؤول عن قرار إسقاط املقاتلة السورية ووصفوه بـ «ابن الكلب املخادع»

ّ
واشنطن لطهران ودمشق :ال تجربونا
ّ
علقت التعاون الجوي مع واشنطن في سورية

موسكو :أي طائرات غرب الفرات
سنعتبرها أهدافًا

إفطار وسط املباني املدمرة في دوما بريف دمشق

| واشنطن -
من حسين عبدالحسين |
ب ـ ـ ــدأت «ب ـش ـك ــل غ ـي ــر رس ـم ــي»
حـ ـ ــرب ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـب ــادي ــة
ش ــرق ســوريــة مــع ان ـخــراط قــوات
ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـش ــار األس ــد
وامل ـي ـل ـي ـش ـي ــات امل ـت ـح ــال ـف ــة م ـعــه،
وامل ــوالـ ـي ــة إلي ـ ـ ــران ،ف ــي مــواج ـهــة
ع ـس ـكــريــة ض ــد ح ـل ـفــاء ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ،وف ــي طليعتهم «ق ــوات
ســوريــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة» )قـســد(
ذات الغالبية الكردية.
وبـ ـع ــد ث ـ ــالث م ـ ـحـ ــاوالت عـلــى
األق ـ ـ ــل ق ــام ــت بـ ـه ــا امل ـي ـل ـي ـش ـيــات
االي ــران ـي ــة ،عـلــى م ــدى االســابـيــع
املــاضـيــة ،للتقدم بــاتـجــاه قاعدة
ال ـت ـنــف ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـســوريــة
 الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة  -االردن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ،م ــادف ـ ــع املـ ـق ــات ــالت االم ـي ــرك ـي ــة ال ــى
تدميرها ،وبعدما ط ــردت القوة
ال ـ ـجـ ــويـ ــة االمـ ـي ــركـ ـي ــة م ـق ــات ــالت
تــاب ـعــة ل ــأس ــد ح ــاول ــت اخ ـت ــراق
االجــواء فوق التنف ،شنت قوات
األسد مع حلفائها ،أول من أمس،

ً
هجومًا متواصال ضد «قسد».
وع ـلــى ال ـف ــور ،فـتـحــت الـقـيــادة
ال ـع ـس ـك ــري ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة خ ـطــوط
االت ـصــال مــع نظيرتها الروسية
ل ـل ـط ـل ــب مـ ـنـ ـه ــا ردع ح ـل ـف ــائ ـه ــا
ووق ـ ــف ت ـقــدم ـهــم ت ـج ــاه امل ـنــاطــق
املـتـفــق عـلــى أن ـهــا تــابـعــة للنفوذ
االميركي ،حسب اتفاقية أستانة
لـ ـ ـ «خـ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـي ــد» .ووعـ ــد
الــروس األميركيني بوقف فوري
لتقدم قوات األسد وحلفائه ،لكن
الساعات مـ ّـرت ،واستمر تحالف
األس ــد  -إي ــران بمحاولة التوغل
ش ــرق ــًا ،ف ـي ـمــا ع ـ ـ ــاودت م ـقــاتــالتــه
اسـتـهــداف مــواقــع تابعة لحلفاء
أميركا.
ف ــي ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ،ت ـضــاربــت
األن ـب ــاء فــي واش ـن ـطــن عــن كيفية
ات ـخ ــاذ ال ـق ــرار بــاس ـت ـخــدام الـقــوة
الـجــويــة االمـيــركـيــة لـنــزع التفوق
الـ ـج ــوي لـ ـق ــوات إي ـ ـ ــران واألسـ ـ ــد.
ويقول بعض املطلعني ان الرجل
املسؤول عن قــرار إسقاط مقاتلة
األسـ ـ ـ ــد ه ـ ــو ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال امل ـت ـق ــاع ــد
مستشار الرئيس دونالد ترامب

(ا ف ب)

لـشــؤون ال ـعــراق وســوريــة ديريك
هـ ــارفـ ــي ،وه ـ ــو م ــن امل ـق ــرب ــني مــن
بطل حرب العراق ومدير «وكالة
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات امل ــرك ــزي ــة» )س ــي
آي اي( ال ـســابــق ال ـج ـن ــرال ديـفــد
بترايوس.
وأصــدر هارفي أمرًا من البيت
االبـيــض بتقديم الـغـطــاء الجوي
لحلفاء واشـنـطــن ش ــرق ســوريــة،
فـ ـنـ ـف ــذت ــه وزارة الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع .ل ـكــن
القيادة العسكرية ،بدءا من وزير
الدفاع الجنرال املتقاعد جيمس
م ــات ـي ــس ،مـ ـ ــرورًا ب ـقــائــد االرك ـ ــان
ً
جــو دان ـف ــورد ،وص ــوال إل ــى قائد
الـ ـقـ ـي ــادة ال ــوس ـط ــى ف ــي الـجـيــش
م ــاك ــس ف ــوتـ ـي ــل ،وقـ ــائـ ــد عـمـلـيــة
«العزم الصلب» الجنرال ستيفن
تــاون ـس ـنــد ،ع ـق ــدوا ل ـق ــاء هــاتـفـيــا
مـ ــع ه ـ ــارف ـ ــي ،وعـ ـ ــارضـ ـ ــوا قـ ـ ــراره
بالتصعيد .وقال بعض املطلعني
ان ال ـ ـقـ ــادة ال ـع ـس ـكــريــني شـتـمــوا
هارفي أثناء املحادثة ووصفوه
بـ «ابن الكلب املخادع».
وع ـ ـلـ ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن االنـ ـقـ ـس ــام
بـ ــني ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض وهـ ــارفـ ــي،

خالفات أميركية
بني راغبني بالتصعيد
ضد إيران
ومؤيدين للسيطرة
على أراضي «داعش»
الـ ــراغ ـ ـبـ ــني ب ـ ـ ـ «تـ ـصـ ـعـ ـي ــد ش ــرس
ل ـل ـحــرب ف ــي س ــوري ــة ض ــد إيـ ــران
وم ـي ـل ـي ـش ـيــات ـهــا» ،وبـ ــني ال ـق ـيــادة
ال ـع ـس ـكــريــة االم ـي ــرك ـي ــة ال ــراغ ـب ــة
ف ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى االراض ـ ـ ـ ــي
السورية التي تنهار فيها سلطة
ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» شـ ــرق ال ـف ــرات
وغ ــرب ال ـح ــدود ال ـعــراق ـيــة ،يـبــدو
ان ال ـطــرفــني االمـيــركـيــني يتفقان
على ضرورة إفهام األسد وإيران
ض ـ ـ ــرورة ال ـب ـق ــاء خ ـ ــارج املـنـطـقــة

املتفق على أنها تحت السيطرة
االميركية.
ون ـقــل املـطـلـعــون ع ــن امل ـصــادر
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ان ـ ـهـ ــا،
ب ــإسـ ـق ــاطـ ـه ــا املـ ـق ــاتـ ـل ــة ال ـت ــاب ـع ــة
لــأســد ،ترغب فــي إرس ــال رسالة
الـ ــى إيـ ـ ــران واألسـ ـ ــد م ـف ــاده ــا «ال
تجربونا».
وتـعـتـقــد واش ـن ـطــن ان ــه يمكن
اإلمساك بشرق سورية عن طريق
دعــم حلفائها ماليًا وتسليحيًا،
وتوفير غطاء جوي لهم ،وتقديم
مشورة عسكرية عن طريق قوات
أميركية خاصة منتشرة بينهم،
إال أن ـ ــه إذا تـ ـع ــذر م ــزي ــج ال ـق ــوة
االميركية املحلية من وقف زحف
قوات إيران واألسد شرقًا ،ال يبدو
ان الـقـيــادة العسكرية االميركية
س ـت ـت ــراج ــع ،ب ــل ه ــي ف ــي الـغــالــب
ال ت ـم ــان ــع ب ـ ــزج قـ ـ ــوات عـسـكــريــة
أميركية في املعركة لتأكيد إبقاء
تحالف إيران  -األسد على مسافة
بعيدة من املناطق التي تسيطر،
وستسيطر عليها ،امليليشيات
املتحالفة مع الواليات املتحدة.

القوات العراقية ّ
تخير «الدواعش» بني املوت واالستسالم

الطيران العراقي يلقي منشورات فوق املوصل القديمة

ح ـيــث األزق ـ ــة الـضـيـقــة وامل ـبــانــي
املـ ـت ــالصـ ـق ــة ،ت ـت ــوي ـج ــا لـلـحـمـلــة
العسكرية الـتــي بــدأتـهــا الـقــوات
الـعــراقـيــة قـبــل أش ـهــر السـتـعــادة
كــامــل مــدي ـنــة امل ــوص ــل ،وه ــو ما
سيشكل النهاية الفعلية للجزء
العراقي من «الخالفة» املزعومة
ال ـع ــاب ــرة ل ـل ـحــدود ال ـتــي أعـلـنـهــا
«داعش» صيف العام  ،2014بعد
سيطرته على مناطق واسعة من
العراق وسورية.
وع ـ ـلـ ــى الـ ـضـ ـف ــة املـ ـق ــابـ ـل ــة مــن
نـ ـه ــر دج ـ ـ ـلـ ـ ــة ،ت ـ ـمـ ــركـ ــزت آلـ ـي ــات

هامفي قــرب املسجد الكبير في
ش ــرق املــوصــل املــواجــه للمدينة
ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ،وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـبـ ــث ع ـبــر
مـ ـكـ ـب ــرات ال ـ ـصـ ــوت رسـ ــائـ ــل إل ــى
املدنيني و«الدواعش».
وأكــدوا للمدنيني املحاصرين
داخل املدينة «نحن قادمون إلى
املدينة القديمة ،الـقــوات األمنية
ع ـل ــى وشـ ـ ــك إن ـ ـهـ ــاء م ـع ــان ــات ـك ــم.
شرق املوصل وغربها سيتحدان
مجددًا قريبًا».
أم ـ ــا ل ـل ـم ـت ـطــرفــني ،فـخـيــرتـهــم
الـ ـ ـق ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة بـ ــني قـ ــراريـ ــن:

الفروف:
محادثات أستانة
في  10يوليو
بحضور دي ميستورا

«حسم» تتبنى تفجيرًا جنوب القاهرة

معارك «وجهًا لوجه» في املوصل القديمة
امل ـ ـ ــوص ـ ـ ــل )ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــراق(  -ا ف
ب ،روي ـ ـتـ ــرز  -ت ــوغ ـل ــت الـ ـق ــوات
العراقية ،أمس ،في عمق املدينة
الـقــديـمــة ف ــي غ ــرب امل ــوص ــل ،في
إطــار هجومها على آخــر حصن
لـتـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ف ــي املــدي ـنــة،
مـ ـح ــذرة امل ــدن ـي ــني م ــن ال ـت ــواج ــد
ف ـ ــي أم ـ ــاك ـ ــن مـ ـفـ ـت ــوح ــة وداع ـ ـيـ ــة
املتطرفني إلى االستسالم.
وقال القائد في قوات مكافحة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء ال ـ ــرك ـ ــن م ـعــن
ال ـس ـع ــدي «بـ ــدأنـ ــا ع ـن ــد ال ـســاعــة
الـســادســة صـبــاحــًا بــالـتـقــدم إلــى
عمق البلدة القديمة وسيطرنا
ع ـل ــى م ـن ــاط ــق جـ ــديـ ــدة فـ ــي حــي
الفاروق».
وأش ــار إلــى أن «داع ــش يبدي
مـقــاومــة ش ــرس ــة» ،مضيفًا «لقد
أقـ ـفـ ـل ــوا ك ـ ــل املـ ـ ــداخـ ـ ــل ،وزرعـ ـ ـ ــوا
ال ـ ـع ـ ـبـ ــوات الـ ـن ــاسـ ـف ــة وف ـخ ـخ ــوا
م ـن ــازل ق ــد ت ـكــون قــوات ـنــا قريبة
منها».
وأكـ ــد أن «تـحـقـيــق االخ ـت ــراق
كان صعبًا للغاية .املعركة حاليًا
)باتت( وجهًا لوجه».
وفـ ــي م ـح ــاول ــة ل ـعــرق ـلــة تـقــدم
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،اسـ ـتـ ـخ ــدم
ع ـنــاصــر الـتـنـظـيــم االن ـت ـحــاريــني
وامل ـ ـف ـ ـخ ـ ـخـ ــات ،حـ ـي ــث فـ ـج ــر 12
انـ ـتـ ـح ــاري ــًا ب ـي ـن ـهــم ث ـ ــالث ن ـســاء
أن ـف ـس ـه ــم ف ـي ـم ــا تـ ــم ت ـف ـج ـيــر 10
سيارات مفخخة.
وي ــؤك ــد قـ ـ ــادة ع ـس ـك ــري ــون أن
ع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم يـ ـظـ ـه ــرون
م ـق ــاوم ــة ش ــرس ــة ،ف ـي ـمــا ي ـتــزايــد
القلق حيال مصير أكثر من مئة
ألــف مــدنــي مــا زال ــوا محاصرين
داخل املدينة القديمة.
وتمثل عملية اقتحام املدينة
ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــة ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـ ــرب املـ ــوصـ ــل

مــوس ـكــو ،ط ـه ــران  -وك ـ ــاالت  -ردت روس ـيــا
ب ـغ ـضــب ،أمـ ــس ،ع ـلــى إس ـق ــاط ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي
مـقــاتـلــة تــابـعــة لـلـنـظــام ال ـس ــوري فــي ري ــف الــرقــة،
مهددة بإسقاط الكقاتالت األميركية التي تحلق
فوق مناطق سيطرتها في سورية .وأعلن الجيش
الروسي انه «سيراقب مسار» كل طائرات التحالف
ال ــدول ــي ال ـت ــي تـحـلــق غ ــرب الـ ـف ــرات وسـتـعـتـبــرهــا
املـضــادات الجوية والـطـيــران الــروســي فــي سورية
«أهدافًا».
وذكـ ــرت وزارة ال ــدف ــاع ،فــي ب ـيــان ،أن ــه «ستتم
م ــراق ـب ــة م ـس ــار الـ ـط ــائ ــرات والـ ـط ــائ ــرات امل ـس ـيــرة
التابعة للتحالف الدولي التي ترصد غرب الفرات،
وستعتبرها املضادات والقوة الجوية أهدافًا».
وأع ـل ـنــت تعليق الـتـعــاون
مع الواليات املتحدة في منع
حـ ـ ـ ــوادث ج ــوي ــة فـ ــي س ـمــاء
س ــوري ــة اع ـت ـب ــارًا م ــن أم ــس،
مشيرة إلــى أن واشنطن لم
تستخدم قناة االتـصــال مع
موسكو قبل إسقاط املقاتلة
السورية.
من جهته ،قال نائب وزير
الخارجية الروسي سيرغي
ريــابـكــوف إنــه «يـجــب النظر
إل ــى ه ــذا االعـ ـت ــداء ع ـلــى أنــه
اسـ ـتـ ـم ــرار ل ـن ـه ــج الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة ف ــي االس ـت ـخ ـفــاف
ً
بأعراف القانون الدولي» ،متسائال «مــاذا يمكننا
ً
أن نسمي (ما قامت به واشنطن) إن لم يكن عمال
عدوانيًا؟».
وأضاف انه يمكن تسميته «إن أردتم ،مساعدة
لإلرهابيني الــذيــن تحاربهم الــواليــات املتحدة في
اطار إعالنها أنها تتبع سياسة ضد اإلرهاب».
بدوره ،طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف واشنطن باحترام سيادة سورية ووحدة
أراضـيـهــا والتنسيق معها ،والتخلي عــن القيام
بخطوات تهدد األمن في املنطقة والعالم.
وقــال فــي مؤتمر صحافي مشترك فــي بكني
لوزراء خارجية دول «بريكس» (البرازيل وروسيا
وال ـهـنــد وال ـصــني وج ـنــوب إفــريـقـيــا) إن «مـنــاطــق
خفض التصعيد هي واحدة من الخيارات املمكنة
للمضي معا قدما إلــى األم ــام .ندعو الجميع إلى
تجنب اإلجراءات األحادية الجانب ،واحترام سيادة
ّ
سورية واملشاركة البناءة في عملنا املشترك ،الذي
يتم تنسيقه مع الحكومة السورية».
وأعلن أن الجولة املقبلة من محادثات أستانة
ستعقد في أستانة يوم  10يوليو املقبل ،بحضور
مبعوث األمم املتحدة ستيفان دي مستورا.
وتزامن إسقاط التحالف مقاتلة سورية ،أول من

أمس ،مع اندالع اشتباكات للمرة األولى بني قوات
الـنـظــام ومـقــاتـلــي «ق ــوات ســوريــة الــديـمــوقــراطـيــة»
(قسد) في محافظة الرقة.
وقــال مدير املرصد السوري لحقوق اإلنسان
رامــي عبد الرحمن «إنـهــا املــرة األول ــى التي تــدور
فيها اشتباكات فعلية بني الطرفني» ،موضحًا أن
االشتباكات دارت في بلدتي الشويحان وجعيدين
(على بعد نحو  40كيلومترا جنوب مدينة الرقة)
ب ـعــد س ــاع ــات م ــن طـ ــرد ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام ال ـس ــوري
مقاتلي «داعش» منهما.
ويـقــول خـبــراء ان الجيش الـســوري يهدف في
الــواقــع الــى استعادة محافظة ديــر الــزور املحاذية
للرقة في شرق البالد والتي تقع بمعظمها تحت
سـيـطــرة «داعـ ــش» .ويسعى
الى دخولها من ثالث جهات:
جنوب الرقة ومنطقة البادية
(وس ــط) فضال عــن املنطقة
الحدودية جنوبًا.
اال ان ت ـ ـق ـ ــدم ال ـج ـي ــش
ال ـســوري فــي هــذه الجبهات
ال ـ ـ ـثـ ـ ــالث خ ـ ـلـ ــق تـ ـ ــوتـ ـ ــرا مــع
التحالف الــدولــي الــذي يدرب
اي ـ ـض ـ ــا ف ـ ـصـ ــائـ ــل سـ ــوريـ ــة
معارضة ملحاربة املتطرفني
في منطقة التنف القريبة من
الحدود العراقية واالردنية.
وفـ ـ ـ ـ ــي طـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــران ،أعـ ـل ــن
«الـحــرس ال ـثــوري» اإليــرانــي ،أم ــس ،أن الـصــواريــخ
ال ـتــي أطـلـقـهــا م ــن غ ــرب إي ـ ــران ع ـلــى م ـنــاطــق في
ديــر الــزور شــرق ســوريــة ،انتقامًا لهجوم طهران
املزدوج في  7يونيو الجاري« ،دمرت قواعد لقيادة
وتسليح داعش».
وقــال قائد القوات الجوية لـ «الحرس» الجنرال
أم ـي ــر ع ـلــي ح ــاج ــي زاده إن «ال ـص ــواري ــخ عـبــرت
األج ــواء الـعــراقـيــة وأصــابــت أهــدافـهــا فــي ســوريــة.
وفــي الوقت نفسه ،حلقت الطائرات املسيرة التي
أقلعت من دمشق فــوق منطقة ديــر الــزور ونقلت
(ص ــورًا) عــن الـضــربــات» .وأوض ــح ان الضربات
استهدفت أيضًا «مبنى صغيرًا» كــان يعقد فيه
قـيــاديــون مــن «داع ــش» اجـتـمــاعــًا ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«إصابة مبنى صغير من على بعد  600الى 700
كيلومتر» دليل على «قدرات» ايران.
مــن جهته ،قــال رئيس لجنة األمــن والسياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي الـ ـب ــرمل ــان اإليـ ــرانـ ــي عـ ــالء ال ــدي ــن
ب ــروج ــردي إن ه ــذه الـضــربــات ج ــاءت بمثابة رد
عـلــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،بـعــد ال ـع ـقــوبــات األخ ـيــرة
التي أقرتها على ب ــالده .وأض ــاف «سيكون ردنــًا
ساحقًا :ال يمكنهم اللعب بذيل األســد ويجب أن
يتحملوا تبعات أي حماقة يرتكبونها».

(رويترز)

«االستسالم أو املوت».
وف ــي وق ــت م ـتــأخــر م ــن مـســاء
أول م ـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،أل ـ ـقـ ــت ال ـ ـقـ ــوات
ال ـع ــراق ـي ــة م ــا يـ ـق ــارب  500أل ــف
مـ ـنـ ـش ــور فـ ـ ــي سـ ـ ـم ـ ــاء امل ـ ــوص ـ ــل،
لتعلم املــواطـنــني بأنها «تحيط
باملوصل القديمة من كل مكان،
وقد شرعت بالهجوم من جميع
االتجاهات».
ودع ــا املـنـشــور املــواطـنــني إلى
«االبتعاد عن الظهور في األماكن
املفتوحة و ...استغالل أي فرصة
تـسـنــح أث ـن ــاء ال ـق ـتــال سـتــوفــرهــا

ال ـقــوات والـتــوجــه إلـيـهــا ،تفاديا
الستغاللكم كدروع بشرية».
ووس ـ ـ ــط ت ــوقـ ـع ــات ب ـص ـعــوبــة
ال ـق ـتــال وتــرج ـي ـحــات بــاسـتـمــرار
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارك ألس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع ،ت ـت ـع ــاظ ــم
املخاوف على أكثر من  100ألف
م ــدن ــي م ـح ـت ـجــز ل ـ ــدى مـسـلـحــي
«داعش» كدروع بشرية ،نصفهم
تـقــريـبــًا ) 50أل ـف ــًا( م ــن األط ـف ــال،
ح ـ ـ ـسـ ـ ــب م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة «سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف ذا
تشيلدرن».
وقالت آنا لوكسني من املنظمة
إن ه ــؤالء األط ـفــال «يـعــانــون من
نـفــاد ال ـغــذاء واملـ ــاء ،ويــواجـهــون
العنف أينما توجهوا» ،مضيفة
«مـ ـ ــن املـ ــرجـ ــح أن يـ ـك ــون تــأث ـيــر
امل ــدف ـع ـي ــة واألسـ ـلـ ـح ــة امل ـت ـف ـجــرة
أكثر فتكا وعشوائية ،ما يجعل
األط ـف ــال الـضـعـفــاء أك ـثــر عــرضــة
للخطر».
وبـ ـع ــد سـ ــاعـ ــات مـ ــن انـ ـط ــالق
ال ـه ـج ــوم ،أول م ــن أمـ ــس ،أجـلــت
ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة أك ـثــر م ــن 500
م ــدن ــي ،غــال ـب ـي ـت ـهــم م ــن ال ـن ـســاء
واألطفال.
وعـ ـ ـل ـ ــى جـ ـبـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،شــن
عـنــاصــر «داعـ ــش» هـجــومــًا على
م ـ ــواق ـ ــع مل ـي ـل ـي ـش ـي ــات «الـ ـحـ ـش ــد
الشعبي» قرب الحدود العراقية
 السورية غــرب مدينة املوصل،حـ ـي ــث اسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم ن ـحــو
س ـ ــاعـ ـ ـت ـ ــني واس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدم ـ ــت ف ـي ــه
األسلحة املتوسطة والصواريخ.
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل ،أف ـ ـ ــاد
ديـ ـبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون أن االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروب ــي قد يرسل بعثة أمنية
جـ ــديـ ــدة ل ـل ـم ـس ــاع ــدة بـتـحـقـيــق
االستقرار في العراق بعد تحرير
املوصل ،لكنهم قالوا إن الخطط
ال تزال في مرحلة مبكرة.

إحدى ضيفات السيسي :الراجل
نسي يفطر ...عشان يسمعنا

ً
السيسي مستقبال مواطنة مصرية من املدعوين للمشاركة في تناول اإلفطار

| القاهرة « -الراي» |
اس ـت ـق ـبــل ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ع ـبــدال ـف ـتــاح
ال ـس ـي ـســي ،م ـس ــاء أول م ــن أم ـ ــس ،مـجـمــوعــة
مــن املواطنني فــي مقر إقامته لتناول وجبة
اإلف ـط ــار م ـعــه .وض ـمــت م ــائ ــدة الـسـيـســي 28
مواطنا ،بينهم اثنان من األقباط ،وعدد من
قاطني حي األسمرات ،كما ضمت مجموعة
من املشاركني في مبادرة «عزومة الرئيس».
وأك ــدت إح ــدى ضيفات السيسي إنـهــا لم
تتخيل أن تفطر معه شخصيا .وأضافت في
تصريح تلفزيوني« :شعرنا أثناء الجلوس
مع الرئيس بحمايته ملصر ،وإنـكــاره للذات
ألقصى درجــة» .وقالت« :أكلنا فــراخ مشوية
وكفتة ،الراجل مأكلش قد ما انتبه لينا ،وكل
ُ
شوية نقوله يا ريس كل وأفطر ،ونسي أكله
وشربه عشان عايز يسمعنا».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ال ـس ـي ـســي خ ــالل تـنــاولــه
اإلفـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار« :داي ـ ـ ـمـ ـ ــا الـ ـ ـن ـ ــاس م ـت ـه ـي ــأل ـه ــا إن
الكويسني مش موجودين ،طب مش هيبقوا
م ــوج ــودي ــن ل ـيــه .ال ـس ـنــني ال ـلــي فــاتــت داي ـمــا

(صدى البلد)

شاكني فــي بعض ،ومــش مطمنني لبعض».
وتابع« :إحنا مبنصدقش بعض ،ودي حالة
اتشكلت من  70سنة فاتت».
إل ــى ذلـ ــك ،ال ـت ـقــى الـسـيـســي وزيـ ــر الــدفــاع
واإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج الـ ـح ــرب ــي الـ ـف ــري ــق أول ص ــدق ــي
صبحي ،مساء أول أمس ،في قصر االتحادية
وأكد صبحي أن «الدفاع عن الوطن ،وتأمني
حدوده وكرامة شعبه العظيم مهمة مقدسة
ال تهاون فيها» .وأوضح ،خالل لقاء عدد من
ق ــادة مقاتلي ق ــوات الــدفــاع ال ـجــوي ،أول من
أمــس ،أن «التطوير والتحديث في منظومة
الدفاع الجوي مستمر».
أمـ ـنـ ـي ــًا ،أع ـل ـن ــت ح ــرك ــة «سـ ــواعـ ــد م ـصــر»
)حسم( مسؤوليتها عن انفجار في القاهرة،
اول م ــن ام ـ ــس ،وأس ـف ــر ع ــن مـقـتــل ضــابـطــي
شرطة وإصابة آخر وثالثة مجندين.
مــن جــانــب اخ ــر ،قـضــت محكمة جـنــايــات
القاهرة ،امس ،بالسجن  10سنوات لضابط
ال ـشــرطــة يــاســني ح ــات ــم ،إث ــر إدان ـت ــه بـضــرب
أفـضــى إلــى مــوت للناشطة شيماء الصباغ
خالل احتجاج وسط القاهرة العام .2015

