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«المهام الخاصة» تقضي على إرهابيين في كمين مزدوج بحمص

سورية :نرحب باالتفاق حول إدلب
�أعربت �سورية عن ترحيبها باالتفاق
ح��ول حمافظة �إدل���ب ال��ذي �أعلن
عنه يف مدينة �سوت�شي الرو�سية
م�ؤكدة �أنه كان ح�صيلة م�شاورات
مكثفة بينها وبني االحتاد الرو�سي
وبتن�سيق كامل بني البلدين.
وق���ال م�صدر م�����س��ؤول يف وزارة
اخلارجية واملغرتبني يف ت�رصيح
لـوكالة �سانا ام�س � :إن اجلمهورية
العربية ال�سورية ترحب باالتفاق
حول حمافظة �إدلب الذي �أعلن عنه
بالأم�س يف مدينة �سوت�شي الرو�سية
وت�ؤكد ب�أن هذا االتفاق كان ح�صيلة
م�شاورات مكثفة بني اجلمهورية
العربية ال�سورية واالحتاد الرو�سي
وبتن�سيق كامل بني البلدين.
و�أ���ض��اف امل�صدر� :إن اجلمهورية
العربية ال�سورية �إذ ت�شدد على
�أنها كانت وال ت��زال ترحب ب�أي
م��ب��ادرة حتقن دم���اء ال�سوريني
وت�ساهم يف �إعادة الأمن والأمان �إلى
بقعة �رضبها الإرهاب ف�إنها ت�ؤكد
على �أنها ما�ضية يف حربها �ضد
الإرهاب حتى حترير �آخر �شرب من
الأرا�ضي ال�سورية �سواء بالعمليات
الع�سكرية �أو بامل�صاحلات املحلية
التي �أثبتت جناعتها يف حقن دماء
ال�سوريني وعودة الأمن والأمان �إلى
املناطق التي جرت بها ما �ساهم
�أي�ضا يف البدء بعودة الالجئني �إلى
ديارهم.
واختتم امل�صدر ت�رصيحه بالقول:
�إن اتفاق �إدلب الذي �أعلن عنه هو
اتفاق م�ؤطر زمنيا بتواقيت حمددة

وهو جزء من االتفاقيات ال�سابقة
ح���ول م��ن��اط��ق خف�ض الت�صعيد
التي نتجت عن م�سار �أ�ستانا منذ
بداية العام  2017والتي انطلقت
يف �أ�سا�سها من االل��ت��زام ب�سيادة
ووحدة و�سالمة �أرا�ضي اجلمهورية
العربية ال�سورية وحت��ري��ر كل
الأرا�ضي ال�سورية �سواء من الإرهاب
والإرهابيني �أو من �أي وجود ع�سكري
�أجنبي غري �رشعي.
من ناحية �أخ��رى اعترب م�س�ؤول
يف املعار�ضة ال�سورية امل�سلحة
ام�س� ،أن اتفاق رو�سيا وتركيا على
�إعالن منطقة عازلة يف �إدلب ،ق�ضى
على �آمال الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد يف ا�ستعادة �سيطرته على
كامل �سورية.
وقال م�صطفى ال�رساج امل�س�ؤول يف
ما ي�سمى بـ «اجلي�ش ال�سوري احلر»
يف ت�رصيح لـ «رويرتز»� ،إن «اتفاق
�إدلب يحافظ على �أرواح املدنيني
ويجنبهم اال�ستهداف املبا�رش من
قبل النظام ويدفن �أح�لام الأ�سد
يف فر�ض �سيطرته الكاملة على
�سورية».
م��ن جهته ق��ال يحيى العري�ضي
املتحدث با�سم جلنة املفاو�ضات
ال�سورية املعار�ضة لـ «رويرتز»
«�إن االت��ف��اق بني رو�سيا وتركيا
حول �إدلب يف �شمال غرب �سورية
جعل هجوم احلكومة ال�سورية
يف املنطقة م�ستبعدا  ..على
الأق���ل ل��ف�ترة م��ن ال��وق��ت لي�ست
بال�صغرية» ،معربا عن �أمله يف �أن

يدوم هذا الأمر.
وتابع �أن االتفاق �أنقذ �أرواح ماليني
ال�سوريني و�أنه م�ؤ�رش على �رضورة
فتح «م�سار ال�سالم» الآن.
و�أعلن الرئي�سان الرو�سي فالدميري
بوتني ،والرتكي رجب �أردوغ��ان
م�ساء االث��ن�ين يف �سوت�شي عن
تو�صلهما �إلى اتفاق يق�ضي ب�إعالن
منطقة منزوعة ال�سالح يف حمافظة
�إدلب ال�سورية.

عشرة جرحى في الهجوم اإلسرائيلي
على الالذقية

�أفادت و�سائل الإعالم ال�سورية ب�سقوط  10جرحى
ج��راء ال��غ��ارات الإ�رسائيلية على �رشقي مدينة
الالذقية ال�سورية الليلة املا�ضية ،فيما ت�شري
امل�صادر الطبية �إل��ى خطورة حالة اثنني من
امل�صابني.
وقالت «الإخبارية» ال�سورية «حوايل ع�رش �إ�صابات
ح�صيلة العدوان على الالذقية ،ومت تخريج ثمانية
منهم من امل�شفى ح�سب مديرية �صحة الالذقية».
وذكرت و�سائل الإعالم الر�سمية �أن غارات �إ�رسائيلية
ا�ستهدفت م�ؤ�س�سة ال�صناعات التقنية يف الالذقية،
و�أ�ضافت �أن امل�ضادات اجلوية ت�صدت لها و�أ�سقطت
عددا من ال�صواريخ.

من جهته قال ما ي�سمى «املر�صد ال�سوري حلقوق
الإن�سان» �إن اثنني من الع�سكريني مل تعرف هويتهما
حتى اللحظة ،قتال خالل ال�رضبات ال�صاروخية
املكثفة التي يرجح �أنها �إ�رسائيلية ،وا�ستهدفت
م�ساء االثنني م�ستودعات �ضمن م�ؤ�س�سة ال�صناعات
التقنية الواقعة يف ال�ضواحي ال�رشقية ملدينة
الالذقية.
و�أ�ضاف «املر�صد» �أن��ه مت العثور على اجلثتني
بعد �إخماد احلرائق التي ت�سببت بها ال�صواريخ
املعادية ،فيما �أ�صيب �أكرث من  10ع�سكريني هم 7
�سوريني ومل تعرف هوية الـ 3الآخرين ،ما ير�شح
ارتفاع عدد القتلى وامل�صابني.

ما دامت المصالحة متعثرة

رئيس حركة المقاومة اإلسالمية:
مسيرة العودة لن تتوقف
�أك��د رئي�س حركة املقاومة
الإ�سالمية «حما�س» �إ�سماعيل
هنية ،ام�س �أن م�سريات العودة
مثلت حبل النجاة للق�ضية
الفل�سطينية ولي�ست لغزة،
ولن تتوقف �أب��د ًا حتى حتقق
�أهدافها.
وق�����ال ه��ن��ي��ة يف ك��ل��م��ة له
يف امل���ؤمت��ر العلمي الأول:
«حما�س يف عامها الثالثني–
الواقع وامل�أمول»� :إن م�سرية
العودة عك�ست عظمة ال�شعب
الفل�سطيني و�أدائ���ه وبرهنت
على �صموده الأ�سطوري ،ولن
تتوقف �أبد ًا حتى حتقق �أهدافها
و�أهمها �إنهاء احل�صار وال نقبل
�أن�صاف احللول.
و�شدد هنية على �أن امل�ؤمتر
ج����اء يف ت��وق��ي��ت م��ه��م من
م�سرية امل��ق��اوم��ة والق�ضية
الفل�سطينية ،م����ؤك���د ًا �أن
حركته ال يوجد لها ع��دو يف
ال�ساحة الفل�سطينية ،و�أن
عدوها الوحيد هو االحتالل
ال�صهيوين.
ودعا هنية �إلى اال�ستمرار يف
بناء منظومة القوة التي حتمي
م�رشوع املقاومة ال�شاملة �ضد
االح��ت�لال وت��وف��ر االحت�ضان
ل��ل��م��ق��اوم��ة ،وال��ع��م��ل على
بناء وحدة وطنية فل�سطينية
حقيقية قائمة على احرتام مبد�أ
ال�رشاكة واح�ترام االتفاقيات
املوقعة ،وط��ال��ب ب�رضورة
تنفيذ ما مت االتفاق عليه يف
بريوت ب�ش�أن عقد جمل�س وطني
جديد.
ك��م��ا ط��ال��ب ه��ن��ي��ة ،ببناء
واعتماد ا�سرتاتيجية االنفتاح

• العلم السوري يرفرف على البالد

وعلق وزي��ر اخلارجية الأمل��اين،
هايكو ما�س ،ب�إن االتفاقات التي
مت التو�صل �إليها يف �سوت�شي ،حول
�إدلب يجب �أن تنفذ.
و�أ�شار هايكو ما�س� ،إل��ى �أن��ه مل
يكن من املمكن ،حتى الآن ،تنفيذ
ذلك بخ�صو�ص االتفاقات اخلا�صة
ب�سورية.
وج����اء يف ت����صري��ح ل��ل��وزي��ر،
ن�رش ام�س على �صفحة اخلارجية

الأملانية يف تويرت« :كل ما ميكن
�أن ي�ساعد يف منع وق��وع كارثة
�إن�سانية ،يعترب جيدا .وقمنا يف
الأ�سبوع املا�ضي بالدعوة لذلك.
والآن يجب تنفيذ االتفاقات التي
مت التو�صل �إليها يف �سوت�شي.
حتى الآن مل يكن من املمكن تنفيذ
ذلك بخ�صو�ص االتفاقات اخلا�صة
ب�سورية».
ويوم �أم�س االول ،اتفق الرئي�سان،

الرو�سي فالدميري بوتني ،والرتكي
رجب �أردوغان ،على ت�شكيل منطقة
عازلة منزوعة ال�سالح يف �إدلب،
قبل حلول � 15أكتوبر املقبل ،بني
اجلي�ش ال�سوري وقوات املعار�ضة.
ووق��ع وزي��را الدفاع يف الدولتني
على مذكرة تفاهم ب�ش�أن ا�ستقرار
الو�ضع يف منطقة خف�ض الت�صعيد
يف �إدلب.
يف �سياق اخ��ر ق�ضت جمموعات
امل���ه���ام اخل��ا���ص��ة يف اجل��ه��ات
املخت�صة على �إرهابيني اثنني من
تنظيم «داع�ش» الإره��اب��ي و�ألقت
القب�ض على � 7آخرين و�صادرت لهم
كمية من املواد املخدرة و�آليتني
وحم��ط��ة ات�����ص��ال وب���ن���ادق �آلية
ور�شا�شا وذخائر امريكية ال�صنع
وذلك يف كمني مزدوج بريف منطقة
تدمر بحم�ص.
وذكر م�صدر يف اجلهات املخت�صة
لوكالة �سانا �أنه بناء على معلومات
ا�ستخبارية ومراقبة دقيقة ملحاور
ت�سلل الإرهابيني نفذت جمموعة من
عنا�رص املهام اخلا�صة يف اجلهات
املخت�صة كمينا غرب مدينة تدمر
بنحو  30كم يف منطقة جبل الأبرت
ملجموعة �إره��اب��ي��ة م��ن تنظيم
«داع�ش» تقلها دراجات نارية قادمة
من منطقة التنف باجتاه البيارات
الغربية لتدمر متجهة عرب حمور
�سد وادي �أبي�ض التوينان �إلى
الرقة.
وبني امل�صدر �أن عنا�رص الكمني
ا�شتبكوا مع الإرهابيني ومتكنوا من

رئيسه إلى البصرة لالطالع على مشاكلها

مجلس النواب العراقي تلقى أوراق أول مرشح
لرئاسة الجمهورية
�أعلن م�صدر برملاين عراقي �أن
املر�شح امل�ستقل �رسدار عبدالله،
هو �أول مر�شح كردي يقدم �أوراق
تر�شحه ب�شكل ر�سمي �إلى جمل�س
ال��ن��واب ،قبل الت�صويت على
انتخاب رئي�س اجلمهورية.
و�أف��ادت قناة «ال�سومرية نيوز»
العراقية ،ب��أن «��سردار عبدالله
و�صل �إلى بغداد قادما من �إقليم
كرد�ستان ،حيث قدم �أوراق تر�شحه
�إل��ى من�صب رئي�س اجلمهورية
كمر�شح م�ستقل».
وك�شف م�صدر «ال�سومرية» �أن
ع��ب��دال��ل��ه ك���ان ع�����ض��وا مبجل�س
النواب ،وع�ضوا يف جلنة الأمن
وال��دف��اع ال�برمل��ان��ي��ة ب��ال��دورة
الربملانية الثانية� ،إ�ضافة �إلى
�شغله من�صب رئي�س كتلة التغيري
الربملانية يف نف�س الدورة.
وكان م�صدر مطلع ك�شف �أم�س ،عن
�أ�سماء �ستة مر�شحني للمناف�سة على
�شغل من�صب رئي�س اجلمهورية هم،

• محمد احللبوسي

• هادي العامري

��سردار عبدالله ،ولطيف ر�شيد،
وم�لا بختيار ،وفا�ضل مرياين،
وبرهم �صالح ،و�سليم �شو�شكي.
من ناحية �أخرى و�صل �إلى حمافظة
الب�رصة �أم�س رئي�س جمل�س النواب
العراقي املنتخب حممد احللبو�سي
ون��ائ��ب��اه ح�سن الكعبي وب�شري

احل���داد ،على ر�أ����س وف��د نيابي
وحكومي رفيع امل�ستوى.
ومن املقرر �أن يعقد الوفد اجتماعا
يف مقر احلكومة املحلية ،بح�ضور
�أع�ضاء جمل�س النواب عن الب�رصة
وامل��ح��اف��ظ ،و�أع�����ض��اء جمل�س
امل��ح��اف��ظ��ة ،ملناق�شة �أو���ض��اع

قوات االحتالل تواصل تجبرها

شهيدان في غزة وآخر في رام اهلل

• إسماعيل هنية في خطابه

على ك��ل امل��ك��ون��ات يف هذه
الأم��ة وكل ال��دول وكل القوى
وكل التكتالت ،حتى ت�ستطيع
احل���رك���ة م���واج���ه���ة اخلطر
القادم.
وب�����ش ��أن امل�صاحلة و�إن��ه��اء
احل�صار ،قال هنية« :م�ستمرون
يف �إن��ه��اء احل�صار ع��ن غزة
دون امل�����س��اوم��ة على �سالح
املقاومة».
و�أ�ضاف�« :رشوط امل�صاحلة من
قبل فتح ال ميكن �أن ت�ؤمن مناخ
للم�صاحلة ،وطاملا متعرثون
يف ملف امل�صاحلة �سنوا�صل
ال�سري يف ملف �إنهاء احل�صار».
وعن حركة حما�س� ،أكد هنية،
�أن حركته تخطت حدودها
التنظيمية ومل ت��ع��د متلك

نف�سها ،بل باتت ملك لل�شعب،
ومل تعد حركة مغلقة يف �أطر
تنظيمية حم���دودة ،فهي يف
م��رح��ل��ة جت��م��ع ب�ين البناء
والتحرير.
وبني هنية� ،أن حركة حما�س
قلب الق�ضية الفل�سطينية وهي
درع للأمة يف الت�صدي للم�رشوع
ال�صهيوين� ،أع��ادت االعتبار
للق�ضية الفل�سطينية يف بعدها
العربي والإ�سالمي ،ومل تعد
حركة ذات �ش�أن فل�سطيني بل
عربي و�إن�ساين ،والت�ضامن
معها ي�ؤكد �أنها لي�ست جمرد
حركة داخلية ،م�شري ًا �إلى
�أن ال�شعب الفل�سطيني هو
من مينح ال�رشعية حلركاته
وتنظيماته.

قتل اثنني منهم و�إلقاء القب�ض على
اثنني �آخرين وم�صادرة �أ�سلحتهم
و�ست دراج���ات نارية ن��وع بارت
يف حني الذ باقي �أفراد املجموعة
الإرهابية بالفرار.
و�أ�شار امل�صدر �إلى �أن كمينا �آخر
نفذته جمموعة من املهام اخلا�صة
يف منطقة ال��ف��روع ج��ن��وب �رشق
مدينة تدمر بـ  70كم متكنت خالله
من القاء القب�ض على � 5إرهابيني
من «داع�ش» وم�صادرة �أ�سلحتهم و10
دراجات نارية و 146قطعة من مادة
احل�شي�ش و 14كي�سا من احلبوب
املخدرة نوع كبتاغون فيها نحو
� 10آالف حبة.
ولفت امل�صدر �إلى �أن العملية �أدت
�أي�ضا �إلى م�صادرة �سيارتي بيك �آب
من نوع تويوتا الندكروزر الأولى
حتمل حمطة ات�صال والثانية مركب
عليها ر�شا�ش امريكي وبنادق �آلية
امريكية ال�صنع نوع «ام  »16مع 6
�صناديق ذخرية.
وتوفر وحدات من القوات اخلا�صة
االمريكية امل��وج��ودة ب�شكل غري
�رشعي وخمالف للقوانني الدولية
يف منطقة التنف مالذا �آمنا لإرهابيي
تنظيم «داع�ش» يف املنطقة وتدعمهم
بالأ�سلحة وت��وف��ر لهم احلماية
خالل تنقلهم من مكان لآخر لتنفيذ
خمططاتهم العدوانية على �سورية
وذلك ح�سب الوظيفة وامل�صلحة مبا
يحقق �أهدافها اال�ستعمارية واعادة
ر�سم جغرافية املنطقة و�إطالة �أمد
احلرب العدوانية على �سورية.

�أعلنت م�صادر حملية �صباح ام�س،
عن ا�ست�شهاد ال�شاب حممد اخلطيب
«الرمياوي»  19عام ًا من �سكان بيت
رميا غرب رام الله  ،لريفع عدد
�شهداء غزة وال�ضفة منذ الفجر لـ3
بعد ارتقاء �شهيدين يف غزة .
و�أكدت م�صادر يف عائلته ان ال�شاب
ارتقى �شهيد ًا بعد �رضبه ب�شكل مربح
من قبل القوات اخلا�صة الإ�رسائيلية
خالل اعتقاله.
وقالت امل�صادر املحلية ان ال�شاب
مت اعتقاله وهو على قيد احلياة يف
حني �أعلنت العائلة عن ا�ست�شهاد
جنلها بعد �ساعات من اعتقاله.
وم��ن جهة �أخ��رى ا�ست�شهد ،فجر
ام�����س� ،شابان بق�صف �صاروخي
�إ�رسائيلي �رشق مدينة خان يون�س
جنوب قطاع غزة.
وقال الناطق با�سم الوزارة ا�رشف
القدرة ان طواقم اال�سعاف نقلت
ال�شهيدين �إلى جممع نا�رص الط ّبي
ْ
بعد انت�شالهم على مقربة من
ال�سياج العن�رصي.
واك��دت ال��وزارة ان ال�شهيدين هما
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ،ﻭﺤﻣﻤﺪ ﺧ�ﺮﻀ من
خان يون�س.
و�أفادت م�صادر حملية ،ب�أن طائرة
ا�ستطالع لالحتالل �أطلقت �صاروخ ًا
على جمموعة م��ن ال�شبان قرب
ال�سياج العن�رصي �رشق املدينة،
ما �أدى �إلى ا�ست�شهاد �شابني.

• عنف غير مبرر

الب�رصة واالط�ل�اع ميدانيا على
امل�شاكل التي تواجهها.
وقد �أعلن زعيم حتالف «البناء»
ه���ادي ال��ع��ام��ري،ام�����س� ،سحب
تر�شحه لرئا�سة الوزراء العراقية،
م�شددا على ��ض�رورة �أن يحظى
املر�شح لهذا املن�صب بتوافق
جميع الكتل.
وقال العامري يف م�ؤمتر �صحايف:
«�أع��ل��ن �أم���ام ال�شعب العراقى
العزيز �سحب تر�شحي لرئا�سة
جمل�س ال����وزراء وف��ت��ح املجال
�أم��ام احل��وارات اجل��ادة النتخاب
رئي�س ملجل�س الوزراء وحكومته،
وفقا لر�ؤية املرجعية الدينية
العليا وال����شروط التي حددتها
املرجعية».و�أ�ضاف« :كما عملنا
�سوية ليال ونهارا من �أجل حماربة
داع�ش وتخلي�ص العراقيني من هذه
الآفة يجب �أن نعمل �سوية من �أجل
النجاح بتقدمي اخلدمات وبناء
العراق».

