
الفرات  نهر  على  الواقعة  الزور  دير  اإىل  والو�صول 
ومركز �صناعة النفط يف ال�صابق ن�رص مهم للرئي�س 
ال�صوري ب�صار الأ�صد يف حربه �صد داع�س و�رصبة 

اأخرى موجعة للتنظيم.
مدعومة  ال�صورية  احلكومية  ال��ق��وات  وحت���ارب 
�صوريا.  يف  التنظيم  واإي���ران  رو�صيا  بحليفتيها 
من  التنظيم  احلكومية  القوات  طردت  العراق  ويف 
املو�صل معقله الرئي�صي بالبالد يف وقت �صابق من 

العام اجلاري.
دير  مدينة  ن�صف  على  ي�صيطر  التنظيم  زال  وما 
من  اأجزاء  اإىل  بالإ�صافة  املحافظة  ومعظم  الزور 
الرقة معقله ال�صابق اإىل ال�صمال الغربي حيث تدور 

املعارك بدعم من الوليات املتحدة.
وقال اجلي�س ال�صوري يف بيان ”وحداتنا من القوات 
واحلليفة  الرديفة  القوات  مع  بالتعاون  امل�صلحة 
ال�صوري  احل��رب��ي  ال��ط��ران  م��ن  ج��وي  وباإ�صناد 
والرو�صي اأجنزت املرحلة الثانية من عملياتها يف 
عمق البادية ال�صورية ومتكنت عرب عمليات نوعية 
من فك الطوق عن اأهلنا املحا�رصين منذ اأكرث من 

ثالث �صنوات يف دير الزور“.
واأفاد التلفزيون الر�صمي واملر�صد ال�صوري حلقوق 
املتقدمة  ال�صورية  ال��ق��وات  ب��اأن  اأي�صا  الإن�صان 
ان�صمت لقوات احلكومة املحا�رصة يف حامية على 

امل�صارف الغربية للمدينة.
ال�صوري الر�صمي لقطات جلنود  التلفزيون  وعر�س 
اإن  الر�صمي  الإعالم  يحتفلون قرب احلامية. وقال 
احلكومة  ل�صيطرة  اخلا�صعة  الأج��زاء  يف  ال�صكان 

داخل املدينة يحتفلون بتقدم اجلي�س.
زال��وا  ما  املت�صددين  اإن  ال�صوري  املر�صد  وق��ال 

يحا�رصون قاعدة جوية قريبة يف جنوب املدينة 
وثالثة اأحياء جماورة.

اإن  �صمره  ابراهيم  حممد  الزور  دير  حمافظ  وقال 
اجلوية  القاعدة  �صوب  تتقدم  احلكومية  القوات 
الأي���ام  اأن  واأ���ص��اف  ح�صارها.  ك�رص  وحت���اول 
وتقدما  ال��زور  دير  مدينة  تطهر  �صت�صهد  املقبلة 
الأ�صد  وهناأ  للتنظيم.  اخلا�صع  القريب  الريف  يف 

وحقق  مكتبه.  اأ�صدره  بيان  يف  ال�صورية  القوات 
الأخرة  الأيام  تقدما �رصيعا يف  اجلي�س وحلفاوؤه 
املدفعية  مب�صاعدة  داع�����س   خطوط  عرب  وتوغل 
وزارة  وقالت  الرو�صية.  اجلوية  وال�رصبات  الثقيلة 
الدفاع الرو�صية اإن �صفينة حربية رو�صية يف البحر 
املتو�صط اأطلقت �صواريخ كروز على مواقع لتنظيم 

داع�س الإرهابي قرب دير الزور لتعزيز الهجوم.

انعزلت  الإرهابي  داع�س  على  اخلناق  ت�صييق   *
احلكومة  ل�صيطرة  اخلا�صعة  املناطق  عن  املنطقة 
منذ عام 2013 بعد اأن بداأت جماعات املعار�صة 
واجتاح  الأ�صد.  ب�صار  الرئي�س  حماربة  امل�صلحة 
تنظيم داع�س الإرهابي بعد ذلك مواقع للمعار�صة 
وحتا�رص اجليب احلكومي والقاعدة اجلوية القريبة 
الطويل  احل�صار  وخ��الل   .2014 منذ  باملدينة 

كانت الإمدادات ت�صل للمدينة عن طريق الإ�صقاط 
اجلوي من ارتفاعات عالية. وقالت الأمم املتحدة 
يف اأغ�صط�س اآب اإنها تقدر اأن هناك 93 األف مدين 
دير  من  احلكومة  ل�صيطرة  اخلا�صعة  الأج��زاء  يف 

الزور حيث الأو�صاع ”�صعبة للغاية“.
وتقع دير الزور جنوب �رصقي مدينة الرقة املعقل 
قوات  انتزعت  والتي  �صوريا  يف  للتنظيم  ال�صابق 
على  ال�صيطرة  املتحدة  الوليات  تدعمها  �صورية 

معظمها يف هجوم منف�صل.
اإىل  هربوا  الإره��اب��ي  داع�س  مقاتلي  اأن  ويعتقد 

بلدات حول دير الزور بعد مهاجمتهم يف الرقة.
وتقع املدينتان يف مناطق غنية بالنفط على نهر 
الفرات. وقال اجلي�س ال�صوري اإن مكا�صب دير الزور 
العمليات  لتو�صيع  مهمة  انطالق  قاعدة  ”ت�صكل 

الع�صكرية يف املنطقة“.
وبالن�صبة لدم�صق، يعد النجاح الأخر ذروة �صهور 
وحلفاوؤه  اجلي�س  اجته  منذ  املتوا�صل  التقدم  من 
على  انت�صاراته  عقب  الإرهابي  داع�س  �صد  �رصقا 

املعار�صة يف غرب البالد.
وو�صعت احلملة املتجهة �رصقا اجلي�س ال�صوري من 
الوليات  تدعمها  قوات  مع  �رصاع  يف  لآخر  حني 
تتقاطعا مع  الآن مل  لكن احلملتني حتى  املتحدة. 
تقوده  الذي  التحالف  اأكد  وقد  البع�س  بع�صهما 
الوليات املتحدة اأنه ل ي�صعى حلرب مع الأ�صد.ويف 
بيان يوم الأحد اتهمت ف�صائل �صيعية مدعومة من 
اإيران ومتحالفة مع دم�صق ومنها حزب اهلل اللبناين 

وا�صنطن مبحاولة اإعاقة التقدم نحو دير الزور.
وقال م�صوؤول من التحالف املوؤيد لالأ�صد اإن قا�صم 
الإي��راين  الثوري  باحلر�س  الكبر  القائد  �صليماين 
امل�صاركة  على  دللة  يف  كثب  عن  القتال  يراقب 

الع�صكرية الإيرانية الوثيقة يف احلرب.

الجيش السوري وحلفاؤه يكسرون حصارًا لداعش اإلرهابي في دير الزور
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أنباء عن اغتيال ضابط إماراتي من أصل 
يمني في حضرموت

أمير سعودي: إذا لم أسافر فاعلموا أني قتلت!

 

 

مصادر بنغالدشية: ميانمار تزرع األلغام على 
الحدود

وكالت � متابع��ة : اتهم��ت زعيم��ة ميامنار اأونغ �ص��ان �صو كي الأربع��اء "الإرهابيني" 
باأنه��م وراء الت�صلي��ل ب�ص��اأن العن��ف �ص��د الروهينغا، فيم��ا قالت م�ص��ادر يف حكومة 
بنغالد���س اإن ميامن��ار تزرع األغاما على احلدود بني البلدي��ن. ويف بيان ن�رصه مكتبها 
عل��ى في�صبوك قالت �صو كي، اإن احلكومة "بداأت بالفعل يف الدفاع عن جميع النا�س يف 
راخ��ني باأف�ص��ل طريقة ممكن��ة"، وحذرت م��ن اأن الت�صليل قد يف�ص��د العالقات مع دول 
اأخ��رى، لكنه��ا التزمت ال�صم��ت اإزاء فرار نح��و 125 األفا من امل�صلم��ني الروهينغا عرب 
احلدود اإىل بنغالد�س منذ 25 اأغ�صط�س. واأ�صارت اإىل تغريدات ل�صور اأعمال قتل ن�رصها 

نائب رئي�س الوزراء الرتكي وحذفها فيما بعد، بقولها اإنها مل تكن حتى من ميامنار.
وذك��ر البيان اأن "هذا النوع من املعلومات الزائفة التي ابتلي بها نائب رئي�س الوزراء، 
كان��ت جم��رد طرف جبل جلي��دي �صخم من الت�صلي��ل، الذي يهدف اإىل اإث��ارة م�صكالت 
كث��رة ب��ني دول خمتلف��ة بهدف الرتوي��ج مل�صال��ح الإرهابيني". من جه��ة اأخرى قال 
م�صدران يف حكومة بنغالد�س، اإن ميامنار تقوم منذ ثالثة اأيام بزرع األغام اأر�صية عرب 
قط��اع م��ن حدودها مع بنغالد�س، واأ�صاف اأن الغر�س من ذلك قد يكون للحيلولة دون 
عودة الروهينغا امل�صلمني الذين فروا من العنف يف ميامنار. واأ�صاف امل�صدران اللذان 
طلب��ا عدم الك�صف عن هويتهما ب�صبب ح�صا�صي��ة الأمر، اأن بنغالد�س �صتتقدم باحتجاج 

ر�صمي على زرع الألغام الأر�صية على م�صافة قريبة جدا من احلدود.

وكالت � متابع��ة  ذكرت مواقع اإخبارية ميني��ة، اأن م�صلحني ينتمون لتنظيم "داع�س"، 
اغتال��وا �صابط��ا اإماراتيا من اأ�ص��ل مين��ي، يف وادي ح�رصموت، واأ�صاب��وا مرافقا له. 
وت�صارب��ت الأنب��اء حول هوية املغ��دور، وفيما نق��ل موقع "ح�صارم ن��ت" عن م�صدر 
م�ص��وؤول واآخ��ر قبلي اأن م�صلحني يعتقد باأنهم من تنظيم القاعدة، اغتالوا مواطنا يحمل 
اجلن�صي��ة الإماراتية يدعى عبد اهلل عمر بار�صيد ، واأ�صابوا اآخر يدعى عبد العزيز في�صل 
بار�صي��د، وذل��ك اإثر اإطالق الن��ار عليهما مبديري��ة دوعن مبحافظ��ة ح�رصموت، ذكرت 
مواقع اإخبارية حملية اأخرى اأن الهجوم اأ�صفر عن مقتل �صابط اإماراتي واإ�صابة مرافق 
ل��ه.  واختلف��ت روايات املواقع اليمني��ة، حيث ذكر موقع "امل�صه��د اليمني" اأن ال�صابط 
الإماراتي "في�صل بار�صيد، وهو من اأ�صول ح�رصمية وحا�صل على اجلن�صية الإماراتية، 
مت اغتيال��ه يف منطق��ة لبنة ر�صي��د مبديرية دوعن، مبحافظة ح�رصم��وت �رصق اليمن". 
باملقاب��ل، اأعلنت عدة مواق��ع حملية اأن م�صلحي "داع�س" اغتال��وا �صابطا اإماراتيا من 
اأ�ص��ل مين��ي يدعى عب��د اهلل عمر بار�صيد، واأ�صاب��وا مرافقا له يدعى عب��د العزيز في�صل 

بار�صيد.

الريا���س � وكالت : ت��رك اأم��ر �صع��ودي مث��ر للج��دل، ع��رف يف الف��رتة املا�صي��ة 
بانتقادات��ه ال�صديدة لدولة الإمارات، تعليق��ا مريبا على ح�صابه يف تويرت، �صيغ على 
�صكل و�صية. وكتب الأمر عبد العزيز بن فهد، جنل امللك ال�صعودي الراحل فهد بن عبد 
العزي��ز، تغريدة غام�صة حت��دث فيها عن اإمكانية قتله، كم��ا اأو�صى ببناته، من دون 
اإ�ص��ارة اأو تلمي��ح للمعنيني بذلك. يذكر اأن الأمر عبد العزيز بن فهد عرف بتغريدات ل 
يتف��ق حمتواها مع �صيا�صة اململك��ة، ما دفع العديد من الن�صطاء ال�صعوديني مرات اإىل 

الت�صكيك يف �صحتها، م�صرين اإىل اأن ح�صابه خمرتق.
اإل اأن تعليق��ات مماثلة توالت على هذا احل�صاب، اأكد خاللها الأمر اأنه لن يرتاجع عن 
اآرائه، كما ن�رص عبد العزيز بن فهد يف الثاين من �صبتمرب اجلاري مرات �صورة جمعته 

بالعاهل ال�صعودي �صلمان بن عبد العزيز، و�صفه فيها ب�"الوالد".

قدم ال�صف��ر الأمريكي ال�صابق يف �صوريا روبرت فورد، حتليال للموقف 
الرو�ص��ي من الو�صع احل��ايل ب�صوريا، مقيما احتم��ال ا�صتجابة مو�صكو 
لطل��ب اإ�رصائي��ل واأمريكا، ب�ص��اأن اإخراج الق��وات الإيرانية م��ن �صوريا. 
واأو�ص��ح يف مقال كتب��ه ل�صحيفة "ال�رصق الأو�ص��ط" اأن وا�صنطن تاأمل 
يف اأن تتمك��ن رو�صي��ا من اإجبار اإيران على اإخالء قواتها من �صوريا، اإذ 
كان ذل��ك جزءا مهما م��ن ا�صرتاتيجية عر�صها اجلان��ب الأمريكي على 
وف��د ع�صكري - ا�صتخب��اري اإ�رصائيلي زار وا�صنط��ن يف 17 اأغ�صط�س/
اآب املا�ص��ي. واأع��اد ال�صف��ر ال�صاب��ق اإىل الأذه��ان، اأن رئي���س الوزراء 

الإ�رصائيل��ي بنيامني نتنياهو توجه بعد ذلك على راأ�س وفد ع�صكري - 
ا�صتخباري يف 23 اأغ�صط�س/اآب اإىل �صوت�صي الرو�صية، لبحث املو�صوع 
نف�ص��ه مع الرئي�س الرو�صي فالدمير بوتني. وذك��ر فورد باأن الأمر بلغ 
بنتنياه��و اإىل التهديد بق�صف ق�رص الرئا�صة ال�ص��وري اإذا بقيت القوات 
الإيراني��ة داخ��ل �صوري��ا. ولفت ف��ورد اإىل اأن ج��واب مو�صك��و على هذا 
التهدي��د كان مبا�رصا، م�ص��را اإىل ت�رصيحات جاءت يف  30 اأغ�صط�س/

اآب، عل��ى ل�صان وزي��ر اخلارجية الرو�صي �صرغي لف��روف، "املعروف 
عن��ه يف الأو�ص��اط الدبلوما�صي��ة حتليه بلغ��ة حادة"، اإذ ق��ال اإنه يجب 
على اجلانب الإ�رصائيلي عدم التعر�س للقوات الإيرانية، م�صددا على اأن 
التعاون بني اإيران و�صوريا الذي ل ي�صكل انتهاكا للقانون الدويل يجب 

األ ي�صب��ب م�صكل��ة لأي طرف اأو اأن يكون مو�صع ت�صاوؤل من جانب اأحد. 
واعت��رب ال�صف��ر ال�صابق اأن مو�صك��و تخاطب املجتمع ال��دويل ب�"لهجة 
�صلطوي��ة اآمرة" فيما يتعلق بالأو�صاع يف كل من �صوريا وليبيا، ورمبا 
حت��اول ال�صط��الع بدور فاعل يف جه��ود الو�صاطة ل��دى دول اخلليج. 
وا�صتط��رد قائ��ال "لي�س خفي��ا على اأح��د اأن امليلي�صي��ات املدعومة من 
اإي��ران، التي تقاتل ل�صالح الرئي�س ب�صار الأ�صد، قد �صاعدت رو�صيا على 
حتقيق الكثر م��ن التقدم ال�صرتاتيجي يف املنطقة".  و�صدد اأي�صا على 
اأن��ه لي�س من �صاأن رو�صيا اأن تخاطر مبواجهة اإيران ملجرد اأن وا�صنطن 
وت��ل اأبي��ب تقدمتا بطل��ب ذلك م��ن دون عر�س اأي تعوي�ص��ات مغرية. 
وتن��اول ال�صفر ال�صابق ب�صكل مف�صل الو�صع يف منطقة تخفيف التوتر 

اجلنوبية يف �صوريا، معيدا اإىل الأذهان اأن رو�صيا، التي ن�رصت وحدات 
م��ن �رصطتها الع�صكرية هناك، قد قامت بتقلي�س املنطقة العازلة التي 
يحظ��ر تواجد الق��وات الإيرانية فيها اأكرث من م��رة. وت�صاءل ماذا ميكن 
اأن تفعل��ه الوحدات غر القتالية من ال�رصطة الرو�صية يف حال هاجمت 
ق��وات اجلي���س ال�صورية والق��وات الإيرانية مناطق �صيط��رة املعار�صة، 
حيث يتم ت�صكيل جمال���س حملية خارج �صيطرة احلكومة ال�صورية وفق 
اخلط��ة الرو�صية باإقامة نظام لمركزية يف �صوريا. و�صدد قائال: "ما مل 
يهاج��م �صالح اجلو الرو�ص��ي قوات النظام وميلي�صي��ات اإيران املتقدمة 
عل��ى الأر�س، فلن ميكن وقف لهذه القوات اأبدا". ولفت اإىل اأنه مل ي�صبق 

لرو�صيا اأن تتخذ مثل هذه اخلطوة اأبدا".

اعت��ربت منظم��ة هيوم��ن رايت���س ووت���س احلقوقي��ة، اأن 
م��ا يح��دث من تعذي��ب للمعتقل��ني يف م�رص ه��و "جرمية 
حمتملة �صد الإن�صانية". ون�رصت املنظمة بهذا اخل�صو�س 
تقري��را بعن��وان "نح��ن نق��وم باأ�صي��اء غر منطقي��ة هنا: 
التعذي��ب والأم��ن الوطن��ي يف م���رص ال�صي�ص��ي"، ا�صتندت 
اأ���رصة  و�صه��ادة  �صابق��ا  �صجين��ا   19 �صه��ادات  اإىل  في��ه 
�صجني اآخر "تعر�ص��وا لأ�صاليب من التعذيب ما بني عامي 
2014 و2016 ت�صمن��ت ال���رصب وال�صع��ق الكهربائي 
والغت�ص��اب". ويقول التقرير اإن جميع من متت مقابلتهم 
من ال�صجن��اء ال�صابقني قالوا "اإنهم اأخ��ربوا وكالء النيابة 

العام��ة مب��ا تعر�صوا ل��ه من تعذي��ب، لكنه��م مل يجدوا ما 
ي��دل عل��ى اتخ��اذ اأي اإج��راء، للتحقي��ق يف مزاعمهم، كما 
يتطل��ب القانون ال��دويل". وبح�ص��ب التقرير، ف��اإن �صباط 
ال�رصط��ة جلاأوا بانتظ��ام اإىل "التعذيب لإجب��ار املعتقلني 
وتعتق��د  معلوم��ات".  وك�ص��ف  باعرتاف��ات  الإدلء  عل��ى 
املنظم��ة اأن "التعذي��ب ال�صائ��ع يف م���رص، ي�ص��كل جرمية 
حمتملة �ص��د الإن�صانية، ب�صبب انت�ص��اره وممار�صته ب�صكل 
ممنه��ج". وروى املعتقلون ال�صابق��ون للمنظمة احلقوقية، 
اأن اعتقالهم كان يحدث اإما من خالل مداهمة منازلهم يف 
الفجر، اأو ا�صتهدافهم يف ال�صوارع القريبة من الأماكن التي 
ي��رتددون عليه��ا، دون اأن يطلعوا عل��ى مذكرات لالعتقال 
اأو اأ�صباب��ه. جتدر الإ�صارة اإىل اأنه منذ عزل الرئي�س ال�صابق 

حمم��د مر�صي عام 2013، ثم انتخاب الرئي�س عبد الفتاح 
ال�صي�صي القائد ال�صابق للجي�س عام 2014، تندد املنظمات 
احلقوقي��ة الدولية واملحلي��ة بانتظام مبمار�ص��ات اأجهزة 
الأم��ن، منوهة باأنه مت توقيف 60 األف �صخ�س على الأقل 
خ��الل هذه امل��دة، كما مت اإن�ص��اء 19 �صجن��ا جديدا خالل 
الفرتة ذاتها ل�صتيعاب هذه الأعداد، ح�صب تقرير املنظمة. 
ودع��ت املنظمة الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح ال�صي�صي، اإىل 
تعيني حمق��ق خا�س من خالل وزارة الع��دل للتحقيق يف 
�صكاوى التعذيب وحماكم��ة امل�صوؤولني عنها، كما طالبته 
باإ�ص��دار تعليم��ات ل��وزارة الداخلي��ة، حلظ��ر احتج��از اأي 
�صخ���س داخل مكاتب اأو من�صاآت الأمن الوطني، واأن يكون 
الحتجاز داخل اأق�صام ال�رصطة وال�صجون امل�صجلة ر�صميا.

اأعلن��ت وزارة الدفاع الرو�صية عن اإقامة منطقة 
لف���س ال�صتباك بني وح��دات اجلي���س ال�صوري 
احل��ر والوح��دات الكردي��ة يف حمي��ط مدينة تل 
رفعت بريف حلب ال�صمايل. واأو�صح الفريق اأول 
�صرغ��ي رود�صك��وي، رئي�س مديري��ة العمليات 
العام��ة يف هيئ��ة الأركان الرو�صي��ة، اأن اإقام��ة 
هذه املنطقة ج��اءت مب�صاعدة املرك��ز الرو�صي 
يف  املتنازع��ة  الأط��راف  مب�صاحل��ة  املعن��ي 
�صوريا، بغية منع وق��وع ا�صتفزازات و�صدامات 
ب��ني وح��دات اجلي���س ال�ص��وري احل��ر ووحدات 
حماي��ة ال�صع��ب الكردية. واأع��اد رود�صكوي اإىل 
الأذهان اأنه �صبق للوحدات الكردية اأن ان�صحبت 
م��ن تل رفعت، فيما انت�رصت وحدات من القوات 
ال�صوري��ة احلكومية يف مواقعه��ا. وتابع قائال: 
"م��ن اأجل منع وقوع ا�صتفزازات واحلفاظ على 
نظ��ام وق��ف اإط��الق الن��ار، مت ن�رص وح��دة من 
ال�رصط��ة الع�صكري��ة الرو�صي��ة يف املنطقة. ومت 
اإن�صاء حاجزين و4 نقاط للمراقبة، يتواجد فيها 
الع�صكريون الرو�س للقيام مبهامهم". ولفت اإىل 
اأن وق��ف اإط��الق الن��ار يف ه��ذه املنطق��ة وّف��ر 
الظ��روف لعودة النازح��ني اإىل بيوتهم، اإذ رجع 
حت��ى الآن اأكرث م��ن 400 �صخ�س، فيما تخطط 

مئات الأ�رص للعودة يف القريب العاجل.

روبرت فورد: ال يمكن إيقاف القوات اإليرانية إال بهجمات جوية روسية

روسيا تقيم منطقة لفض "هيومن رايتس ووتش" تطالب مصر بالتحقيق في التعذيب
االشتباك شمال سوريا وكاالت ـ متابعة 

سوريا ـ متابعة

موسكو ـ وكاالت 

بدء حرب إسرائيل على حزب الله
الربيطاني��ة،  ع��رب"  "ني��و  وكال��ة  تناول��ت 
مو�صوع ح��رب ا�رصائيل على حزب اهلل، حيث 
�صيت��م يف ال�صب��وع املقب��ل، ب��داأ التدريب��ات 

الع�صكرية لقوات الحتالل ال�رصائيلي.
وا�ص��ارت الوكالة يف تقريرها ال��ذي ترجمته 
»اجلورن��ال نيوز«، اىل ان الف عنا�رص جي�س 
امل�ص��اة، الطائرات وال�صف��ن احلربية �صت�صارك 
يف احلمل��ة �صد ح��زب اهلل، علم��ا ان ا�رصائيل 
�صتخ�ص�س مركزان طبيان يف �صاحة  القتال، 
مع �صاحنات وهيلوكب��رتات من اجل عمليات 

الخالء.
ونقل��ت الوكالة ع��ن احد امل�ص��ادر الع�صكرية 
ال�رصائيلي��ة، ح��ني ق��ال ان "ه��دف احل��رب 
ه��ي الق�صاء عل��ى ح��زب اهلل"، م�صيفا "بداأت 
التح�صرات منذ عام ون�س". يف حني ان اخر 
حمل��ة كبرة �صنته��ا ا�رصائيل كان��ت يف عام 
1998، �ص��د اجلي�س ال�صوري وا�صتمرت ملدة 

ا�صبوع.
وبين��ت الوكال��ة ان دور ح��زب اهلل يف ح��رب 
�صوريا املج��اورة، �صبب ت�صاع��د امل�صاحنات 
م��ع ا�رصائي��ل، مه��دًدة الخرة بقت��ال طويل 
الم��د. بال�صاف��ة اىل ت�رصي��ح وزي��ر الدفاع 
�صندم��ر  احل��رب،  اندلع��ت  "اذا  ال�رصائيل��ي: 
لبن��ان".  وانه��ت الوكالة تقريره��ا بالتذكر، 
انه��ا لي�ص��ت احل��رب الوىل ل�رصائي��ل وحزب 
اهلل، حيث اندلعت الوىل عام 2006، و�صببت 
مقت��ل 1.200 م��دين لبن��اين، ون��زوح مليون 
اخري��ن، م��ع تدمر ج��زء كبر م��ن املنازل و 

البنى التحتية للبالد. 

ترجمة ـ دانيا رافد 

قال اجلي�ش ال�سوري اإن قواته 
و�سلت اإىل قوات اأخرى 
يحا�سرها تنظيم داع�ش 

الإرهابي منذ �سنوات يف 
مدينة دير الزور ب�سرق البالد 

وهي واحدة من اآخر املعاقل 
الكبرية للتنظيم الإرهابي.
وزحفت الدبابات والقوات 

�سريعا على جيب ت�سيطر 
عليه احلكومة باملدينة 

حيث يحا�سر تنظيم داع�ش 
الإرهابي اآلف املدنيني 

واجلنود ال�سوريني منذ عام 
طريقا  التقدم  وفتح   .2014

بريا يربط املنطقة باملناطق 
املحيطة بها.

رويترز ـ متابعة 


