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الجيش السوري يحرر درعا ويسيطر على الحدود مع األردن

• أهالي يرفعون العلم السوري ابتهاجا ً

• مدرعات اجليش السوري تدخل درعا وحتررها كاملة

حررت قوات اجلي�ش ال�سوري حمافظة درعا
جنوب �سورية بالكامل تقريبا من قب�ضة
امل�سلحني وفر�ضت �سيطرتها على احلدود مع
الأردن.
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية الرو�سية،
ماريا زاخاروفا ،يف م�ؤمتر �صحايف عقدته
ام�س« :تدخل عملية حترير حمافظتي درعا
والقنيطرة م��ن امل�سلحني والإرهابيني
مرحلتها اخلتامية .وحتى هذه اللحظة مت
حترير حمافظة درعا بالكامل تقريبا».
و�شددت زاخاروفا على �أن «القوات ال�سورية
احلكومية ب�سطت �سيطرتها على احلدود مع

الأردن املجاور ،و�أمنت بالتايل فر�صة لفتح
حركة املرور على الطريق الدولية».
وي�شن اجلي�ش ال�سوري حملة ع�سكرية وا�سعة
منذ  19يونيو ال�ستعادة جنوب البالد بالتزامن
مع �إطالق احلكومة ال�سورية عمليات م�صاحلة
وطنية ان�ضمت �إليها ع�رشات البلدات والقرى
يف حمافظات درعا والقنيطرة وال�سويداء
يف منطقة خف�ض الت�صعيد اجلنوبية قرب
احلدود الأردنية ،والتي �أن�شئت وفق اتفاقات
بني رو�سيا والأردن والواليات املتحدة يف
يوليو  .2017وجتري املفاو�ضات بو�ساطة
الع�سكريني ال��رو���س م��ن م��رك��ز حميميم

للم�صاحلة بني الأطراف املتناحرة يف �سورية
والتابع لوزارة الدفاع الرو�سية.
و�أول �أم�س الأربعاء �أف��ادت وكالة «�سانا»
الر�سمية بالتو�صل �إلى اتفاق بني احلكومة
ال�سورية واملجموعات امل�سلحة النا�شطة يف
درعا البلد والذي ين�ص على ت�سليم الف�صائل
املحلية �سالحها الثقيل واملتو�سط وت�سوية
�أو�ضاع امل�سلحني الراغبني يف خو�ض هذه
العملية مع خروج الراف�ضني للم�صاحلة من
املنطقة .ويف �إطار عملية امل�صاحلة دخلت
قوات اجلي�ش ال�سوري يوم  6يونيو معرب
ن�صيب احلدودي مع الأردن وفر�ضت �سيطرتها

بعد انطالق عملية «ثأر الشهداء األولى»

عملية جديدة لتعقب خاليا «داعش»
في ديالى العراقية

عليه بالكامل عقب توقيع اتفاق بني احلكومة
واجلماعات امل�سلحة.
وقد دخلت وحدات اجلي�ش ال�سوري� ،أم�س
اخلمي�س� ،إل��ى مدينة طف�س بريف درعا
الغربي بعد ان�ضمامها �إلى عملية امل�صاحلة،
فيما عاد مئات النازحني �إلى مدينتي داعل
و�أبطع يف املنطقة.
و�أف��ادت وكالة «�سانا» ال�سورية الر�سمية
ب�أن مقاتلي القوات احلكومية رفعوا العلم
ال�سوري فوق مبنى جمل�س طف�س ،و�أ�ضافت
�أن ح�شودا كبرية من �أهايل املدينة كانت يف
ا�ستقبال عنا�رص اجلي�ش و�شاركت يف رفع

العلم الوطني يف املدينة «�إيذانا ب�إعالنها
�آمنة م�ستقرة بعد ا�ست�سالم املجموعات
امل�سلحة وت�سليم �أ�سلحتها».
ويف ت�رصيح لل�صحافيني من داخل مدينة طف�س
�أكد حمافظ درعا ،حممد خالد الهنو�س� ،أن
املحافظة «ت�سري يف الطريق ال�صحيح نحو
�إنهاء الوجود الإرهابي فيها» ،مبينا �أن
�أكرث من  80يف املئة من جممل م�ساحة درعا
مت حتريرها من امل�سلحني �سواء من خالل
امل�صاحلات �أو العملية الع�سكرية.
وعلى �صعيد مت�صل� ،أكدت الوكالة �أن قوات
الهند�سة يف اجلي�ش ال�سوري �أجنزت ت�أمني

الطريق �إلى طف�س ما �أتاح عودة مئات الأ�رس
�إلى مدينتي داعل و�أبطع يف املنطقة �أم�س
اخلمي�س .وت�أتي هذه التطورات ا�ستمرارا
لعملية حترير اجلي�ش ال�سوري حمافظة درعا
من �سيطرة املجموعات امل�سلحة ،و�أول من
�أم�س الأربعاء �أعلنت «�سانا» عن التو�صل �إلى
اتفاق بني احلكومة ال�سورية واملجموعات
امل�سلحة النا�شطة يف درع��ا البلد والذي
ين�ص على ت�سليم الف�صائل املحلية �سالحها
الثقيل واملتو�سط وت�سوية �أو�ضاع امل�سلحني
الراغبني يف خو�ض هذه العملية مع خروج
الراف�ضني للم�صاحلة من املنطقة

عباس ونتنياهو ..مباحثات تسوية على يد وفد روسي
جرت م�شاورات مع كبار امل�س�ؤولني الإ�رسائيليني
والفل�سطينيني ،تناولت ت�سوية النزاع الإ�رسائيلي
الفل�سطيني والو�ضع يف �سورية ،ب�إ�رشاف وفد
رو�سي رفيع امل�ستوى بح�سب وزارة اخلارجية
الرو�سية.
وجاء يف بيان �صدر عن الوزارة ،ام�س اخلمي�س،
�أن وفدا رو�سيا م�شرتكا بني الوزارات ،ي�ضم كال من
املبعوث اخلا�ص للرئي�س الرو�سي �إلى �سورية،
�ألك�سندر الفرينتيف ،ونائب وزي��ر اخلارجية
�سريغي فري�شينني ،زار �إ�رسائيل وفل�سطني خالل
 10-9يوليو .و�أ�شار البيان �إلى �أن الوفد ا�ستُقبل
يف �إ�رسائيل من قبل رئي�س وزرائ��ه��ا ،بنيامني

نتنياهو� ،إ�ضافة �إلى لقاءات عقدها مع م�ست�شار
الأم��ن القومي ،مائري بن �شبات ،ورئي�س جهاز
اال�ستخبارات الإ�رسائيلي «امل��و���س��اد» ،يو�سي
ك��وه�ين ،وامل��دي��ر ال��ع��ام يف وزارة اخلارجية
الإ�رسائيلية ،يوفال روتيم ،وقادة �أركان اجلي�ش
الإ�رسائيلي .وذكرت الوزارة �أن الطرفني تناوال،
من خ�لال «تبادل م�ستفي�ض ل�ل��آراء» ،ع��دد ًا من
الق�ضايا املتعلقة ب�أو�ضاع املنطقة« ،وخا�صة يف
�سورية ،يف �ضوء خو�ض القوات امل�سلحة ال�سورية
عملية مكافحة الإرهاب يف جنوب غرب البالد».
و�أورد البيان �أن الطرفني اتفقا على �أهمية �إعادة
�رسيان اتفاق ف�ض اال�شتباك بني القوات الإ�رسائيلية

وال�سورية «على �أكمل وجه».
و�أفادت الوزارة �أي�ضا ب�أن الوفد الرو�سي ا�ستُقبل
من طرف الرئي�س الفل�سطيني ،حممود عبا�س،
و�أجرى م�شاورات يف رام الله مع �أمني �رس اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية� ،صائب
ع��ري��ق��ات ،ورئي�س جهاز امل��خ��اب��رات العامة
الفل�سطينية ،جميد فرج.
وبح�سب البيان ،فقد بحث اجلانبان �سبل التو�صل
�إلى حل دائم للنزاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي ،على
�أ�سا�س معرتف به من القوانني الدولية� ،إ�ضافة
�إلى بحثهما «بع�ض الق�ضايا الإقليمية ،مبا يف ذلك
تطورات الأو�ضاع يف �سورية».

البقاء في أرضنا أو الموت  ...خياران

لسكان «الخان األحمر» الفلسطينية
• آلية تنطلق إلى العملية اجلديدة ضد داعش

�أعلن قائد عمليات ديالى الفريق
الركن مزهر العزاوي ام�س ،عن
انطالق عملية ع�سكرية وا�سعة
ل��ت��ع��ق��ب خ�لاي��ا داع�������ش �شمال
املحافظة.
ونقل موقع «ال�سومرية نيوز» عن
العزاوي قوله� ،إن ق��وات �أمنية
م�شرتكة مدعومة بطريان اجلي�ش
انطلقت يف عملية ع�سكرية وا�سعة

لتعقب خاليا «داع�ش» يف حو�ض
العظيم « 63كم �شمال بعقوبة»،
مو�ضحا �أن العملية ُ�سميت «ث�أر
ال�شهداء الثانية».
و�أ�ضاف العزاوي �أن العملية يف
حو�ض العظيم هي جزء من عملية
ع�سكرية وا�سعة انطلقت يف ذات
الوقت �ضمن حدود عمليات �سامراء
و كركوك و�صالح الدين.

و�أعلنت عمليات ديالى قبل �أيام
ان��ط�لاق عملية «ث�����أر ال�شهداء
الأولى» لتعقب خاليا التنظيم يف
حو�ض حمرين.
ه��ذا ،و�أف��ادت قيادة العمليات،
ام�س ،ب�أن القوات العراقية �أبادت
مفرزة جوالة تابعة لـ «داع�ش»
�شمال ��شرق املحافظة ،م�ؤكدة
مقتل  4عنا�رص من التنظيم.

السلطات المغربية تفكك خلية
موالية لـ«داعش»

�أعلنت ال�سلطات املغربية� ،أم�س اخلمي�س� ،أنها فككت
خلية �إرهابية مكونة من �سبعة �أ�شخا�ص موالني لـ
«داع�ش» بعد اال�شتباه مبمار�سة عنا�رصها حمالت
تروج وت�شيد باعتداءات التنظيم.
و�أو�ضح بيان ل��وزارة الداخلية املغربية �أن �أعمار
املوقوفني ت�ت�راوح ب�ين  22و 32ع��ام � ًا ،وكانوا
ين�شطون بني مدن زاوية ال�شيخ «و�سط» و�أوالد تامية
ومراك�ش «جنوب» يف الدعاية لـ «داع�ش» من خالل
حمالت تروج وت�شيد بالأعمال الهمجية للتنظيم.
و�أ�ضاف البيان �أن امل�شتبه بهم منخرطون يف ا�ستقطاب

وجتنيد �شباب بهدف التخطيط لتنفيذ اعتداءات
�إرهابية مت�س ب�أمن وا�ستقرار اململكة ،ب�إيعاز من �أحد
القادة امليدانيني ب�صفوف «داع�ش».
ومتكنت وح��دة مكافحة الإره���اب من حجز �أجهزة
�إل��ك�ترون��ي��ة خمتلفة و�أ���س��ل��ح��ة بي�ضاء ،و�أ���س�لاك
كهربائية� ،إ�ضافة �إلى بيانات �صادرة عن «داع�ش»
وبع�ض فروعه.
وت�شري �أرقام ر�سمية �إلى �أن �أجهزة مكافحة الإرهاب
متكنت يف  2017من تفكيك  9خاليا �إرهابية ،وتوقيف
 186من عنا�رصها.

مازالت بلدة اخلان الأحمر الفل�سطينية
م��ه��ددة ب��ال��ه��دم م��ن قبل االحتالل
الإ�رسائيلي ومع ذلك يجمع �سكان
البلدة �صغريهم قبل كبريهم على
رف�ضهم احلديث عن �إمكانية رحيلهم
ع��ن �أر���ض��ه��م ال��ت��ي ول���دوا معظمهم
وتربوا فيها.
ومن ت�س�أله «ماذا لو �أجربوكم على
الرحيل» يكون الرد وا�ضح ًا وقاطع ًا:
«من���وت هنا وال ن��رح��ل» .رغ��م �أن
اخل��وف م��ن الإج����راءات االحتاللية
االنتقامية من اخل��ان و�سكانه كان
وا�ضح ًا� ،إال �أن هذا ال يعني قبولهم،
ولو تخي ًال ،بالرحيل عن �أر�ضهم �إلى
مكان �آخر.
وخالل التجوال واحلديث �إلى ال�سكان
يلفت نظرك ق��وة ال�سكان وثقتهم
بحقهم والتم�سك الالحمدود بالأر�ض،
و�سعادتهم بهذا الت�ضامن الذي يلفهم،
فتخوفهم الأكرب �أن يبقوا وحيدين يف
مواجهة جرافات االحتالل التي باتت
�أقرب عليهم من كل مرة.
وب���د�أت املعاناة احلالية للخان
الأح��م��ر احلالية قبل ع��ام تقريب ًا
ع��ن طريق �شق طريق التفايف يف
حم����اذاة ال��ت��ج��م��ع ،يف املنطقة
التي يعرفها ال�سكان با�سم «وادي
حلوة» ،ومع بدء العمل الفعلي يف
ال�شارع قبل �شهر تقريب ًا ،والتي
تزامنت مع تقدمي �إخطار بالرتحيل
والهدم النهائي بالتزامن يف 24
مايو املا�ضي ،فكانت املداهمات
اليومية وتطويق اخل��ان وفر�ضه
منطقة ع�سكرية مغلقة.
ول��ك��ن ه���ذا امل��خ��ط��ط ه��و ج���زء من

• مواجهات االحتالل للمتظاهرين الفلسطينيني دموية

املخطط العام لالحتالل �ضمن ما
يعرف مبخطط اخل��ان الأح��م��ر E1
وتهجري ب��دو القد�س بالكامل� ،أي
�أكرث من  45جتمع ب��دوي ،وجمعهم
يف منطقة العيزرية يف مكان حم�صور
جد ًا ،وحرمانهم من طابعهم.
وكانت �صحيفة ه�آرت�س العربية ك�شفت
الأ�سبوع الفائت �أن هذا الرتحيل ي�أتي
�ضمن خطة و�ضعها وزي��ر الزراعة
احل��ايل �أوري اريئيل ،بطرد البدو
من املنطقة الواقعة �إلى ال�رشق من
القد�س قبل  40عام ًا.
وبح�سب ال�صحيفة ف�إن املخطط من
الناحية العملية يهدف لتحويل منطقة

فل�سطينية ت�ضم حوايل � 100.000إلى
 120.000دومن� ،إلى منطقة �إ�رسائيلية
وتطويرها على �أنها «رواق يهودي»
ميتد من ال�سهل ال�ساحلي �إل��ى نهر
الأردن.
يقول خمتار اخلان الأحمر� ،إبراهيم
خمي�س �أب��و داه���وك ،ل��ـ «فل�سطني
اليوم الإخبارية» �إن �سكان اخلان
الأحمر قرارهم وا�ضح ف�إما احلياة يف
�أر�ضهم التي عا�شوا فيها وال زالوا �أو
امل��وت ،فال خيارات �أخ��رى لديهم،
وفكرة الرتحيل غري مطروحة لديهم
بالكامل.
و�أ�ضاف« :نحن قررنا وعزمنا على

رئيس الوزراء المصري  :فريق عمل لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة
توجه رئي�س ال���وزراء امل�رصي الدكتور م�صطفي
مدبولى يف بداية كلمته باجتماع احلكومة الأ�سبوعى،
بال�شكر لأع�ضاء احلكومة على ما مت بذله من جهود
يف �إعداد برنامج احلكومة ،وكذا الردود على جميع
املالحظات التي �أبداها جمل�س النواب على الربنامج،
وهو ما يعك�س االحرتام املتبادل مل�ؤ�س�سات الدولة،
فجميعنا يعمل خلدمة الوطن.
و�أو�ضح رئي�س الوزراء� ،أنه مت ت�شكيل فريق عمل
ملتابعة تنفيذ برنامج احلكومة ،وكل وزير م�س�ؤول
عن تنفيذ الربنامج الذي يخ�ص وزارته ،ومقيا�س
جناح هذه احلكومة هو قدرتها على تنفيذ ما مت
عر�ضه بالربنامج ،م�شري ًا �إلى �أنه يف حالة وجود
�أي عوائق �سيتم التعامل معها على الفور ،لأننا
فريق عمل واحد.

وعر�ضت وزيرة التخطيط واملتابعة والإ�صالح الإداري
لتطور ملف الإ���ص�لاح الإداري وم�رشوع رف��ع كفاءة
اجلهاز الإداري للدولة ،حيث تناول العر�ض �أبرز
مالمح الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للدولة ،الذى
ي�ضم  33وزارة ،و 63هيئة اقت�صادية ،و 107هيئات
خدمية ،و 27حمافظة� ،إل��ى جانب هيكل العمالة
باجلهاز الإداري للدولة ،التي يبلغ عددها نحو 4
ماليني و� 276ألف موظف ،باملجموعات الوظيفية
املختلفة ،موزعني على اجلهاز الإداري والهيئات
العامة واجلامعات ووحدات الإدارة املحلية.
و�أ���ش��ارت ال��وزي��رة ال��ى �أن خطة الإ���ص�لاح تت�سق
وا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة «ر�ؤية م�رص »2030
التي تهدف �إلى الو�صول �إلى جهاز �إداري كفء وفعال،
يت�سم باحلوكمة ،ويعلي من ر�ضاء املواطن ويخ�ضع

للم�ساءلة ،وي�ساهم بقوة يف حتقيق الأهداف التنموية
للدولة امل�رصية.
و�أكدت الوزيرة� ،أن خطوات تنفيذ ر�ؤية خطة الإ�صالح
الإداري حر�صت على �إ�ضافة الطابع امل�ؤ�س�سي لعمليات
الإ�صالح الإداري ،والذي يعك�سه عمل اللجنة العليا
للإ�صالح الإداري امل�شكلة برئا�سة رئي�س جمل�س
الوزراء ،وكذا الأمانة الفنية للجنة العليا ،واللجان
الفرعية املنبثقة عنها ،كما تطرقت �إل��ى عر�ض
املحاور الفرعية خلطة الإ�صالح الإداري والتي ت�شمل:
التطوير امل�ؤ�س�سي ،وحتقيق الإ�صالح الت�رشيعي،
حت�سني اخلدمات احلكومية ،وتدقيق منظومة البيانات
واملعلومات .و�أو�ضحت الوزيرة� ،أن حمور التطوير
امل�ؤ�س�سي يحظى باهتمام خا�ص لكونه املعني
برفع كفاءة اجلهاز الإداري للدولة ،و�إعادة الهيكلة

وتنمية وبناء القدرات الفردية وامل�ؤ�س�سية ،الفتة يف
هذا ال�صدد �إلى �إطالق جائزة م�رص للتميز احلكومي
ال�سنوية التي حتظى برعاية الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي ك�آلية لت�شجيع التناف�س الفردي وامل�ؤ�س�سي،
ون�رش ثقافة التميز ومعايري اجل���ودة يف تقدمي
اخلدمات احلكومية .من جانبه عر�ض وزير املالية
الربنامج التنفيذي لطرح جزء من �أ�سهم ال�رشكات
اململوكة للدولة بالبور�صة ،حيث مت الت�أكيد على
��ضرورة ت�ضافر اجلهود من كافة الأط��راف املعنية
التخاذ الإجراءات والتعاقدات الالزمة ل�ضمان االلتزام
باخلطوات الرئي�سية وتنفيذ الربنامج وفق ًا للجدول
الزمني املتفق عليه ،وذلك مبا ي�ضمن حتقيق �أهدافه
واملتمثلة يف تن�شيط البور�صة امل�رصية وزيادة قيمتها
ال�سوقية ،وتو�سيع قاعدة امللكية وجذب اال�ستثمار

عدم الرحيل من هنا �إال �إذا �أعادونا
�إلى �أر�ضنا الأ�صلية يف النقب».
وتابع »:نحن هجرنا من �أرا�ضي النقب
يف العام  1948و�سكنا هذه املنطقة
منذ ذلك احلني وحتى الآن ،وبنينا
حياتنا بجهد وتعب ،واليوم ي�سعون
لهدم حياتنا بالكامل».
وي�سكن يف اخلان الأحمر حوايل 40
عائلة ،وعدد ال�سكان فيهم بني �أطفال
ورجال ون�ساء ي�صل  ،350يعي�شون
على رع��ي الأغ��ن��ام واملوا�شي وبيع
منتجاتها.
و بح�سب �أبو داهوك ،ف�إن جرافات
االحتالل تعمل بالقرب من م�ضاربهم
ومل يعد يف�صلهم عن ال�شارع العام
ال��ذي تقوم ه��ذه اجل��راف��ات بفتحه
�سوى جدار امل�ضارب فقط ،وهو ما
ي�شكل تخوف كبري لديهم وخا�صة
�أن��ه ���ش��ارع معد للم�ستوطنني يف
املنطقة ،وال��ذي��ن ي�صنفون على
�أن��ه��م م��ن �أك�ثره��م ت�����ش��دد ًا يف كره
ا لفل�سطينيني .
وكان حمامو هيئة مقاومة اجلدار
واال�ستيطان ا�ستطاعوا ا�ست�صدار
�أم��ر اح�ترازي مبنع التهجري وهدم
املنازل حتى  16من متوز احلايل،
ثم البت بهذه الق�ضية يف املحكمة
بعد ذلك ،وهو ما اعتربه البع�ض
�أنه ي�أتي يف �إطار حماوالت االحتالل
امت�صا�ص الغ�ضب وحالة الت�ضامن
والتواجد الدائم للمت�ضامنني يف
اخل��ان الأحمر ،وحت�سني �صورتها
يف املجتمع الدويل يف ظل الرتكيز
الإعالمي على ما يجري من ت�ضييق
على اخلان الأحمر و�سكانها.

اخلارجي  ،وتوفري م�صادر دخل ملوازنة الدولة مما
ي�ساعد على التخفي�ض التدريجي حلجم الدين العام
وتكاليف خدمة الدين ،وت�شجيع ال�رشكات اململوكة
للدولة على ا�ستخدام البور�صة كم�صدر للتمويل،
وزيادة احلوكمة وال�شفافية والإف�صاح.
ومت خ�لال االجتماع عر�ض ال�رشكات التي �سيتم
طرحها ،وكذا الربنامج الزمني للطرح.
وكلف الدكتور م�صطفي مدبويل ،رئي�س جمل�س الوزراء،
وزي��ر الإ�سكان واملرافق واملجتمعات العمرانية،
ال����وزراء املعنيني مبتابعة �إج����راءات ط��رح هذه
ال�رشكات ،وااللتزام بالتوقيتات الزمنية املحددة،
م�شري ًا �إلى �أنه �ستكون هناك متابعة �أ�سبوعية لهذا
امللف ،الذي من املتوقع �أن تكون له �آثار اقت�صادية
�إيجابية متعددة

