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الصدر يقاضي «الرئاسات الثالث» بعد «حياد» القضاء بشأن حّل البرملان
بغــداد - وكاالت: رفــع 
أمني عام «الكتلــة الصدرية» 
فــي البرملان العراقــي نصار 
الربيعـــي، امــــس، دعــــوى 
الرئاســـات  قضائيـة ضـــــد 
الثالث (اجلمهورية والوزراء 
والبرملان) وطالب بحل مجلس 
النواب، بعدما بسبب «وجود 
مخالفات دستورية»، فيما أعلن 
مجلــس القضاء األعلى انه ال 
ميلك صالحيــة حل املجلس، 
مؤكدا عدم أحقيته في التدخل 
بعمل الســلطتني التشريعية 

والتنفيذية.
وأصــدر مجلــس القضاء 
األعلــى في العــراق بيانا ردا 
علــى مطالــب زعيــم التيــار 
الصدري مقتدى الصدر الذي 
أمهل اجلهات القضائية حتى 
نهاية األســبوع اجلاري حلل 
البرملــان والدعوة النتخابات 

جديدة.
وذكــر البيــان القضائــي 
ان املجلس يتفــق مع الصدر 
في تشخيص ســلبية الواقع 
السياســي في العراق وحجم 
املخالفات الدستورية املتمثلة 
بتأخر انتخــاب رئيس جديد 
للــوزراء  ورئيــس  للبــالد 
وتشكيل حكومة جديدة ضمن 
املهل الدستورية وهو ما عده 
حالــة غيــر مقبولــة ويجب 

معاجلتها.
لكن مجلس القضاء األعلى 
أكــد فــي الوقــت ذاتــه أنه ال 
ميلــك صالحية حــل مجلس 
النــواب وان واجباته تتعلق 
بــإدارة القضاء فقــط وليس 
من بينهــا ما يجيــز التدخل 
التشريعية  بأمور السلطتني 
او التنفيذيــة تطبيقــا ملبــدأ 

قــوى «اإلطــار التنســيقي»، 
الضغط في الشــارع مع تأزم 
الوضــع بينهمــا، حيث يقيم 
مناصرو الصدر منذ ٣٠ يوليو 
املاضي اعتصامــا في باحات 
البرملان، بينما باشر مناصرو 
«اإلطار» اعتصاما مضادا على 
أسوار املنطقة اخلضراء منذ 

اجلمعة املاضية.
ورفع الصدر من مستوى 
الضغط علــى خصومه امس 
األول بدعــوة مقــرب منــه 
لتظاهرة «مليونية» في بغداد، 
لم يحــدد موعدها بعد، وقال 
صالح محمد العراقي املعروف 
بـ «وزير الصدر» في بيان إنه 
«بعد أن انقسم االحتجاج الى 
فسطاطني»، بات لزاما معرفة 

االنتخابات التــي كانت قوى 
اإلطار اخلاســر األكبــر فيها 
ومن ثم تشكيل الثلث املعطل 
وقصف مدينتي األنبار وأربيل 
بالصواريخ بعد تشكيل حتالف 
إنقاذ وطني ومن ثم التسريبات 
الصوتيــة التي كان جوهرها 
احلقيقي فرض اإلرادات بالقوة 

والتهديد».
إلــى أن «التيــار  وأشــار 
الصدري لم يعمل على فرض 
اإلرادات على اآلخرين بدليل» 
االنســحاب مــن االنتخابــات 
وســحب ٧٣ نائبا وما ال يقل 
عــن ١٠ مبــادرات حللحلة ما 
أسميتموه باالنسداد السياسي 
وهــذا من املؤكــد ال ميت إلى 

فرض اإلرادات بصلة».

أي املعســكرين «أكثــر عددا 
وأوســع تعاطفا عند الشعب 

العراقي».
وفي ســياق متصــل، قال 
«وزير الصدر» امس إن قوى 
التنســيقي» مارست  «اإلطار 
سلســلة تصرفــات لفــرض 
والتهديــد  بالقــوة  اإلرادات 
جلر البالد إلى حالة االنسداد 
السياســي بعد إعــالن نتائج 
االنتخابــات البرملانيــة التي 
جرت في العاشــر من أكتوبر 

املاضي.
وأضاف في بيان صحافي 
ان قوى «اإلطار» ســعت إلى 
سياســة فــرض اإلرادات من 
خالل االعتصام «أمام بوابات 
اخلضــراء بعد إعــالن نتائج 

تياره يتهم «اإلطار التنسيقي» بفرض اإلرادات بالقوة وجّر العراق إلى االنسداد السياسي

(أ.ف.پ) أنصار الصدر يرفعون صوراً له خالل اعتصامهم في باحات البرملان باملنطقة اخلضراء 

الفصل بني الســلطات الوارد 
في الدستور.

ودعــا املجلس فــي بيانه 
جميــع اجلهــات السياســية 
واإلعالمية إلى عدم زج القضاء 
في اخلصومات واملنافســات 
السياســية، مؤكــدا وقــوف 
املجلــس على مســافة واحدة 

من اجلميع.
العراقي  الدستور  وينص 
في املادة ٦٤ منه على أن حل 
مجلس النواب يتم «باألغلبية 
املطلقة لعدد أعضائه، بناء على 
طلب من ثلث أعضائه، أو طلب 
من رئيــس مجلس الــوزراء 
ومبوافقة رئيس اجلمهورية».

في غضون ذلك، واصل كل 
من التيار الصدري وخصومه 

ترامب يخوض «معركة أخيرة» ضد عدوته اللدود على «أرض رعاة البقر»

في ظاهرة نادرة.. أسعار «الفروج» تتجاوز اللحوم احلمراء 
والسوريون يعزفون عنها إال «للضرورة»

وكاالت: لم يعد الفروج خيارا ثانيا للسوريني 
العاديــني من اصحاب الدخول احملــدودة، الذين 
كانوا يلجأون للحوم البيضاء لعجزهم عن تأمني 
اســعار اللحوم احلمراء التــي فاقت ميزانياتهم. 
وبحســب تقرير ملوقع جريدة «الوطن» املوالية 
وصلت اســعار الدجاج الى ارقام جنونية، تؤكد 
أن النشرات السعرية التموينية الصادرة بشكل 
دوري ليست أكثر من حبر على ورق وبعيدة كل 

البعد عن الواقع احلقيقي ألسعار الفروج.
ونقل التقرير عن بعض املواطنني أنهم يفضلون 
شراء اللحوم احلمراء على شراء الفروج وأجزائه 
ألن أسعارها باتت أرخص، وفي حال اضطرارهم 
لشراء الفروج فإنهم يشترونه بالقطعة والقطعتني. 
وطالبوا بضرورة تدخل وزارة التجارة الداخلية 
لوضع حد لالرتفاع اجلنوني باألسعار مؤكدين أنه 
من غير املعقول أن تصل أسعار الفروج لهذا احلد. 

وخالل جولة على بعض أسواق دمشق لبيع 
اللحوم البيضاء تبني أن سعر الفروج احلي تراوح 
بــني ٩٫٥ و١١ ألف ليــرة، على حني مت حتديده في 
آخر نشرة متوينية صدرت بسعر ٨٢٠٠ ليرة، كما 
تراوح سعر الفروج املذبوح واملنظف في السوق 
بني ١٢ و١٣٫٥ ألف ليرة ومت حتديده في النشــرة 
بسعر ١١ ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الشرحات 
الذي وصــل ألرقام تعتبر خيالية بني ٢٣٫٥ و٢٥ 
ألف ليرة، على حني مت حتديده بالنشرة التموينية 
بسعر ١٩٫٥ ألف، وقفز سعر كيلو السودة الى ما 
بني ١٥٫٥ و١٨ ألف ليرة. وتراوح سعر اجلوانح بني 
١٠ و١١٫٥، فيما سعره في النشرة التموينية ٩ آالف.
بعض أصحــاب محال بيع الفــروج وأجزائه 
أكدوا أن اإلقبال على الشراء انخفض بنسبة كبيرة 
وخصوصا خالل األسبوع املاضي حيث وصلت 
األسعار ألرقام لم تشهدها أسواق الفروج من قبل، 

مؤكدين أنهم خفضوا الكميات التي يستجرونها 
نتيجة ضعف التصريف وخوفا من تلف الفروج 

نتيجة االنقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي.
وفي تصريح لـ «الوطن» أكد أمني ســر غرفة 
زراعة دمشــق عضو جلنة مربي الدواجن محمد 
جنن أن السبب الرئيسي لالرتفاع اجلنوني ألسعار 
الفروج وأجزائه في السوق ارتفاع أسعار األعالف 
مؤخرا، إذ وصل ســعر الكيلو منها اليوم حلدود 
٣٨٠٠ ليرة، موضحا أن كيلو الفروج احلي يكلف 
املربي في أرض املنشأة (فقط ثمن أدوية وأعالف) 
أكثر من ٩ آالف ليرة على حني مت حتديده في آخر 

نشرة ٨٢٠٠ ليرة.
وعن تأثير ارتفاع سعر البنزين مؤخرا على 
ســعر الفروج بني جنن أن ارتفاعه أثر في أجور 
النقل التي ارتفعت ومن الطبيعي مع ارتفاع أجور 

النقل أن ترتفع أسعار الفروج.

واشنطنـ  أ.ف.پ: تواجه 
اجلمهوريــة ليــز تشــيني 
املنتخبــة لتمثيــل واليــة 
وايومينــغ احملافظــة جــدا 
في الغرب األميركي، واحدة 
من أصعــب احلمالت إلقناع 
الناخبــني باختيارها، حيث 
مازال يتمتع الرئيس السابق 
دونالد ترامب بنفوذ يجعله 
في الطليعة في هذه الوالية.
ويقول مايك شــيفر أحد 
سكان عاصمة الوالية شايني، 
الذي ال يستحسن أن تكون 
ليز تشيني (٥٦ عاما) «معادية 
إلى هذه الدرجة لترامب»، إن 

«نهايتها اقتربت».
والســبب هــو أن هــذه 
البرملانية تشارك في رئاسة 
جلنة بواشــنطن حتقق في 
الدور الذي لعبه ترامب خالل 
الهجوم العنيف ألنصاره على 
الكونغرس في ٦ يناير ٢٠٢١.
أكثــر مــن عــام،  ومنــذ 
تتصدى تشيني بنبرة حازمة 
لنظرية ترامب بأن االنتخابات 
الرئاسية عام ٢٠٢٠ «سرقت» 
منه، وهي فكرة مازال املاليني 
من أنصاره مؤمنني بها على 
الرغم من األدلة التي ال تعد 
وال حتصى على عكس ذلك.
وتؤكــد ليز تشــيني أن 
«أميركا ال ميكن أن تبقى حرة 
إذا تخلينا عن احلقيقة» وتعد 
بأن تفعل ما بوسعها حتى ال 
يقترب الرئيس الســابق من 

البيت األبيض مرة أخرى.
تشــيني  وســتحاول 

هارييت هايغمان (٥٩ عاما) 
وقد شاركها حملتها في نهاية 

مايو املاضي.
وال يهــم أن تكــون ليــز 
تشيني، وريثة ميني تقليدي 
جــدا واملعروفة بكونها ابنة 
نائب الرئيس الســابق ديك 
تشيني، مؤيدة حلمل السالح 
أو مناهضة لإلجهاض. ففي 
وايومينغ الوالية التي تضم 
أقل عدد من السكان في البالد، 
لم يعد فوزها أمرا محسوما.

ومنذ أن بدأ التحقيق بشأن 
ترامــب ومحيطه، تلقت ليز 
تشيني تهديدات بالقتل ولم 

حق التصويت في ١٨٦٩ كما 
تذكرنا لوحة جدارية كبيرة 
فــي وســط مدينة شــايني، 
يبدو وكأن تشيني مضطرة 
للقيــام بحملــة وهميــة من 
دون جتمعــات انتخابية أو 

مهرجانات عامة.
وتشير استطالعات الرأي 
األخيــرة إلــى أن احملاميــة 
هارييت هايغمان منافستها 
املوالية لترامب تتقدم عليها 

بعشرين أو ثالثني نقطة.
ونشــأت هايغمــان فــي 
مزرعــة وهــذا بــرأي ماري 
مارتن، يجســد «روح رعاة 
وايومينــغ»:  فــي  البقــر 
«مجتهــدون» و«صادقون» 

و«مرتبطون بأرضنا».
النارية  وأمــام دراجتــه 
احلمــراء الكبيــرة، كان بيل 
غونزاليــس (٥٩ عاما) أحد 
الذيــن  القالئــل  الناخبــني 
دافعوا عن أداء تشــيني في 
تصريحاتهم لفرانس برس، 
وقــال إنــه ممــنت لهــا ألنها 
«دافعت عن اخلير في بالدنا».
وأضــاف هــذا املوظــف 
اجلمهــوري الــذي يقيم في 
شــايني منــذ والدتــه «نحن 
نعيش في الواليات املتحدة 
وانتخاباتنا آمنة ونزيهة، وأي 
شخص يقول غير ذلك فهو 

كاذب».
لكنــه يتوقــع أن «يقول 
كثيرون، إذا فازت تشــيني، 
إن االنتخابــات مزورة (...) 

وهي ليست كذلك».

تعــد تتنقل من دون مواكبة 
مــن الشــرطة. وهــذه املرأة 
الشقراء التي تضع نظارات، 
نبذها احلزب اجلمهوري في 
وايومينغ الذي شارك رئيسه 
بنفســه في التظاهرات يوم 

اقتحام مبنى (الكابيتول).
وتقول ماري مارتن رئيسة 
احلزب اجلمهوري في مقاطعة 
تيتــون اجلبلية حيث تقيم 
تشــيني إن «ليــز تدافع عن 
ناخبني في ذهنها وهم ليسوا 

ناخبي وايومينغ».
لذلك وفي وايومينغ التي 
كانت أول والية منحت املرأة 

يدعم احملامية هارييت هايغمان ضد ليز تشيني التي حتقق في اقتحام أنصاره مقر «الكابيتول»

غــدا البقاء فــي مقعدها في 
وايومينغ التي صوت أكثر من 
٧٠٪ من ناخبيها لترامب في 
االنتخابات الرئاسية املاضية، 

ضد جو بايدن.
وردا علــى دورهــا فــي 
البرملانية  التحقيــق  جلنــة 
في اقتحام الكابيتول، جعل 
دونالد ترامب من ليز تشيني 
عدوه األول، وهو ال يوفر أي 
فرصة ملهاجمة السيدة التي 
وصفها بأنها «خائنة ومتيل 

إلى احلرب».
وألقى الرئيس السابق بكل 
ثقله لدعم منافستها احملامية 

بعد زيارة بيلوسي.. وفد من الكونغرس في تايوان
تايبيهـ  وكاالت: وصل وفد من الكونغرس 
األميركي إلى تايوان امس بعد أيام على إجراء 
الصني مناورات عسكرية في محيط اجلزيرة، 
ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي 
للجدل. ويلتقي  املثيرة  نانســي بيلوســي 
وفد الكونغرس املكون من خمســة أعضاء 
بقيادة السيناتور إد ماركي الذي ميثل والية 
ماساتشوستس، وزير اخلارجية جوزيف وو، 
وفق ما أفادت الوزارة التايوانية. ويضم الوفد 
أيضا النواب الدميوقراطيني جون غاراميندي 
وآالن لوينثال ودون بيير والنائبة اجلمهورية 

أوموا أماتا كوملان ريدواغن، بحسب املعهد.
وقال بيان للمعهد األميركي في تايوان إن 
الوفد يناقش «العالقات األميركية ـ التايوانية 
واألمن اإلقليمي والتجارة واالستثمار وسالسل 
اإلمداد العاملية وتغير املناخ إلى جانب قضايا 

أخرى مهمة محط اهتمام مشترك».
وأشادت اخلارجية التايوانية بزيارة الوفد 
باعتبارها مؤشرا آخر الى دفء العالقات بني 
تايبيه وواشنطن. وأعربت في بيان عن «ترحيبها 
احلار» بالوفد، وقالت «في وقت تواصل الصني 
تصعيد التوتــر في املنطقة، رتب الكونغرس 
األميركي مجددا لزيارة وفد عالي املستوى إلى 
تايوان، ما يعكس صداقة ال تهاب التهديدات 
الصينية والترهيب، ويؤكد على دعم الواليات 

املتحدة القوي لتايوان».
في غضــون ذلك، أعلنــت وزارة الدفاع 
التايوانية امس أنها رصدت ٢٢ طائرة صينية 
وست سفن تنشط في محيط مضيق تايوان.

وعبرت ١١ من هذه الطائرات اخلط األوسط 
الذي يعد مبنزلة خط ترســيم احلدود غير 

الرسمي بني تايوان والصني.

أوكرانيا تسعى حلصار قوات روسيا في خيرسون 
وزيلينسكي يهّدد جنودها: ستصبحون أهدافًا خاصة

االحتالل يوقف منفذ هجوم «حافلة القدس» 
ويجبر مقدسيًا على هدم منزله

مفاجأة.. معظم «احملافظني» يفضلون 
جونسون على خليفيه احملتملني

تعزيزات عسكرية تركية إلى الشمال السوري

عواصم - وكاالت: أعلنت أوكرانيا أمس 
أن القوات الروسية التي عبرت نهر دنيبر في 
مدينة خيرسون التي احتلها الروس في جنوب 
البالد، قد تبقى عالقة في املنطقة بعد قصف كل 
جسورها بينما تبادلت موسكو وكييڤ مجددا 
االتهامات بقصف محطة زابوريجيا النووية. 
وقال النائب في البرملان احمللي سيرغي خالن 
للتلفزيون األوكراني «الوسيلة الوحيدة لعبور 
النهر بالنسبة للمحتلني هي استخدام األلواح 
العائمة بالقرب من جسر أنتونيفسكي، لكنها 
لن تلبي حاجاتهم بالكامل». وقدر عدد اجلنود 
املتواجديــن علــى الضفة اليمنــى من النهر 
بحوالى عشــرين ألفا، مشيرا إلى أنه مازال 
ميكنهم «عبور اجلسور املتضررة مشيا على 
األقدام». وتقدم اجلنود الروس بضع عشرات 
الكيلومترات غربا، لكن اجلسور الثالثة التي 
تعبر النهر في املنطقة التي اســتولوا عليها 
تعرضــت للقصف مرات عدة في األســابيع 

األخيرة. مبــوازاة ذلك، اعلنت أوكرانيا انها 
ستستهدف اجلنود الروس في منطقة احملطة 
النووية زابوريجيا. وحذر الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينسكي اجلنود الروس الذين 
يطلقون النار علــى زابوريجيا أكبر محطة 
للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها 
كقاعــدة إلطالق النار من أنهم ســيصبحون 

«أهدافا خاصة» لقوات بالده.
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي أمس 
األول «كل جندي روســي سواء يطلق النار 
على احملطة أو يطلق النار مستخدما احملطة 
كغطــاء البد أن يفهم أنه يصبح هدفا خاصا 
لعمالء مخابراتنا وأجهزتنا اخلاصة وجيشنا».
إلى ذلك، دعت مجموعة «انيرغو- اتوم» 
األوكرانية املشــغلة حملطة زابوريجيا على 
تلغرام املدنيني إلــى تقليص تواجدهم «في 
شوارع انيرغودار. تلقينا معلومات تتحدث عن 
استفزازات جديدة من قبل احملتل» الروسي.

عواصمـ  وكاالت: أعلنت شرطة االحتالل 
اإلســرائيلي أمس توقيف رجل يشتبه بأنه 
نفــذ هجوما مســلحا على حافلة في وســط 
مدينة القدس احملتلة ما أدى إلى وقوع ثمانية 
جرحى على االقل، إصابة اثنني منهم بالغة.

وقــال رئيس الوزراء اإلســرائيلي يائير 
البيــد خالل االجتماع األســبوعي حلكومته 
«إنــه مهاجم وحيد، من ســكان املدينة ومن 
اصحاب السوابق». من جهتها، قالت منظمة 
اإلسعاف الطبي في إســرائيل، «جنمة داود 
احلمراء» إنها تدخلت بعد تلقيها تقارير عن 

إطالق نار على حافلة في القدس.
وذكر املتحدث باسم املنظمة زكي هيلر أن 
«هناك ٨ جرحى» هم «امرأة وســتة رجال»، 

مشيرا إلى أن حالة اثنني منهم حرجة.
وصرح متحدث باسم السفارة االميركية 
في القدس لوكالة فرانس برس «نستطيع أن 
نؤكد وجود مواطنني اميركيني بني الضحايا». 

من جهتها، أشادت حركة «حماس» بـ«عملية 
إطالق النــار البطولية» من دون أن تتبناها 
رسميا، معتبرة أنها «رد على جرائم االحتالل 
في غزة ونابلس». وأكد املتحدث باسم احلركة 
عن مدينة القدس محمد حمادة أن «العملية 
تتجلى فيها الصورة احلقيقية لواقع الشعب 
الفلسطيني املتمسك بخيار املقاومة والوفي 

لوصية الشهداء».
من جهة اخرى، أجبرت سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي، مقدســيا من البلدة القدمية في 
مدينة القدس احملتلة على هدم منزله، بحجة 

عدم الترخيص.
الــى ذلــك، أعلــن القائد الســابق جليش 
االحتالل غادي إيزنكوت انضمامه إلى القائمة 
االنتخابية «أزرق أبيض»، لوزير الدفاع بيني 
غانتس لالنتخابات التشريعية التي ستجرى 
في نوفمبر املقبل، مدشنا بذلك دخوله معترك 

السياسة.

لندن - وكاالت: أظهر اســتطالع جديد 
للرأي أن غالبية أعضاء حزب احملافظني ما 
زالوا يفضلون رئيس الوزراء في بريطانيا 
بوريس جونســون على املرشحني االثنني 
اللذين يتنافسان على خالفته، وهما: ريشي 

سوناك وليز تراس.
يأتي ذلك فــي الوقت الذي تردد فيه أن 
جونسون يخطط لعودة محتملة كرئيس 

للوزراء في حالة انهيار خليفته.
وكشف االستطالع الذي أجرته مؤسسة 
«أوبينيوم» وشــارك فيــه ٤٥٠ عضوا في 
حزب احملافظني ممن حسموا قرارهم بشأن 
مرشــحهم املفضل في االنتخابات اجلارية 
الختيار زعيم، أن تراس تتفوق بشكل جيد 
على سوناك في سباق قيادة حزب احملافظني، 
متقدمة بنسبة ٦١٪ مقابل ٣٩٪ لسوناك بني 
أعضاء حزب احملافظني، بحســب صحيفة 

«اإلندبندنت» البريطانية.

لكن االستطالع أظهر كذلك بوادر أسف 
علــى الــزوال السياســي لرئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون بســبب ما 
يسمى بفضيحة «بارتي غيت»، باإلضافة إلى 
نقــص واضح في احلماس ألي من خلفائه 

احملتملني.
كما أظهر االســتطالع أيضا أنه في حال 
إقامة منافســة وجها لوجه بني جونســون 
وتراس، ســيختار ٦٣٪ مــن أعضاء حزب 
احملافظني جونســون، مقارنــة بدعم ٢٢٪ 

لتراس.
ووفقا لـ «اإلندبندنت»، جاءت النتائج أكثر 
وضوحا في حال وجود منافسة بني جونسون 

وسوناك، بنسبة نحو ٦٨٪ جلونسون. 
وكان سوناك قد تعهد مبواصلة القتال 
على الرغم مــن وضعه الضعيف، إذ ادعى 
فريقه أنه «يحرز تقدما» في كسب الناخبني 

املترددين.

وكاالت: أفادت تقارير اعالمية بدخول 
تعزيزات عسكرية تركية جديدة األراضي 
السورية، وسط تهديدات أطلقها الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان بشن عملية 
عســكرية جديــدة ضــد قوات ســوريا 
التــي تعتبرها  الدميوقراطية (قســد) 
انقرة امتدادا حلزب العمال الكردستاني. 
ودخلــت مدرعات وآليات عســكرية 
تركية وأســلحة ثقيلة عبر معبر «باب 
الهوى» باجتاه محافظة إدلب، ثم توزعت 
على مناطق متفرقة من ريف احملافظة، 

وفقا ملوقع «عنب بلدي». 
شبكة «ادلب بالس» نشرت تسجيال 
مصورا يظهر اآلليات واملدرعات التركية، 
فــي أثنــاء عبورها إلى عمــق األراضي 
الســورية باجتاه قواعدها العســكرية 

في ريف إدلب اجلنوبي.
وضم الرتل الذي دخل ليل أمس األول، 
حوالــي ٢٥ آلية ثقيلة من بينها مدافع، 
وانتشر في ريف محافظة إدلب اجلنوبي.

ونقــل املوقع عــن مرصــد مختص 
برصد التحركات العسكرية شمال غربي 
سورية، أن الرتل ضم مصفحات ومدرعات 
عســكرية إضافة إلى مدافــع ثقيلة من 
نوع «فوزديكا» ومدافع «أكاسيا» ذاتية 

احلركة.
وذكر املرصد أن عدد النقاط العسكرية 
في أرياف إدلب تبلغ حوالي ٧٤ نقطة، 
ويصل عددهــا في جبل الزاوية من ٢٢ 

إلى ٢٣ نقطة عسكرية.
تزامنا مع دخول اآلليات العسكرية 
التركية، شــنت القوات السورية حملة 
قصف مدفعي طالت مواقع متفرقة من 
أريــاف محافظــة إدلب، لم تســفر عن 

إصابات.
وقال الدفاع املدني السوري «اخلوذ 
البيضاء» إن املدفعية السورية والروسية 
استهدفت قريتي كفرتعال بريف حلب 
الغربــي ومعارة النعســان بريف إدلب 

الشرقي بقذائف املدفعية الثقيلة.

جنود اوكرانيون يجهزون قاذفات مضادة لـ«املسيرات» خالل تدريب قرب جبهة املواجهة في ميكواليف أمس (رويترز)

أنباء سورية


