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»داعش« يشن هجومًا في شرق سورية... 
والمعارضة تدعم محادثات أستانة

§بيروت - أ ف ب
 14( السبت  أمس  »داعش«  تنظيم  ] شن 
هو  هجوماً   )2017 الثاني  كانون  يناير/ 
في  الزور  دير  مدينة  في  عام  منذ  »األعنف« 
من  أكثر  بمقتل  تسبب  ما  سورية،  شرق 
ثالثين عنصراً من قوات الجيش واإلرهابيين 
المستثنين من هدنة هشة تشهدها الجبهات 

الرئيسية.
مفاوضات  موعد  من  أيام  تسعة  وقبل 
اتفاق  بموجب  أستانة  في  المرتقبة  السالم 
النار،  إطالق  وقف  تضمن  تركي  روسي 
السبت  للمفاوضات  العليا  الهيئة  أعلنت 
»خطوة  بوصفها  المحادثات  لهذه  دعمها 
أعلنت  التي  جنيف  لمفاوضات  تمهيدية« 
األمم المتحدة أملها باستئنافها في الثامن من 

فبراير/ شباط.
»داعش«  تنظيم  شن  سورية،  شرق  في 
أمس )السبت( هجوماً على مدينة دير الزور 
داخل  للتقدم  محاولة  في  عدة،  جبهات  على 
األحياء تحت سيطرة قوات النظام، ما تسبب 
وفق  تزال مستمرة  ال  عنيفة  معارك  باندالع 

المرصد.
الرحمن  عبد  رامي  المرصد،  مدير  وقال 
بـ  قام  التنظيم  إن  برس«  »فرانس  لوكالة 
»تفجير أنفاق وإرسال انتحاريين، فيما ردت 
على  غارات  بشن  وحلفاؤها  النظام  قوات 
مواقع اإلرهابيين داخل المدينة«، مشيراً إلى 
على  لإلرهابيين  األعنف«  »هو  الهجوم  أن 

المدينة منذ أكثر من عام.
وفق  الطرفين  بين  المعارك  وتسببت 
من  األقل  على  عنصراً   12« بمقتل  المرصد، 
مقاتاًل  وعشرين  السوري  الجيش  قوات 
إصابة  إلى  باإلضافة  داعش«.  تنظيم  من 

العشرات بجروح من الطرفين.
على   2014 العام  في  سيطرته  وبعد 

أجزاء واسعة من محافظة دير الزور الغنية 
يناير  منذ  »داعش«  تنظيم  يسيطر  بالنفط، 
من  المئة  في  ستين  من  أكثر  على   2015
من  ألف  مئتي  ويحاصر  الزور  دير  مدينة 

سكانها على األقل.
السورية  األنباء  ووكالة  المرصد  وافاد 
جراء  اثنين  مدنيين  بمقتل  »سانا«  الرسمية 
الواقعة  األحياء  على  التنظيم  أطلقها  قذائف 
في  السوري  الجيش  قوات  سيطرة  تحت 

المدينة.
وأكد مصدر عسكري سوري في دير الزور 
الجيش »أفشل هجوم  أن  لـ »فرانس برس« 
الحربي  »الطيران  أن  موضحاً  اإلرهابيين« 
استهدف خطوط امداد داعش في كافة محاور 

المدينة«.
قواته  حشد  داعــش  »تنظيم  إن  وقــال 
خرق  تحقيق  بهدف  الــزور  دير  لمهاجمة 
الطريق  »قطع  لـ  محاولة  في  فيها«،  ميداني 
بين المدينة والمطار« العسكري الذي يحاول 
على  استيالئه  منذ  عليه  السيطرة  التنظيم 

المدينة.

خروقات متكررة
سورية  في  الرئيسية  الجبهات  وتشهد 
كانون  ديسمبر/   30 منذ  النار  إلطالق  وقفاً 
األول، بموجب اتفاق روسي تركي، هو األول 
بغياب أي دور لواشنطن التي كانت شريكة 

موسكو في هدن سابقة لم تصمد.
رئيسي  بشكل  ــاق  ــف االت ويستثني 
وعلى  »إرهابية«  المصنفة  المجموعات 

رأسها تنظيم »داعش«.
تطبيقه  منذ  النار  إطالق  وقف  ويتعرض 
منطقة  في  خصوصاً  متكررة  لخروقات 
دمشق.  مياه  خزان  تعد  التي  بردى،  وادي 
الجمعة بعد  منذ  المنطقة شهدت هدوءاً  لكن 
إعالن التوصل إلى اتفاق بين قوات الجيش 

السوري والفصائل المعارضة.
ورش  دخــول  الجمعة  االتفاق  ــاح  وأت
التي  األضرار  إصالح  عملية  لبدء  الصيانة 
كما  لدمشق.  المغذية  المياه  بمصادر  لحقت 
دخل السبت وفق المرصد، عدد من الحافالت 

الراغبين  المقاتلين  إلجــالء  المخصصة 
بالخروج من المنطقة، من دون أن تسجل أي 

عمليات مغادرة.

»خطوة تمهيدية«
ومن شأن استمرار الهدنة أن يسهل انعقاد 
محادثات أستانة التي تعمل موسكو وطهران 
الداعمتان لدمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة 

على عقدها في 23 من الشهر الجاري.
وأعربت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة 
ألطياف واسعة من المعارضة السورية أمس 

)السبت( عن دعمها لهذه المحادثات.
وأكدت في بيان في ختام اجتماع ليومين 
العسكري  للوفد  »دعمها  عن  الرياض  في 
المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم لهم )...( 
ترسيخ  من  اللقاء  هذا  يتمكن  أن  في  وأملها 

الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة«.
كما ثمنت الهيئة »الجهود المبذولة لنجاح 
لقاء أستانة باعتباره خطوة تمهيدية للجولة 
التي  السياسية«  المفاوضات  من  القادمة 
سورية  إلى  الخاص  الدولي  الموفد  يرغب 
الثامن  ستافان دي ميستورا باستئنافها في 

من الشهر المقبل.
مشاركة  حيال  الجمعة  تساؤالت  وأثيرت 
المحادثات، بعدما  تلك  المتحدة في  الواليات 
أعلنت تركيا أن واشنطن ستدعى لالنضمام، 

وهو ما لم تؤكده روسيا.
بوست«  »واشنطن  صحيفة  أن  غير 
األميركية قالت الجمعة إن روسيا دعت فريق 
ترامب  دونالد  المنتخب  األميركي  الرئيس 

إلى المحادثات.
وسيعقد هذا االجتماع بعد ثالثة أيام على 
تولي الجمهوري ترامب مهماته الرئاسية في 

20 يناير خلفاً للديمقراطي باراك أوباما.
بعد،  المفاوضات  إلى  الدعوات  ولم توجه 

فيما ال تزال صيغتها غير واضحة.

سوريون يجلسون في مقهى بالعاصمة دمشق

العبادي يعلن عن خريطة طريق ما بعد »داعش«
§بغداد - د ب أ، أ ف ب

العبادي خالل  العراقي، حيدر  الوزراء  ] طرح رئيس 
البرلمان  رئاسة  هيئة  عقدته  الذي  بغداد،  حوار  مؤتمر 
أمس السبت )14 يناير/ كانون الثاني 2017(، خريطة من 

سبع نقاط تتناول وضع العراق ما بعد »داعش«.
وطمأن العبادي في المؤتمر دول الجوار قائاًل إن قوة 
العراق العسكرية لن توجه ضدها أبداً، فقد استغرب من 

التخوف من وضع البلد الداخلي بعد »داعش«.
الصحافي،  المؤتمر  في  كلمته  خالل  العبادي  وقال 
نسخة  )واع(  العراقي  اإلعالم  أنباء  وكالة  تلقت  التي 
منها، إن البعض يتخوف من وضع العراق ما بعد زوال 
تنظيم »داعش« ولم يتخوف عندما كان التنظيم اإلرهابي 
يسيطر على مساحات كبيرة من المدن العراقية وقد هدم 

بناها التحتية وهّجر أهلها.
وال  العراق،  على  خشية  ال  أنه  الوزراء  رئيس  وشدد 
من العراق بعد »داعش«، مستدركاً أن التنظيم كلما قربت 

عمليات القضاء عليه سيلجأ إلى عمليات إرهابية أكبر.
التنظيم  خلفه  الذي  الدمار  حجم  فداحة  إلى  ولفت 

اإلرهابي في البنى التحتية حتى العام الماضي.
وعرض العبادي خالل خطته لما بعد تنظيم »داعش« 
المحررة،  للمناطق  الحياة  إعادة  أبرزها  نقاط،  سبع 
وتوطيد التعايش السلمي والمصالحة المجتمعية، فضاًل 
عن عدم السماح لما أسماه بالمظاهر الشاذة التي سبقت 
تنظيم  آخر  »داعش«  يكون  أال  متوقعاً  »داعش«،  دخول 
إرهابي يظهر في المنطقة، ومؤكداً على حصر السالح بيد 
وشدد  الشعبي،  الحشد  قانون  بإقرار  أشاد  فيما  الدولة، 

على أن الحكومة ستمنع حاالت الخروج على القانون.
وأضاف أن تلك الخطة سترسخ حسن الجوار والعمل 

على أساس المصالح المشتركة بينما ستمضي إجراءات 
محاربة الفساد بكافة أشكاله.

وعلى الصعيد العسكري، تمكنت القوات األمنية أمس 
)السبت( من تحرير حي الحدباء في مدينة الموصل.

الركن  الفريق  نينوى«  يا  »قادمون  عمليات  قائد  وقال 
عبد األمير رشيد يار اهلل في بيان صادر عن خلية اإلعالم 
والفرقة   15 »الفرقة  إن  منه،  نسخة  )واع(  تلقت  الحربي 
العلم  ورفعوا  الحدباء  حي  حرروا  نينوى  وحشد   16

العراقي فوق المباني«. 
كما تمكنت القوات العراقية أمس )السبت( من استعادة 
السيطرة على جامعة الموصل من أيدي تنظيم »داعش« 
في تطور مهم نحو استعادة السيطرة على كامل الجانب 

الشرقي من المدينة، بحسب مسئولين عسكريين.
معن  االرهاب  مكافحة  جهاز  في  الركن  اللواء  وصرح 

السعدي »نستطيع القول بأنه تم تحرير الجامعة«.
الجامعات  أكبر  من  تعد  التي  الموصل  جامعة  وتقع 
الضفة  على  الموصل  مدينة  من  الشمال  إلى  العراقية، 

الشرقية من نهر دجلة الذي يقسم الموصل إلى قسمين.
وربما   ... األصعب  الجزء  أنجزنا  »لقد  السعدي  وقال 
العشرة  األيام  خالل  بأكمله  الشرقي  الجزء  نستعيد 

المقبلة«.
طالب  العراقي،  اإلرهاب  مكافحة  جهاز  رئيس  وأدلى 
شغاتي الكناني بتصريح لتلفزيون »العراقية« الرسمي 

من داخل حرم الجامعة.
وقال السعدي إن القوات العراقية استعادت السيطرة 
حالياً على 85 في المئة من الجانب الشرقي من الموصل 
أهم معاقل  الموصل،  الواسع الستعادة  الهجوم  بدء  منذ 

تنظيم »داعش«، في 17 أكتوبر/ تشرين األول.

أفراد من قوات الرد السريع العراقية تفتش سيارة خالل معركة مع مقاتلي »داعش« في جنوب الموصل

مصر تؤكد وقوفها على مسافة 
واحدة من كافة األطراف الليبية

§القاهرة - د ب أ
] أكدت مصر أمس السبت )14 يناير/ كانون الثاني 
أطراف  كافة  من  واحدة  مسافة  على  وقوفها   )2017

العملية السياسية الليبية.
بيان  في  المصرية،  الخارجية  وزارة  وشــددت 
مساعد  استقبال  خالل  القاهرة  موقف  على  صحافي، 
القوني  طارق  العربية،  للشئون  الخارجية  وزير 
واينر،  جوناثان  الليبي  للشأن  األميركي  المبعوث 
ختام  في  وذلك  ليبيا،  إلى  األميركي  السفير  بحضور 
الجوالت الخارجية لواينر بمناسبة انتهاء فترة واليته.
تطورات  تناوال  الجانبين  أن  ــوزارة  ال وأشــارت 
السياسي،  الحوار  دفع  وإمكانات  ليبيا  في  األوضاع 

باإلضافة إلى بحث سبل مكافحة اإلرهاب في ليبيا.
وأكد السفير القوني، خالل اللقاء، على وقوف مصر 
على مسافة واحدة من كافة أطراف العملية السياسية 

الليبية، وذلك لدفع العملية السياسية في البالد، وإيجاد 
البالد،  حل شامل لألزمة يحافظ على وحدة واستقالل 
مع الحفاظ على مؤسسات الدولة المتمثلة في المجلس 

الرئاسي ومجلس النواب والجيش الليبي.
القاهرة  استضافتها  التي  االجتماعات  إلى  وأشار 
العملية  لدفع  المختلفة  الليبية  لألطراف  مؤخراً 
هذا  في  أن مصر ستواصل جهودها  مؤكداً  السياسية، 
األمن  إرساء  في  الليبية  المصلحة  يحقق  بما  الشأن 

واالستقرار في البالد.
توافق  على  األميركي  المبعوث  أكد  جانبه،  من 
بضرورة  يتعلق  فيما  واألميركية  المصرية  الرؤيتين 
السلبية على  لتبعاته  مكافحة اإلرهاب في ليبيا، نظراً 
المنطقة، كذلك أهمية دفع عجلة التنمية االقتصادية في 
مواجهة  في  تسهم  مرتفعة  نمو  معدالت  لتحقيق  ليبيا 

ظاهرتي اإلرهاب والهجرة غير الشرعية.

قوات الجيش والمقاومة تسيطر 
على مواقع جديدة في الجوف اليمنية

§صنعاء - د ب أ
الجيش  قـــوات  تمكنت   [
اليمن  في  الشعبية  والمقاومة 
كانون  يناير/   14( السبت  أمس 
عدة  تحرير  من   )2017 الثاني 
الحوثيين  قبضة  من  مواقع 
للرئيس  الموالية  ــوات  ــق وال
في  صالح،  عبداهلل  علي  السابق، 
شمال  كم   143( الجوف  محافظة 

صنعاء(. شرق 
المقاومة  في  مصادر  وقالت 
األلمانية  األنباء  لوكالة  الشعبية 
الجيش  ــوات  قـ إن  )د.ب.أ( 
مواقع  هاجمت  والــمــقــاومــة 
وصالح  الحوثي  »ميليشيا« 
من  وتمكنت  المتون،  بمنطقة 
نحو  وتقدمت  مواقع،  عدة  تحرير 
ال  حيث  اإلثنين،  سوق  منطقة 

مستمرة. االشتباكات  تزال 
وذكرت المصادر أن االشتباكات 
قتلى وجرحى  أسفرت عن سقوط 
لم  »الميليشيات«  صفوف  في 
اآلن،  حتى  حصيلتهم  تتضح 
في  منهم  سبعة  أسر  جانب  إلى 

لمنطقة. ا
أن  ــادر  ــص ــم ال ــت  ــح وأوض
دعمت  العربي  التحالف  مقاتالت 
وشنت  والمقاومة،  الجيش  قوات 
على  جــويــة  ــارات  غـ سلسلة 
للحوثيين  ومواقع  تعزيزات 
منطقة  ــرب  ق صــالــح  ــوات  وقـ

عنيفة  معارك  وتــدور  المتون. 
جبهات  عدة  في  الطرفين  بين 
المحاذية  الــجــوف  بمحافظة 
أكثر  منذ  النفطية،  مأرب  لمحافظة 
فيها رجال  تمكن  عام ونصف،  من 
السيطرة  من  والمقاومة  الجيش 

المحافظة. مناطق  غالبية  على 

مقاتلون يمنيون خالل انتشارهم في صنعاء


