 25شاحنة سعودية عبرت احلدود التركية  -السورية حتمل مساعدات للنازحني
عبرت  25شاحنة محملة باملساعدات السعودية املخصصة
الى النازحني من مدينة حلب احلدود التركية السورية االربعاء،
بحسب ما افادت وكالة االنباء السعودية الرسمية «واس».
وقالت الوكالة “عبرت اليوم  25شاحنة قادمة من مدينة
الريحانية التركية احلدود التركية السورية وهي حتمل على متنها
مساعدات مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية العاجلة
التي تستهدف في مرحلتها األولى النازحني من حلب».
واوضحت ان املساعدات تشمل “سالال غذائية للبالغني واألطفال
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إضافة إلى الكسوة الشتوية وحقائب النظافة الشخصية” ،مشيرة
الى “برامج أخرى تنفيذية” ستتبع هذه املساعدات التي تستهدف
محافظات ادلب وحلب وحماة والالذقية.
وبحسب الوكالة ،يشرف على تنفيذ برامج املساعدات املقدمة
من مركز امللك سلمان فريق مختص “يتواجد حاليا في املنطقة
احلدودية التركية السورية».
وكان املركز بدأ منذ االثنني توزيع مساعدات في مخيم كفر حوم
في محافظة أدل��ب ومخيم الكمونة في منطقة سرمدا مبحافظة

أدل��ب ،وفقا للوكالة .وف��ي ديسمبر املاضي ،اطلقت السعودية
حملة جلمع ام��وال من اجل مساعدة املهجرين بسبب احلرب في
سوريا وخصوصا النازحني من حلب التي كانت احياؤها الشرقية
معقال للفصائل املعارضة التي تدعمها الرياض .وذك��رت وكالة
االنباء السعودية ان القادة السعوديني تبرعوا ب 35مليون يورو
الطالق احلملة .ونزح اكثر من  11مليون سوري اي اكثر من نصف
السكان ،منذ بداية النزاع في سوريا في  ،2011ال��ذي ادى الى
سقوط اكثر من  310آالف قتيل.
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في عداد  56قتيال سقطوا الثالثاء

استشهاد  5مسؤولني إماراتيني في تفجيرات أفغانستان
اعلنت السلطات االماراتية أمس ان خمسة
من مسؤوليها هم في عداد  56قتيال سقطوا أمس
األول في سلسلة تفجيرات هزت عدة مدن في
افغانستان فيما يصعد متمردو طالبان هجومهم
خالل فصل الشتاء الهادىء عموما.
واالماراتيون هم ضمن ضحايا الهجوم الذي
تعرض له مقر اقامة وال��ي قندهار في جنوب
افغانستان مساء الثالثاء واسفر عن  13قتيال.
وق��ال��ت ق��ي��ادة ش��رط��ة ال��والي��ة ان املتفجرات
“وضعت في ارائك فجرت خالل العشاء».
وجنا سفير االم��ارات في افغانستان جمعة
محمد عبد الله الكعبي حيث اصيب بجروح في
الهجوم.
وقبل ساعات هز تفجيران العاصمة كابول
قرب مبنى تابع للبرملان االفغاني عند خروج
املوظفني من عملهم ما ادى الى مقتل  36شخصا
على االقل واصابة  80آخرين.
وفي وقت سابق الثالثاء فجر انتحاري من
طالبان نفسه ايضا وقتل سبعة اشخاص في
لشكر قاه ،عاصمة والية هلمند املضطربة فيما
يصعد املتمردون هجماتهم في مختلف انحاء
البالد رغم فصل الشتاء القارس حني تتراجع
حدة اعمال العنف عادة.
وه��ذه الهجمات تلقي الضوء على انعدام
االمن املتزايد في افغانستان حيث تتولى قوات
مدعومة من الواليات املتحدة مهمة محاربة مترد
طالبان وكذلك مسلحي القاعدة وتنظيم الدولة
االسالمية.
واص��ي��ب ح��اك��م ق��ن��ده��ار ه��م��اي��ون عزيزي
ايضا في االنفجار في مقر اقامة وال��ي قندهار
لكن العديد من الضحايا احترقت جثثهم الى
حد يصعب التعرف على هوياتها كما قال قائد
الشرطة احمللية عبد ال��رزاق ال��ذي حضر الى

موقع االنفجار عند وقوعه.
ونعت دولة االم��ارات خمسة من مسؤوليها
سقطوا في الهجوم وام��رت بتنكيس االع�لام
لثالثة ايام.
وق��ال بيان رئ��اس��ي نشرته وك��ال��ة االنباء
الرسمية “وام” ان رئيس االم���ارات الشيخ
خليفة من زايد ال نهيان ينعى “ببالغ احلزن
واألسى نخبة من أبناء الوطن األبرار وفد الدولة
املكون من الشهداء” اخلمسة.
وع��دد البيان اس��م��اء خمسة اش��خ��اص قال
انهم كانوا مكلفني “تنفيذ املشاريع االنسانية
والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان
وال��ذي��ن قضوا نحبهم مساء الثالثاء نتيجة
التفجير اإلره��اب��ي ال��ذي وق��ع في مقر محافظ
قندهار» .وامر رئيس االمارات بتنكيس االعالم
ف��ي جميع ال����وزارات وال��دوائ��ر واملؤسسات
احلكومية في االم��ارات ملدة ثالثة أيام “تكرميا
لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم الطاهرة
دفاعا عن اإلنسانية» .وتنفذ االم��ارات سلسلة
من املشاريع التنموية في عدد من الدول العربية
وفي افغانستان وباكستان.
من جهته اكد الرئيس االفغاني اشرف غني ان
هذا “احلادث لن يؤثر باي شكل على العالقات
والتعاون بني افغانستان واالمارات” وامر
بفتح حتقيق في التفجير.
ونفت حركة طالبان مسؤوليتها عن تفجير
قندهار لكنها تبنت انفجاري كابول.

هجوم وحشي
في االنفجار االول في العاصمة االفغانية
فجر انتحاري نفسه قرب حافلة صغيرة تقل
موظفني حكوميني وعند وصول رجال االنقاذ

سيارات اإلسعاف تنقل ضحايا الهجوم

الى املكان ،انفجرت سيارة مفخخة.
وب�ين القتلى ال 36اربعة رج��ال شرطة
سقطوا ف��ي االن��ف��ج��ار الثاني ح�ين هرعوا
ملساعدة ضحايا االنفجار االول.
وحذر املتحدث باسم وزارة الصحة وحيد

مجروح من ان احلصيلة قد ترتفع بشكل
اضافي الن العديد من اجلرحى يصارعون
من اجل البقاء على قيد احلياة.
ون��دد غني بهجوم “وحشي” مستنكرا
قيام حركة طالبان بقتل مدنيني.

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية في
بيان ان “مقتل عشرات املدنيني في تفجيرات
كابول تشير الى ان طالبان متضي في حملة
عنف ال تدخر جهدا لتجنب سقوط مدنيني».
وط��ال��ب��ت “بتحقيق ف����وري وح��ي��ادي

وم��س��ت��ق��ل ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ع��دال��ة للضحايا
وعائالتهم».
وتاتي تفجيرات الثالثاء قبل عشرة ايام
م��ن تنصيب ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي املنتخب
دونالد ترامب في مهامه رسميا.

أسفر عن سقوط قتيلني

مع تواصل العمليات العسكرية ضد «داعش»

مجموعة كردية متطرفة تتبنى اعتداء أزمير

القوات العراقية تسيطر على  80باملئة
من اجلانب الشرقي للموصل

اعلنت مجموعة كردية متطرفة االربعاء
مسؤوليتها عن هجوم بالسيارة املفخخة تاله
تبادل الط�لاق النار واسفر عن سقوط قتيلني
في مدينة ازمير (غرب تركيا) في اخلامس من
يناير احلالي.
وقالت مجموعة “صقور حرية كردستان”
القريبة من حزب العمال الكردستاني احملظور
ان اح��دى “فرقها االنتقامية” نفذت الهجوم،
وذلك في بيان نشرته وكالة “فرات” القريبة من
حزب العمال الكردستاني.
وادى انفجار السيارة الى مقتل شرطي سير
وموظف في احملكمة وتاله تبادل الطالق النار

قتل فيه “ارهابيان” بحسب السلطات.
وشيعت السلطات التركية في اليوم التالي
الشرطي فتحي سيكي واش��ادت بتدخله الذي
حال دون سقوط عدد اكبر من الضحايا عندما
اوقف السيارة املفخخة وطارد املسلحني.
وك��ان��ت تركيا شهدت اع��ت��داء دام��ي��ا عندما
فتح مسلح النار بعيد حلول العام اجلديد على
ساهرين في ملهى ليلي في اسطنبول مما ادى
الى مقتل  39شخصا بينهم  27اجنبيا.
وكانت املجموعة نفسها تبنت اعتداء مزدوجا
في العاشر م��ن ديسمبر في اسطنبول قرب
ملعب نادي بشيكتاش خلف  44قتيال معظمهم

شرطيون .وه��ذه املجموعة مرتبطة بحزب
العمال الكردستاني املصنف منظمة “ارهابية”
من جانب انقرة وواشنطن واالحتاد االوروبي
وال��ذي يخوض نزاعا ضد السلطات التركية
منذ .1984
وجت��ددت املواجهات بني املتمردين االك��راد
واجليش التركي في جنوب ش��رق البالد في
 2015بعد هدنة لعامني.
وتبنت “صقور حرية كردستان” خصوصا
اع��ت��داءي��ن بواسطة سيارتني مفخختني في
انقرة اسفرا عن اكثر من ستني قتيال في فبراير
ومارس املاضيني.

ردا على ترحيب الرئيس السوري مبوقفه من األزمة السورية

فيون يصف األسد بأنه «ديكتاتور»
ق��ال مرشح اليمني ال��ى انتخابات الرئاسة
الفرنسية فرانسوا فيون أم��س االرب��ع��اء ان
ال��رئ��ي��س ال��س��وري ب��ش��ار االس���د «ديكتاتور
وم���راوغ»،وذل���ك ردا على «ت��رح��ي��ب» االس��د
مبوقف فيون حيال سوريا.
واض��اف خالل مقابلة مع قناة “بي اف ام”
الفرنسية ان “بشار االسد ديكتاتور ومراوغ.
اود ان الفت انتباه وسائل االعالم الفرنسية الى
حقيقة انه ليس من الضروري القبول بتالعبات
بشار االسد».
وكان الرئيس السوري قال ردا على سؤال
حول فيون في مقابلة بثتها االثنني العديد من

وس��ائ��ل االع�ل�ام الفرنسية ان “خطابه حول
االرهابيني او حول اولوية مكافحة االرهاب دون
التدخل في ش��ؤون ال��دول األخ��رى هو موضع
ترحيب».
واكد فيون الذي يؤيد حوارا مع جميع اطراف
ال��ن��زاع في سوريا “من ال��واض��ح ان��ه م��راوغ.
قيام ديكتاتور بادالء تصريحات امام القنوات
التلفزيون الفرنسية حول السياسة الفرنسية
هو مراوغة».
وتابع “ال اؤي��د بقاء االس��د في السلطة فهو
ديكتاتور لديه م��اض دم���وي اق��ول فقط ان
ب��ش��ار االس���د يحظى ب��دع��م قسم م��ن الشعب

وان الدبلوماسية الفرنسية والغربية اقصتا
نفسهيما من النزاع السوري برفضهما فكرة
التحدث مع االس��د» .وك��ان فيون قال منتصف
نوفمبر ،خالل مناظرة تلفزيونية بني املرشحني
عن اليمني ،انه سيعيد في حال انتخابه فتح
“منصب دبلوماسي على االقل في دمشق لكي
تكون هناك قناة اتصال مع النظام السوري”
مؤكدا ان دمشق تشكل افضل حماية ملسيحيي
الشرق مبواجهة اجلهاديني.
ويقيم امل��رش��ح اليميني للرئاسة عالقات
جيدة م��ع الرئيس ال��روس��ي فالدميير بوتني
حليف النظام السوري.

أعلن متحدث باسم قوات مكافحة االرهاب
العراقية ،ابرز القوات التي تقاتل تنظيم الدولة
االسالمية في املوصل ،امس االربعاء ان القوات
العراقية تسيطر على ما ال يقل عن  80باملئة من
اجلانب الشرقي للمدينة.
وتعد مكافحة االره��اب اب��رز القوات التي
تقاتل تنظيم الدولة االسالمية في اطار عملية
واسعة انطلقت منتصف أكتوبر ،الستعادة
السيطرة على املوصل ،ثاني مدن العراق واكبر
معاقل اجلهاديني في البالد.
وقال صباح النعمان املتحدث باسم قوات
مكافحة االرهاب لفرانس برس “ميكننا القول
اننا استعدنا (السيطرة) على  80الى  “ 85من

اجلانب الشرقي للموصل .
ويشارك عشرات االف املقاتلني من قوات
عراقية في تنفيذ العملية التي تنفذ قوات عراقية
بدعم من التحالف ال��دول��ي بقيادة واشنطن
الستعادة السيطرة على املوصل .
واستعادت القوات االمنية خ�لال املرحلة
االولى من العملية السيطرة على مناطق واسعة
حول املوصل ،لكن املعارك باتت بعدها اكثر
شراسة بسبب مقاومة للجهاديني داخل مدينة
املوصل .وبعد ه��دوء في العمليات ،صعدت
ال��ق��وات العراقية باسناد ج��وي واستشاري
اضافي من قوات التحالف ومتكنت من حتقيق
تقدم مع بداية العام احلالي.

ومتكنت خ�لال االس��ب��وع�ين املاضيني من
حتقيق تقدم واستعادة السيطرة على مناطق
جديدة والوصول الول مرة الى نهر دجلة ،الذي
يقع في قلب املدينة ويقسمها الى شطرين.
وعززت القوات االمنية سيطرتها بعد ان فقد
اجلهاديون القدرة على دعم مقاتليهم املوجودين
في اجلانب الشرقي غير القادرين على الفرار الى
اجلانب الغربي من املدينة ،بفضل ضربات قوات
التحالف اجلوي جلسور املدينة خالل االسابيع
االخيرة .لكن القسم الغربي من املوصل الذي
يضم املدينة القدمية ال ي��زال حت��ت سيطرة
اجلهاديني بشكل كامل ومن املتوقع ان تواجه
القوات العراقية مقاومة اكبر هناك.

عملية الكوماندوس األميركية في سورية
أفضت ملقتل قياديني في «داعش»
أع��ل��ن م��س��ؤول ف��ي ال��ب��ن��ت��اغ��ون أم���س ان
العملية البرية ال��ن��ادرة التي شنتها وحدة
ك��وم��ان��دوس اميركية ق��رب دي��ر ال���زور في
ش��رق س��وري��ا االح��د افضت ملقتل اثنني من
القياديني املتوسطي املستوى في تنظيم الدولة
االسالمية اجلهادي.
وقال املسؤول مشترطا عدم نشر اسمه ان

احد القتيلني هو “ابو انس العراقي” وقد كان
الهدف الذي من اجله شنت هذه العملية ،اما
اآلخر فقد “اصبح هدفا اثناء سير العملية».
وكان البنتاغون كشف النقاب االثنني عن
هذه العملية ولكن من دون ان يحدد حصيلتها،
مكتفيا بنفي ما اورده املرصد السوري حلقوق
االنسان من انها افضت الى مقتل  25جهاديا.

والثالثاء نفى املسؤول االميركي مجددا
صحة ما اورده امل��رص��د ،مؤكدا ان الهجوم
حصل “على طريق معزولة ول��م يكن هناك
احد قربها».
واض��اف ان العملية نفذتها وحدة القوات
اخل��اص��ة االميركية املكلفة مالحقة القادة
اجلهاديني في العراق وسوريا.

غارات سورية على مناطق حتت سيطرة الفصائل املقاتلة في حلب وإدلب

محادثات السالم في استانا ستعقد في  23يناير اجلاري
تعقد محادثات السالم من اجل تسوية النزاع
في سوريا وامل��ق��ررة في استانا بكازاخستان
حتت رعاية روسيا وتركيا وايران في  23يناير
احلالي ،حسبما اعلن مصدر دبلوماسي روسي
االربعاء لوكالة فرانس برس.
وتابع املصدر “في الوقت احلالي ليس هناك
معلومات حول ارجاء اللقاء .وعليه فان موعد
 23يناير ال يزال ساريا” .وكانت تركيا حذرت
مؤخرا من ان االنتهاكات املتكررة للهدنة الهشة
السارية في سوريا منذ اواخ��ر كانون االول/
ديسمبر ميكن ان تهدد هذه احملادثات بني ممثلي
النظام واملعارضة.
وتابع املصدر انه يتم اع��داد قائمة باسماء
املشاركني في احملادثات.
ويفترض ان تلي م��ح��ادث��ات استانا التي
ترعاها موسكو وطهران حليفتا دمشق باالضافة
ال��ى ان��ق��رة التي تدعم فصائل م��ن املعارضة
املسلحة ،مفاوضات في جنيف في الثامن من
فبراير برعاية االمم املتحدة.
وك���ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ت��رك��ي مولود
ت��ش��اوش اوغ��ل��و ص��رح ف��ي وق��ت س��اب��ق ان
احملادثات ميكن ان تتم في استانا في  23يناير
اذا صمدت الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في

سوريا في  30ديسمبر.
اال انه حذر االسبوع املاضي بان “االنتهاكات
املتكررة لوقف اطالق النار” ميكن ان تهدد هذه
احملادثات.
ميدانيا ،نفذت طائرات حربية سورية غارات
عدة بعد منتصف فجر أمس االربعاء على مناطق
حتت سيطرة الفصائل املقاتلة في محافظتي
حلب وادل��ب ،بعدما انخفضت وتيرة الغارات
منذ ب��دء الهدنة وف��ق ما اف��اد املرصد السوري
حلقوق االنسان ومراسلو فرانس برس.
واورد املرصد ان “الطائرات احلربية التابعة
لقوات النظام صعدت قصفها على مناطق عدة
في محافظة حلب بعد منتصف الليل” مشيرا
ال��ى ان ال��غ��ارات استهدفت ب��ل��دات ع��دة حتت
سيطرة الفصائل املعارضة اب��رزه��ا األت��ارب
وخان العسل في ريف حلب الغربي.
وحتدث مراسل لفرانس برس في املنطقة عن
دوي غارات عنيفة بعد منتصف الليل وحتليق
للطائرات احلربية.
وف��ي محافظة ادل���ب (ش��م��ال غ���رب) التي
يسيطر عليها ائتالف فصائل اسالمية مع جبهة
فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) ،استهدفت
طائرات حربية تابعة لقوات النظام بلدة تفتناز

بعد منتصف الليل ،م��ا تسبب مبقتل ثالثة
مقاتلني من فصيل اسالمي ،وفق املرصد.
وشاهد مراسل لفرانس برس مبنى منهارا
بالكامل ج��راء ال��غ��ارة على تفتناز .وق��ال ان
متطوعني من الدفاع املدني عملوا طيلة الليل
على رف��ع الركام والبحث عن الضحايا حتت
االنقاض.
ومنذ بدء وقف اطالق النار في سوريا في 30
ديسمبر ،مبوجب اتفاق روسي تركي ،شهدت
معظم املناطق حتت سيطرة الفصائل املعارضة
تراجعا في وتيرة الغارات من دون ان تتوقف.
والى جانب تنظيم الدولة االسالمية ،يستثني
وقف اطالق النار وفق موسكو ودمشق جبهة
فتح الشام ،االمر الذي تنفيه الفصائل املعارضة
املدعومة من انقرة.
على جبهة اخرى ،تستمر املعارك العنيفة بني
قوات النظام وحلفائها والفصائل املقاتلة في
وادي بردى التي تبعد  15كيلومترا عن دمشق
وتعد مصدر املياه الرئيسي للعاصمة.
وافاد املرصد بضربات جوية وقصف مدفعي
وصاروخي لقوات النظام على املنطقة االربعاء،
فيما ال ت��زال املياه مقطوعة بفعل املعارك عن
معظم احياء دمشق منذ  22الشهر املاضي.

النظام السوري يواصل قذف املدنيني

وقال الرئيس السوري بشار االسد في مقابلة
مع وسائل اعالم فرنسية االثنني ان منطقة وادي
ب��ردى “التي تشمل امل���وارد املائية للعاصمة
دمشق حتتلها النصرة ..وبالتالي فهي ليست
جزءا من وقف إطالق النار».
وتشهد املنطقة معارك بني الطرفني منذ 20
كانون االول/ديسمبر اثر هجوم بدأته قوات

النظام للسيطرة على املنطقة او دفع مقاتلي
املعارضة ال��ى ات��ف��اق “مصاحلة” مشابه ملا
شهدته مدن عدة في محيط دمشق في االشهر
االخيرة.
وب��ع��د ي��وم�ين م��ن امل��ع��ارك ت��ض��ررت اح��دى
مضخات املياه الرئيسية في عني الفيجة ،ما
ادى الى قطع املياه بالكامل عن معظم دمشق.

وتبادل طرفا النزاع االتهامات باملسؤولية عن
قطع املياه.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندالعه
ف��ي ال��ع��ام  2011مبقتل اك��ث��ر م��ن  310االف
شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح
وتشريد اكثر من نصف السكان داخ��ل البالد
وخارجها.

