
اعلن قائد قوات مكافحة االرهاب العراقية 
أمس ان القوات العراقية باتت تسيطر على 
اجل��ان��ب ال��ش��رق��ي م��ن مدينة امل��وص��ل ال��ذي 

استعادته من قبضة تنظيم الدولة االسالمية.
وحققت قوات النخبة العراقية خالل االيام 
املاضية تقدما مكنها من السيطرة على عدد 
من احياء اجلانب الشرقي في املوصل في اطار 
عملية واسعة الستعادة السيطرة على املدينة 

التي تعد اخر اكبر معاقل اجلهاديني في البالد.
واعلن الفريق طالب شغاتي خالل مؤمتر 
صحافي في بلدة برطلة الواقعة الى الشرق 
من املوصل »حترير  الضفة  الشرقية« من 
نهر دجلة ال��ذي يقسم مدينة املوصل الى 

شطرين.
لكن الفريق شغاتي اشار في الوقت نفسه 

ال��ى ان��ه فيما ب��ات��ت الضفة الشرقية حتت 
سيطرة القوات احلكومية، ما زال هناك عمل 
ينبغي القيام به لتظهير االحياء الشرقية من 
فلول اجلهاديني. واوضح »يجري االنتهاء من 
اخلطوط واملناطق املهمة  ال يوجد سوى القليل 

املتبقي في الشمال«.
وياتي اع��الن حترير اجلانب الشرق بعد 
ثالثة اشهر من انطالق العملية في 17 اكتوبر 
الستعادة السيطرة على املوصل ثاني مدن 
البالد واخر اكبر معاقل اجلهاديني في العراق.  
من جهة أخرى، قتل ستة اشخاص واصيب 
25 ب��ج��روح ف��ي ان��ف��ج��ار س��ي��ارة مفخخة 
استهدف م��س��اء ال��ث��الث��اء س��وق��ا شعبيا في 
جنوب غ��رب ب��غ��داد، حسبما اف��ادت مصادر 

امنية وطبية.

وق���ال ض��اب��ط برتبة عقيد ف��ي الشرطة  
االرب��ع��اء “قتل ستة اشخاص بينهم اثنان 
من الشرطة واصيب 25 بجروح في انفجار 
سيارة مفخخة مركونة” قرب سوق شعبي في 

منطقة ابو دشير، في جنوب غرب بغداد.
واكد مصدر طبي احلصيلة الضحايا مشيرا 
الى نقل معظم الضحايا الى مستشفى اليرموك 

في غرب بغداد.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن االعتداء 

الذي يحمل بصمات تنظيم الدولة االسالمية.
وهو رابع اعنف تفجير يضرب بغداد منذ 
بداية العام. فقد استهدف تفجيران انتحاريان 
في الثامن من الشهر سوقني شعبيني في مدينة 
الصدر وحي البلديات، في شرق بغداد، وتبنى 

أحدهما تنظيم الدولة االسالمية.

أبدت أيران معارضتها مشاركة الواليات 
املتحدة ف��ي امل��ف��اوض��ات التي تبدأ االثنني 
املقبل بني ممثلي النظام السوري والفصائل 
املعارضة ف��ي عاصمة كازاخستان سعيا 

اليجاد حل للنزاع في هذا البلد.
وقال وزير اخلارجية االيراني محمد جواد 
ظريف ال��ذي تساهم ب��الده في رعاية هذه 
احملادثات مع روسيا وتركيا “نحن نعارض 
مشاركة امريكا في اجتماع أستانا ولم نوجه 
دع��وة لهم”، في تصريحات أوردتها وكالة 

“تسنيم” مساء أمس األول الثالثاء.
وأدلى أمني املجلس األعلى لألمن القومي 
االيراني علي شمخاني املكلف تنسيق العمل 
السياسي واالمني والعسكري مع روسيا 
وسورية، مبوقف مماثل االربعاء اذ أكد أنه 
بسبب “معارضة اي��ران ملشاركة الواليات 
املتحدة في مفاوضات أستانا، لم توجه اليهم 
أي دعوة”، وفق ما نقلت عنه وكالة االنباء 

االيرانية الرسمية.
وأضاف “ليس هناك ما يدعو إلى مشاركة 
الواليات املتحدة في إدارة املبادرات السياسية 
في األزمة السورية، ومن املستبعد أن تلعب 
دورا في مفاوضات أستانا”، معتبرا رغم ذلك 
أن بامكان “الدولة املضيفة” دعوتها “بصفة 

املراقب«.
وقال إن ايران “بصفتها الداعم الرئيسي 
للحكومة السورية الشرعية في مكافحة 
االره���اب، ستعلب دورا ناشطا في مؤمتر 

أستانا«.
م��ن جهته ق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة 
اخلارجية االيرانية بهرام قاسمي لوكالة 
فرانس برس االربعاء “ينبغي في املرحلة 
الراهنة االب��ق��اء على االط��ار الثالثي، واي 

ت��وس��ي��ع مي��ك��ن ان ي��زي��د م��خ��اط��ر الفشل. 
سياستنا تقضي بعدم إضافة بلدان أخرى في 

هذه املرحلة«.
وتابع أنه يتعني أوال التوصل الى نتائج 
ف��ي أستانا، وانطالقا م��ن “هذه اخلطوات 
االولى”، النظر في احتمال مشاركة بلدان 

أخرى.
وق����ال إن “املفاوضات وامل���ش���اورات 
تتواصل” مع روسيا وتركيا لتحديد مستوى 

املشاركني في محادثات أستانا.
وأض����اف “األمر ال���واض���ح ف��ي ال��وق��ت 
احل��اض��ر ه��و أن االج��ت��م��اع ل��ن ي��ك��ون على 
مستوى وزاري، بل سيكون على األرجح على 

مستوى نواب الوزراء«.
ونفى أخيرا أن يكون هناك أي خالف في 
وجهات النظر مع روسيا حول املفاوضات، ال 

سيما حول مشاركة أميركية.
وقال قاسمي “بدأنا منذ زمن طويل عمال 
مشتركا وه��ن��اك تطابق كبير ف��ي وجهات 
النظر. ميكن أن تظهر ف��ي مرحلة م��ا، كما 
حصل في املاضي، حساسيات مختلفة حول 
بعض املواضيع” يتم تخطيها في كل مرة 

“من خالل احملادثات«.
ويأتي هذا املوقف االيراني في وقت دعت 
موسكو فريق الرئيس االميركي املنتخب 
دونالد ترامب إل��ى املشاركة في محادثات 
أستانا. وقال فريق ترامب انه لم يرد بعد على 
الدعوة. كما أك��دت تركيا م��رارا أن الواليات 

املتحدة مدعوة الى احملادثات.
واعلن وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الف��روف الثالثاء ان احمل��ادث��ات تهدف الى 
“تثبيت” وق��ف اط���الق ال��ن��ار ف��ي سورية 

والسعي للتوصل الى حل سياسي للنزاع.
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النظام السوري يواصل قصف املدنيني 

أكد أن طهران لم توجه الدعوة لواشنطن

إيران تعارض مشاركة الواليات املتحدة في محادثات أستانا

37 عنصرا مواليا للحكومة شمال مالي في عملية انتحارية مقتل 
قتل 37 عنصرا من املتمردين السابقني وعناصر مجموعات 
مسلحة موالية للحكومة في غاو بشمال مالي أمس في عملية 
انتحارية استهدفت موقع جتمع لهم في هذه املدينة، على ما أفاد 
مصدر عسكري في بعثة االمم املتحدة في مالي لوكالة فرانس 

برس.
وق���ال امل��ص��در إن “انتحاريا ه��اج��م معسكرا” يتجمع فيه 
عناصر تنسيقية حركات ازواد )التمرد السابق الذي يهيمن عليه 
الطوارق( ومجموعة “البرنامج” املوالية للحكومة في غاو، مشيرا 

الى أن “احلصيلة 37 قتيال«. وأكد مصدر في إدارة غاو املعلومات 
بدون اعطاء املزيد من التفاصيل في الوقت احلاضر.

وقال املصدر في بعثة االمم املتحدة أن بني القتلى من عناصر 
“البرنامج”، مسلحني من مجموعة الدفاع الذاتي “امغاد«.

وأوضح أن “االنتحاري قدم في آلية وفجر نفسه. وقع الهجوم 
هذا الصباح الساعة 8،40 )بالتوقيت احمللي وت غ(” مشيرا إلى 
أن تنسيقية حركات ازواد ومجموعة البرنامج “ستباشران قريبا 

تسيير دوريات مختلطة«.

وستجري ال��دوري��ات املختلطة مبوجب اتفاق السالم املوقع 
في  مايو ويونيو 2015 بني باماكو واملجموعات املسلحة، متهيدا 
لقيام جيش مالي موحد. وسيطرت مجموعات جهادية على 
ارتباط بالقاعدة وبينها تنظيم القاعدة في بالد املغرب االسالمي، 
في  مارس وابريل 2012 على شمال مالي. لكن القسم االكبر من 
اجلهاديني طرد من املنطقة في تدخل عسكري دولي ب��ادرت اليه 
فرنسا في  يناير 2013. ورغم ذلك، ال تزال مناطق بكاملها خارج 

سيطرة القوات املالية واالجنبية.

قوات األمن العراقية في املوصل

6 قتلى حصيلة انفجار سيارة مفخخة في بغداد
القوات العراقية استعادت القسم 

الشرقي من مدينة املوصل

مع استمرار االشتباكات مع قوات النظام السوري

»داعش« يشعل احلرائق في دير الزور للتشويش على الطائرات
ت���دور اشتباكات عنيفة أم��س بني 
اجل��ي��ش ال���س���وري وت��ن��ظ��ي��م ال��دول��ة 
االسالمية في مدينة دي��ر ال��زور حيث 
جلأ اجلهاديون ال��ى اشعال االط��ارات 
وبراميل النفط للتشويش على حركة 
الطائرات احلربية، وفق ما افاد املرصد 

السوري حلقوق االنسان.
واف��اد املرصد السوري عن “معارك 
عنيفة على محاور عدة في مدينة دير 
الزور )شرق( تترافق مع قصف جوي 
لطائرات حربية روسية ولقوات النظام 

على مناطق االشتباكات«.
ومتكن تنظيم الدولة االسالمية الذي 
ب��دأ السبت هجوما هو “االعنف” على 
مدينة دي��ر ال���زور منذ ع���ام، م��ن فصل 

مناطق سيطرة قوات النظام في املدينة 
ال��ى ج��زءي��ن وع���زل امل��ط��ار العسكري 
ع��ن امل��دي��ن��ة.  ويسيطر تنظيم ال��دول��ة 
االسالمية منذ ال��ع��ام 2014 على اكثر 
من ستني في املئة من مدينة دير الزور 
ويحاصرها بشكل مطبق منذ مطلع العام 
2015، لتصبح بذلك املدينة الوحيدة التي 

يحاصر فيها اجلهاديون قوات النظام.
ولفت املرصد السوري الى ان “أعمدة 
الدخان تتصاعد في سماء مدينة دير 
ال����زور، نتيجة ق��ي��ام تنظيم ال��دول��ة 
اإلسالمية بإضرام النيران باإلطارات 
وبراميل النفط في ساحات املدينة”، 
مشيرا الى ان الهدف هو “التشويش على 
الطائرات احلربية السورية والروسية 

التي تستهدف املدينة بضربات مكثفة 
منذ بدء الهجوم«. واحصى املرصد منذ 
بدء الهجوم السبت مقتل 151 شخصا، 
ه��م 30 مدنيا و46 عنصرا م��ن ق��وات 
النظام و75 مقاتال جهاديا خالل املعارك 

وجراء الغارات.
ونقل عمر ابو ليلى من مجموعة “دير 
ال��زور 24”، وه��ي مجموعة اخبارية 
ناشطة في املدينة احملاصرة، ان التنظيم 
املتطرف اعدم بطريقة وحشية “عشرة” 
من عناصر قوات النظام الذين مت اسرهم 

خالل الهجوم على املطار العسكري.
وق��ال الناشط ف��ي املدينة لفرانس 
برس “اعدم التنظيم االسرى ليلة امس 
دهسا بالدبابات”، مضيفا “اذا سيطر 

التنظيم على أحياء النظام، سُترتكب 
م��ج��ازر ك��ب��ي��رة وه���ذا م��ص��در تخوف 
كبير بالنسبة ل��ن��ا«. وي��ق��وم برنامج 
االغذية العاملي منذ  ابريل 2016، بالقاء 
مساعدات جواً الى السكان احملاصرين 
في املناطق حتت سيطرة النظام فقط 
ف��ي دي��ر ال���زور وال��ذي��ن ي��ق��در عددهم 
مبئة ال��ف، وف��ق االمم املتحدة. واف��اد 
برنامج االغ��ذي��ة العاملي الثالثاء ان 
املعارك اضطرته الى وقف القاء املواد 
الغذائية على دير ال��زور. ويعد املطار 
العسكري ايضا املتنفس الوحيد الذي 
كان متبقيا لقوات النظام وحتصل عبره 
على االمدادات العسكرية واملستلزمات 

واملساعدات الغذائية.

في منطقة حرستا بالغوطة الشرقية
مقتل عميد بجيش النظام السوري 

و8 جنود في تفجير نفق بريف دمشق
قتل عميد في اجليش السوري وثمانية جنود على االقل في 
تفجير نفق في منطقة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق 
أمس األول الثالثاء، كما افاد املرصد السوري حلقوق االنسان.

وق��ال املرصد ان مقاتلني من تنظيم “اللواء االسالمي” 
املعارض اكتشفوا وجود هذا النفق الذي كانت قوات النظام 
حفرته ف��ي وق��ت سابق بالقرب م��ن حرستا، فعمدوا الى 
تفخيخه ثم فجروه ليل الثالثاء مما ادى النفجار عنيف هز 
املنطقة و”اسفر عن مقتل ضابط في ق��وات النظام برتبة 
عميد مع 8 عناصر آخرين من قوات النظام وسقوط عدد من 
اجلرحى«. ولفت املرصد الى ان “عدد القتلى ال يزال مرشحاً 
لالرتفاع لوجود جرحى بحاالت حرجة ووجود معلومات عن 

مزيد من القتلى«.
وف��ي اتصال اجرته معه وكالة فرانس ب��رس ق��ال مدير 
املرصد رامي عبد الرحمن “كانت املجموعة جتتمع في مبنى 
إدارة املركبات، وانهار املبنى باكمله من شدة االنفجار. هناك 

15 شخصا مفقودا حتى هذه اللحظة«.
من جهتها لم تنشر وكالة االنباء السورية الرسمية )سانا( 

ليل الثالثاء اي خبر بشأن االنفجار.
ومنذ ب��دء النزاع في سورية ف��ي  م��ارس 2011 اعتبرت 
الغوطة الشرقية حيث تقع حرستا معقال للفصائل املعارضة 
وال سيما لتنظيم جيش االس��الم. ولكن القوات احلكومية 
حققت تقدما هاما في هذه املنطقة على الرغم من وقف اطالق 
النار الساري في البالد منذ 30  ديسمبر. والثالثاء استعادت 
القوات احلكومية عشرات احلقول التي كانت حتت سيطرة 
فصائل معارضة في الغوطة الشرقية وقصفت مواقع لهذه 
الفصائل في حرستا. وفي شمال البالد في ريف حلب الغربي 
قتل ثالثة اشخاص احدهم طفل في غارات للطائرات احلربية 
على قرية كفر حلب، بحسب املرصد. وفي دير ال��زور التي 
ارسلت اليها القوات احلكومية تعزيزات الثالثاء في محاولة 
لفك احلصار الذي يضربه جهاديون على هذه املدينة الواقعة 
في شرق البالد، قتل الثالثاء 10 اشخاص بينهم ام��رأة في 
قصف جوي على انحاء من املدينة، بحسب املرصد. واوضح 
املرصد ان حصيلة القتلى في دير الزور ارتفعت الى 37 قتيال 

منذ بدأ اجلهاديون هجوما عنيفا على املدينة السبت.
الستعادة مدينة الباب من أيدي »داعش«

التحالف الدولي يشن للمرة األولى غارات دعما للعملية التركية
اعلن التحالف الدولي الذي تقوده 
ال��والي��ات املتحدة ض��د تنظيم الدولة 
االسالمية اجلهادي في سورية والعراق 
الثالثاء انه شن مؤخرا، للمرة االولى، 
ارب��ع غ���ارات ف��ي شمال س��وري��ة دعما 
للعملية العسكرية التي تشنها تركيا 
الس��ت��ع��ادة م��دي��ن��ة ال��ب��اب م��ن اي��دي 

اجلهاديني.
وه��ي امل��رة االول��ى التي يعلن فيها 
التحالف عن شن غارات عسكرية دعما 
للعملية التركية في شمال سورية، على 
الرغم من انه اع��رب عن تأييده النقره 

عندما شنت هذه العملية في  اغسطس 
الفائت.

وق���ال ال��ك��ول��ون��ي��ل ج���ون دوري���ان 
املتحدث العسكري باسم التحالف في 
مؤمتر صحافي عبر الفيديو من بغداد 
“لقد رصدنا اهدافا” قرب مدينة الباب 
“بالتعاون مع تركيا  ونحن نتوقع 

مواصلة هذا النوع من الغارات«.
واوضح ان التحالف شن حتى اآلن ما 

مجموعه اربع غارات في منطقة الباب.
ول��ك��ن امل��ت��ح��دث ل��م يفسر مل���اذا بدأ 
التحالف بشن غ��ارات اسنادا للقوات 

التركية بعد طول امتناع، على الرغم من 
مطالبة انقرة املتكررة له بشن غارات 
جوية اسنادا لقواتها املنتشرة في شمال 

سورية.
وفي مطلع  يناير اجلاري اكدت تركيا 
على حقها في اغ��الق قاعدة اجنرليك 
اجلوية التي تستخدمها قوات التحالف 
لضرب اجلهاديني في س��وري��ة، وذلك 
بعد تصاعد التوتر بني انقرة وواشنطن 

احلليفتني في حلف شمال االطلسي. 
وت��ش��ارك تركيا في التحالف الذي 
ت��ق��وده ال��والي��ات املتحدة ض��د تنظيم 

الدولة االسالمية في سورية وتسمح 
للطائرات الغربية باستخدام قاعدة 
اجن��رل��ي��ك ف��ي ج��ن��وب ال��ب��الد النطالق 

عملياتها. 
وات��ى تهديد تركيا باغالق قاعدتها 
اجل��وي��ة ام���ام ط��ي��ران التحالف غ��داة 
ت��ص��ري��ح وزي����ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا م��ول��ود 
تشاوش اوغلو ان انقرة لم تتلق اي 
دعم من الواليات املتحدة في جهودها 
النتزاع مدينة الباب من اي��دي تنظيم 
ال��دول��ة االسالمية ف��ي معركة شهدت 

قتاال عنيفا.
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اتفاق على عبور السلع في املعبر احلدودي 
بني تونس وليبيا

توصل اجلانب التونسي أمس األول الى اتفاق مع االطراف 
الليبية على عبور السلع من املركز احل��دودي راس جدير 
)والية مدنني-جنوب شرق( وذلك بعد عدة ايام من التوتر 
االجتماعي في اجلنوب التونسي، وفق ما علم من مصدر قريب 

من املفاوضات.
وشهدت مدينة بنقردان التابعة لوالية مدنني اضطرابات 
اجتماعية منذ نحو اسبوع حيث طالب احملتجون بحرية 
حركة السلع باجتاه ليبيا. وتخللت االحتجاجات مواجهات 

بني بعض شبان املدينة وقوات االمن. وعقد الثالثاء اجتماع 
جديد بني السلطات التونسية واطراف ليبية ما اتاح التوصل 
الى اتفاق، بحسب مصدر تونسي قريب من املفاوضات طلب 
عدم كشف هويته. ويفترض ان يدخل االتفاق حيز التنفيذ 
من االن الى االحد، بحسب ما افاد النائب عن والية مدنني في 

البرملان احمد لعماري الذي شارك في املباحثات.
ولم يعرف مضمون االتفاق على وجه الدقة وتعذر االتصال 

على الفور بوزارة الداخلية.


