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العالم

سوريا

موسكو :الوجود األميركي في التنف يعرقل تطهير الحدود

تحرير كامل حوض الفرات الجنوبي
طرد الجيش وحلفاؤه تنظيم
«داعش» من جميع بلدات وادي الفرات
الجنوبي ،ووصلوا مناطق سيطرتهم
بين الميادين والبوكمال ،لتصبح الطريق
بين الحدود العراقية والداخل السوري
مفتوحة بالكاملش
ب ـع ــد أق ـ ــل مـ ــن ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا عـلــى
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة مـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــال
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي ـ ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــل الـ ـجـ ـي ــش
ال ـ ـسـ ــوري وحـ ـلـ ـف ــاؤه ت ـح ــري ــر كــامــل
حوض الفرات الجنوبي من سيطرة
ـاص ــري ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،مـ ـح ـ ِ
ف ــي ج ـي ــب صـ ـح ــراوي واس ـ ــع يـمـتــد
غــربــا حتى أط ــراف مدينة السخنة.
اسـ ـتـ ـع ــادة بـ ـل ــدات وادي ال ـ ـفـ ــرات ال
ّ
ت ـقــل أهـمـيــة ع ــن تـحــريــر الـبــوكـمــال،

توقع حضور
ُي ّ
الوفد الحكومي في
جنيف األحد المقبل
فتلك البلدات هــي الطريق بــن دير
الزور والحدود العراقية ،وتأمينها
سـيـتـيــح تـنـشـيــط م ـع ـبــر ال ـبــوك ـمــال
ـ ـ ال ـق ــائ ــم بــال ـش ـكــل املـ ـط ـل ــوب .كــذلــك
إن ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـه ــا ت ـع ـن ــي ط ــرد
ال ـت ـن ـظ ـيــم م ــن آخـ ــر ن ـق ــاط سـيـطــرتــه
ّ
تضم تجمعات سكنية ،ليبقى
التي
لـ ــه م ـن ـط ـق ــة صـ ـح ــراوي ــة قـ ــد تـشـكــل
منطلقًا لعمليات أمـنـيــة ضــد املــدن
والبلدات املحيطة بها .ومن املتوقع
أن تشكل محطة « »T2أبــرز أهــداف
تـلــك الـعـمـلـيــات ،ن ـظ ـرًا إل ــى موقعها
البعيد واملعزول في البادية.
وجـ ـ ــاء هـ ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز املـ ـي ــدان ــي عـبــر
تـحــريــر آخ ــر ال ـب ـلــدات الـفــاصـلــة بني
م ـ ـ ـحـ ـ ــوري نـ ـ ـش ـ ــاط الـ ـجـ ـي ــش ش ـم ــال
ال ـبــوك ـمــال وج ـن ــوب ش ــرق امل ـيــاديــن.
ونـ ـ ـظـ ـ ـرًا إل ـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة تـ ـل ــك املـ ــواقـ ــع

تضم تجمعات سكنية (أ ف ب)
طرد التنظيم من آخر نقاط سيطرته التي ّ

لـ ـ ـ ـ ــ«داع ـ ـ ـ ــش» ،فـ ـق ــد كـ ــانـ ــت ض ــري ـب ــة
استعادتها على املـسـتــوى البشري
مـ ـكـ ـلـ ـف ــة ،إذ اسـ ـتـ ـشـ ـه ــد ع ـ ـ ــدد ك ـب ـيــر
م ــن أفـ ـ ــراد قـ ــوات ال ـج ـيــش وحـلـفــائــه
خــال املـعــارك العنيفة التي شهدها
مـحـيــط ب ـل ــدات ال ـقــوريــة وال ـع ـشــارة،
وس ـ ـ ــواه ـ ـ ــا .وف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة اإلع ـ ـ ــان
ال ــرسـ ـم ــي مـ ــن ق ـ ـيـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش عــن
تحرير كامل حوض الفرات ،خرجت
م ــوس ـك ــو ل ـت ـع ـلــن ه ــزي ـم ــة «داعـ ـ ــش»
فـ ــي سـ ــوريـ ــا ب ـن ـح ــو كـ ــامـ ــل .وأعـ ـل ــن
الرئيس فالديمير بوتني ـ بالتوازي
م ــع تــأكـيــد تــرشـحــه ل ـ ــدورة رئــاسـيــة

ثانية ـ ـ انتهاء العمليات العسكرية
على ضفتي الـفــرات بـ«هزيمة تامة
لــإرهــاب ـيــن» ،بــرغــم «وجـ ــود بعض
ال ـج ـيــوب امل ـعــزولــة» للتنظيم .وبــدا
الفتًا أن بوتني كـ ّـرر مــا طرحه خالل
اس ـت ـق ـبــالــه ن ـظ ـي ــره ال ـ ـسـ ــوري ب ـشــار
األس ـ ــد ،ع ــن ض ـ ــرورة «االن ـت ـق ــال إلــى
امل ــرحـ ـل ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة» ،وه ـ ــي الـعـمـلـيــة
السياسيةّ ،
منوهًا بالجهود املبذولة
ل ـع ـق ــد م ــؤت ـم ــر «الـ ـ ـح ـ ــوار ال ــوط ـن ــي»
فـ ــي س ــوتـ ـش ــي .وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى ال ـع ـمــل
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري عـ ـل ــى «دس ـ ـ ـتـ ـ ــور ج ــدي ــد»
لسوريا ،ليجري بعده «االنتقال إلى

االنتخابات الرئاسية والبرملانية».
وم ــع إع ــان مــوسـكــو «الـنـصــر» على
«داع ــش» فــي ســوريــا ،خرجت وزارة
دفاعها لتعلن أنها مستعدة إلجراء
م ـحــادثــات مــع نـظـيــرتـهــا األمـيــركـيــة
ملساعدتها على تدمير التنظيم في
غربي العراق .وأضــاف النائب األول
لوزير الدفاع فاليري غيراسيموف،
أن «ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» ل ــم يـحـقــق
أي ن ـجــاحــات كـبـيــرة عـلــى األراض ــي
ال ـســوريــة .ورأى أن «وج ــود الـقــوات
األمـيــركـيــة بــال ـقــرب مــن ال ـت ـنــف ،فقد
أه ـم ـي ـتــه ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح ،وسـيـخـلــق

عقبة أمام مسعى القوات الحكومية
لـ ـلـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى كـ ــامـ ــل األراض ـ ـ ـ ــي
السورية ،بما في ذلك حــدود الدولة
مع األردن والعراق».
وبعيدًا عــن مـيــدان الـشــرق الـســوري،
أفــادت موسكو بأن الوفد الحكومي
إلى محادثات جنيف ،ينوي التوجه
لحضور اجتماعات املرحلة الثانية
مــن جــولــة امل ـحــادثــات الـثــامـنــة ،يــوم
األحـ ــد امل ـق ـبــل ،ع ـلــى أن يـبـقــى هـنــاك
ح ـتــى ن ـهــايــة ال ـج ــولــة ف ــي الـخــامــس
ع ـش ــر مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري .وجـ ــاء
الـ ـتـ ـص ــري ــح الـ ـ ــروسـ ـ ــي بـ ـع ــدم ــا أك ــد
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ريـكــس
تـيـلــرســون ،ضـ ــرورة مـشــاركــة الــوفــد
الـحـكــومــي فــي امل ـحــادثــات الـجــاريــة،
م ـض ـي ـفــا أن ضـ ـم ــان ت ـل ــك امل ـش ــارك ــة
«تركت للجانب الروسي».
وعقد وفد املعارضة أمس ،اجتماعًا
مع فريق املبعوث األممي الخاص،
برغم غياب الوفد الحكومي .وقال
املـ ـتـ ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم ال ــوف ــد
ي ـح ـي ــى ال ـع ــري ـض ــي ،ب ـع ــد اج ـت ـم ــاع
م ــع نــائــب سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا،
رمــزي عز الدين رمــزي ،إن النقاش
تـنــاول «عملية االنـتـقــال السياسي
بـ ـعـ ـم ــق واسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــة ...ف ـ ــي إط ـ ــار
عالقتها بالسلة املتعلقة بالعملية
الــدسـتــوريــة واالنـتـخــابـيــة» .وجــدد
اإلش ــارة إلــى «جــديــة» وف ــده مقابل
«انـ ـشـ ـغ ــال الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر ب ــأم ــور
ال ت ـت ـع ـل ــق ب ــال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراره فـ ــي االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي انـ ـتـ ـهـ ـجـ ـه ــا فــي
م ـقــاربــة الـقـضـيــة ال ـس ــوري ــة» .وردًا
على سؤال بشأن إصرار املعارضة
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـط ـ ـلـ ــب «رحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل األسـ ـ ـ ـ ـ ــد»،
ومسألة عدم وضع شــروط مسبقة
للمفاوضات ،أجاب العريضي بأن
«ه ـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارت ت ـس ـت ـنــد إلـ ــى ب ـيــان
جنيف ،وال أعتقد أن أحــدًا (ق ــرارًا)
يلغي اآلخر ...القرارات تتحدث عن
ّ
وعما ُس ِّمي هيئة
عملية انتقالية،
حكم انتقالي ،ومسألة االنتخابات
موجودة بتسلسلية».
(األخبار)

اليمن

«عرابها»
صنعاء« ...الفتنة نائمة» بعد رحيل ّ
حتى الساعة ،لم ُ«يزلزل» خبر مقتل
الرئيس السابق علي عبد اهلل صالح،
توقع كثيرون،
العاصمة صنعاء كما ّ
فض إلى «انفجار األوضاع األمنية»،
ولم ُي ِ
بل أثبتت حركة «أنصار اهلل» أنها الطرف
المسيطر على الشارع ،الذي شهد بدوره
خروج اآلالف احتفا ًال بنهاية «زعيم ميليشيا
الخيانة» ،في اليومين الماضيين ،في حين
يغص ميدان السبعين،
من المتوقع أن ّ
بمشيعي «شهداء وأد الفتنة»
اليومّ ،
يسود هــدوء حــذر العاصمة صنعاء،
ال يخترقه سوى عشرات الغارات التي
ي ــواص ــل ط ـي ــران الـ ـع ــدوان ال ـس ـعــودي
إسـقــاطـهــا انـتـقــامــا الح ـت ــراق «ورق ـتــه
الـسـيــاسـيــة األخـ ـي ــرة» ،ال ــرج ــل الـقــوي
ألربـعــة عـقــود ،عـلــي عـبــد الـلــه صــالــح،
ً
واسـت ـك ـمــاال لـعــامــن ونـصــف ع ــام من
الـقـصــف وال ـح ـصــار الـلــذيــن فـشــا في
إخ ـض ــاع الـيـمـنـيــن ،ب ــل دف ـع ـهــم أكـثــر

نحو التمسك بسيادة األرض والقرار
السياسي.
ّ
وشن طيران العدوان «أكثر من  60غارة
عـلــى ع ــدد مــن مـحــافـظــات الجمهورية
خ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات امل ــاضـ ـي ــة ّأدت إل ــى
س ـق ــوط ع ـش ــرات ال ـش ـه ــداء وال ـجــرحــى
وت ــدم ـي ــر ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة وامل ـن ـشــآت
العامة والخاصة» ،وفق وكالة األنباء
اليمنية (سبأ) ،التي نقلت عن مصدر
عسكري تأكيده «استشهاد  14مدنيًا
ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة ص ـ ـع ـ ــدة ،وطـ ـفـ ـل ــة فــي
محافظة حجة».
ومن بني الغارات 27 ،غارة على صنعاء،
استهدفت اثنتان منها املدرسة الفنية
وس ــط الـعــاصـمــة ،وواحـ ــدة استهدفت
مـن ـصــة «مـ ـي ــدان ال ـس ـب ـعــن» ال ـ ــذي من
امل ـت ــوق ــع أن يـ ـغ ـ ّـص ،الـ ـي ــوم ،ب ـع ـشــرات
اآلالف مــن ّ
فتنة
مشيعي «شـهــداء وأد
ً
ميليشيا ال ـخ ـيــانــة» ،وذل ــك اسـتـجــابــة
لدعوة حركة «أنصار الله».
وجـ ــاء ت ـصــاعــد ال ـق ـصــف ال ـج ــوي بعد
ســاعــات مــن خــروج عـشــرات اآلالف في
م ـس ـيــرة جـمــاهـيــريــة ع ـلــى خ ــط امل ـطــار
شمال العاصمة ،تأييدًا للدولة التي ال
تزال تسيطر على زمام األمور.

أم ــا عـسـكــريــا ،فـنـقـلــت امل ــواق ــع املحلية
عــن م ـصــادر تــأكـيــدهــا «ف ــرض أنـصــار
ال ـل ــه سـيـطــرتـهــم ع ـلــى ج ـم ـيــع امل ــواق ــع
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة الـ ـ ـت ـ ــي أع ـ ـل ـ ـنـ ــت والء هـ ـ ـ ــا
لصالح» ،مشيرة إلى أن الحركة «أعادت
انتشارها في املناطق القريبة من مطار
شمالي املدينة» .كذلك لوحظ
صنعاء ّ
انتشار مكثف للجان الشعبية والقوات

اليمنية ،ومنها املوالية لحزب «املؤتمر
الـشـعـبــي الـ ـع ــام» ،ف ــي ع ــدة أح ـي ــاء من
العاصمة ،وذلــك «بهدف فــرض األمــان
ومنع وقوع أي فتنة» ،وفق املصادر.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،كشفت مـصــادر في
ص ـن ـعــاء أن األمـ ــن ال ـع ــام ل ــ«املــؤت ـمــر»
ياسر العواضي ،موجود في العاصمة
«ب ـع ــدم ــا م ـن ـح ـتــه ح ــرك ــة أنـ ـص ــار ال ـلــه

جراء الغارات السعودية (أ ف ب)
استشهاد  14مدنيًا في صعدة وطفلة في حجة ّ

األمـ ـ ـ ـ ـ ــان» .ونـ ـف ــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن ي ـكــون
العواضي قد ّ
تعرض ألي إصابات ،ألنه
ل ــم ي ـش ــارك ف ــي امل ــواج ـه ــات العسكرية
التي شهدتها العاصمة مطلع األسبوع
الجاري ،ولم يكن طرفًا فيها.
وفـ ــي م ـش ـهــد ي ـع ـكــس ح ـجــم االن ـق ـســام
ً
في «املؤتمر» ،املنقسم أصــا ،قـ ّـدم ولي
عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان،
التعازي لنجل الرئيس السابق ،أحمد
علي عبد الـلــه صــالــح ،فــي مـقـ ّـر إقامته
الـجـبــريــة فــي اإلمـ ـ ــارات ،الـتــي مـنــذ عــام
 2014فرضت ،بطلب من الرياض ،قيودًا
ع ـلــى ت ـحــركــاتــه وم ـن ـع ـتــه م ــن م ـغ ــادرة
أراضيها .كذلك ّقدم «املجلس االنتقالي
الـ ـجـ ـن ــوب ــي» ال ـ ـعـ ــزاء ب ـم ـق ـتــل الــرئ ـيــس
الـ ـس ــاب ــق ،واض ـ ـعـ ــا الـ ـتـ ـع ــازي ب ـس ـيــاق
«الوفاء للحليف املشترك املتمثل بدولة
اإلمارات ودول التحالف العربي».
وط ــال ــب «امل ـج ـل ــس» ف ــي بـ ـي ــان ،أم ــس،
«األش ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي
واإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،وف ـ ــي م ـق ـ ّـدم ـت ـه ــم أش ـق ــاء
ال ـس ــاح والـ ـ ــدم ،األخ ـ ــوة ف ــي اإلم ـ ــارات
والسعودية ،بحصر ثروة صالح التي
جمعها من خيرات الجنوب وثــرواتــه،
وم ـص ــادرة مــا ال يـقــل عــن  50فــي املئة

