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الزوال من  داعش  "خالفة"  تقرب  والعراق  بسوريا  جديدة  خسائر 
بريوت/أربيل (رويرتز) 

ــت دولة “الخالفة” التي أعلنها   تقلص
ــني عىل  ــني اثنت ــش إىل بلدت ــم داع تنظي
ــث من  ــة حي ــة السوري ــدود العراقي الح
ــيل التنظيم  ــن مقات ــد أن اآلالف م املعتق
ــرسوا تقريبا كل  ــد أن خ ــون بع يتحصن

األرايض األخرى يف البلدين.
ــوريا والعراق،  ــدو أن القوات يف س ويب
ــة من دول إقليمية وقوى عاملية،  املدعوم
ــىل داعش الذي  ــك االنتصار ع عىل وش
ــع  جمي ــىل  ع ــلطته  س  2014 يف  ــن  أعل
ــىل نحو ثلث  ــيطر ع ــني بعدما س املسلم

الدولتني ليحكم مناطق يقطنها املاليني.
ــىل الجانب السوري أعلن الجيش  وع
ــة كبرية  ــزور آخر مدين ــر ال ــرص يف دي الن
ــث ال  ــالد حي ــة للب ــراء الرشقي يف الصح
ــش. ويف  ــود ملقاتيل داع ــاك وج ــزال هن ي
ــوات موالية للحكومة إنها  العراق قالت ق
ــدودي مع  ــر موقع ح ــىل آخ ــيطرت ع س
ــرات ودخلت مدينة  ــوريا يف وادي الف س
ــل لداعش يف  ــر معق ــة آخ ــم القريب القائ

العراق.
ــذي تقوده  ــدويل ال ــال التحالف ال وق
ــدة والذي يقصف داعش  الواليات املتح
ــىل األرض عىل جانبي  ــم حلفاء ع ويدع
ــوى  ــق لداعش س ــم يتب ــه ل ــدود، إن الح
ــزون  يتمرك ــني  املقاتل ــن  م آالف  ــة  بضع
ــة  العراقي ــم  القائ ــدة  بل يف  ــاس  باألس
ــن  م ــر  اآلخ ــب  الجان ــىل  ع ــال  والبوكم

الحدود يف سوريا.
وقال الكولونيل األمريكي رايان ديلون 
ــف “نتوقع منهم  ــم التحال املتحدث باس
ــرار لكننا ندرك ذلك  ــوا الف اآلن أن يحاول
ــعنا للقضاء عىل  ــا بوس ــنفعل كل م وس

قادة الدولة اإلسالمية”.
ــني 1500  ــه يوجد ما ب ــدر ديلون أن وق
ــني 2000  ــم وما ب ــل يف القائ و2500 مقات

و3000 يف البوكمال.
ــوريا  وس ــراق  الع ــي  حكومت ــن  لك
ــون إنهم  ــني لهما يقول ــني الدولي والداعم
ــدور املقاتلني  ــيظل بمق قلقون من أنه س
ــون  ــا ال يك ــات عندم ــرب عصاب ــن ح ش

لديهم أراض يدافعون عنها.
ــتمرار مطاردة  وأضاف ديلون “مع اس
داعش يف تلك املناطق الصغرية ... نراهم 
يفرون إىل الصحراء ويختبئون هناك يف 
ــد إىل جماعة  ــة للتحول من جدي محاول

متمردة إرهابية”.
ــرة داعش  ــزم فك ــن ُته ــه “ل ــع قول وتاب
والخالفة االفرتاضية عىل املدى القريب. 

سيظل تهديد داعش قائما”.
ــن معقليه  ــام م ــذا الع ــرده ه ــد ط وبع
ــة  ــراق والرق ــل يف الع ــني، املوص الرئيسي
ــب  ــش إىل جي ــع  داع تراج ــوريا،  يف س

صحراوي آخذ يف االنكماش عىل جانبي 
حدود البلدين.

ــم الجيش،  ــراق يواجه التنظي ويف الع
ــادة  ــدويل بقي ــف ال ــن التحال ــوم م املدع
ــيعية  ش ــل  وفصائ ــدة،  املتح ــات  الوالي
ــوريا  ــة مدعومة من إيران. ويف س مسلح
ــن الفصائل  ــا م ــف ائتالف ــم التحال يدع
الكردية والعربية يف مناطق شمال ورشق 
ــيا  ــا تدعم إيران وروس ــر الفرات بينم نه

حكومة الرئيس بشار األسد.
ــار الحكومة السورية يف  وينهي انتص
ــة الغربية  ــزور الواقعة عىل الضف ــر ال دي

ــهرين  ــتمرت ش ــرات معركة اس ــر الف لنه
ــد مركز  ــة التي تع ــىل املدين ــرة ع للسيط
ــوريا. وحارص داعش  ــاج النفط يف س انت
ــوات جيبا حكوميا هناك حتى كرس  لسن
الجيش الحصار يف أوائل سبتمرب أيلول 
ــزاع املناطق الخاضعة  ــدأ معركة النت لتب

للتنظيم يف املدينة.
ــوري  الس ــمي  الرس ــالم  اإلع ــال  وق
ــدات  ــري “وح ــدر عسك ــن مص ــال ع نق
ــوري أنجزت  ــي الس ــش العرب ــن الجي م
ــة والحليفة  ــع القوات الرديف بالتعاون م
ــزور بالكامل من  ــر ال ــة دي ــر مدين تحري

براثن تنظيم داعش اإلرهابي”.
ــوري لرويرتز  وقال مصدر عسكري س
ــش  الجي يف  ــية  الهندس ــدات  الوح إن 
ــر الزور  ــوارع واملباني يف دي ــط الش تمش
ــام والرشاك الخداعية  وتقوم بإزالة األلغ

التي زرعها التنظيم يف املنطقة.
ــة السورية  ــزال القوات الحكومي وال ت
ــد 40 كيلومرتا تقريبا من الحدود  عىل بع
ــد ملواجهة  ــث تستع ــد البوكمال حي عن

حاسمة مع التنظيم.
وأضاف املصدر العسكري أن الهزيمة 
ــة  الدول أن  ــا  عملي ــي  تعن ــال  البوكم يف 
ــس لها  ــة لي ــتصبح منظم ــالمية س اإلس
ــوف  وس ــد  موح ــادة  قي ــكل  بهي ــود  وج
تتحول إىل مجموعة من األفراد املتفرقني 

دون مقر وأماكن للقيادة.
ــد أن داعش  ــه ال يعتق ــال املصدر إن ق
سيبدي مقاومة رشسة يف املعركة األخرية 
ــن  ــري م ــتسالم كث ــع اس ــال م البوكم يف 

مقاتليه يف مناطق أخرى.
ــيقاتل حتى  ــم س ــاف أن بعضه وأض
املوت لكن لن يكون بمقدورهم فعل يشء 
ــل الجهات دون  ــارصون من ك ألنهم مح
ــات  ــور للمعنوي ــل تده ــدادات ويف ظ إم
وبالتايل تكون جميع مواطن قوة التنظيم 

قد انتهت.
ــات  العملي ــادة  ــت قي ــراق قال الع ويف 
ــرتكة العراقية إن الجيش والعشائر  املش
السنية وقوات الحشد الشعبي املدعومة 
ــرب الرئييس  ــيطروا عىل املع ــن إيران س م
ــق الرسيع الذي يربط  الواقع عىل الطري

القائم والبوكمال.
ــا دخلوا أيضا مدينة القائم نفسها  كم
ــىل الحدود بالجانب الجنوبي  الواقعة ع
ــوم  الهج ــدف  ويه ــرات.  الف ــر  نه ــن  م
ــم وراوة، وهي مدينة  للسيطرة عىل القائ

أصغر عىل الضفة الشمالية للنهر.
ــن العراق حملته األخرية لسحق  ويش
ــة  الدول ــا  أعلنته ــي  الت ــة  الخالف ــة  دول
ــا عسكريا  ــن هجوم ــالمية كما يش اإلس
ــن أجروا  ــراد الذي ــىل األك ــمال ع يف الش

استفتاء عىل االستقالل يف سبتمرب .
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طهران/
ــة  كاذب ــات  "معلوم ــران  إي ــتنكرت  اس
 (CIA) "ــتخبارات األمريكية ــة االس لوكال
ــول العالقة بني طهران وتنظيم القاعدة  ح
ــق ضبطت عند  ــرش وثائ ــي، بعد ن اإلرهاب
ــام  ــان الع ــن الدن بباكست ــامة ب ــل أس قت

.2011
ــة اإليراني محمد  وكتب وزير الخارجي
ــف، يف تغريدة عىل تويرت: "رقم  جواد ظري
قيايس سخيف عن حجم تأثري الدوالرات 
ــيس آي آيه  ــة ل ــار الكاذب ــة: األخب النفطي
ــات  الديمقراطي ــن  ع ــاع  الدف ــسة  ومؤس
ــدة  ــم القاع ــاة لتنظي ــق منتق ــول وثائ ح
متعلقة بإيران ال يمكنها إلغاء دور حلفاء 
ــبتمرب  الواليات املتحدة يف (هجوم) 11 س

.2001 "
ــرشت نحو 470  ـــ"CIA" قد ن ــت ال وكان
ــا يف مايو  ــة، ضبطته ــة إضافي ــف وثيق أل
ــش األمريكي  ــم الجي ــا اقتح 2011 عندم
ــاد وقتل زعيم التنظيم  مجمعاً يف أبوت أب
اإلرهابي املتطرف الفار منذ عرش سنوات، 

بعد الهجوم األمريكي عىل أفغانستان.
ــسة الدفاع  ــان لدى مؤس ــد الباحث وأك
ــلني  ــاس جوس ــات، توم ــن الديمقراطي ع
ــا عىل الوثائق  ــل روجيو، اللذين اطلع وبي
ــن  ــا تتضم ــا، أنه ــة عنه ــع الرسي ــل رف قب
ــة بني  ــات مضطرب ــول عالق ــات ح معلوم

التنظيم وإيران.
ــن الديمقراطيات،  ــسة الدفاع ع ومؤس
ــا  بمواقفه ــة  معروف ــط  ضغ ــة  مجموع

املعادية جداً إليران.
ــت الذي  ــق يف الوق ــرش الوثائ ــي ن ويأت
ــس األمريكي، دونالد  تزيد فيه إدارة الرئي
ــران، وتهدد  ــىل طه ــا ع ــب، ضغوطه ترام
ــووي املوقع  ــن االتفاق الن ــاب م باالنسح

ــات  (الوالي ــت  الس ــدول  وال ــران  إي ــني  ب
ــيا والصني وفرنسا  ــدة وأملانيا وروس املتح

وبريطانيا).
ــم  ــع تنظي ــة م ــران أي عالق ــي إي وتنف
ــع الجيش السوري  القاعدة، وتتحالف م
ــات اإلرهابية  ــد املجموع ــذي يقاتل ض ال
ــرع  ــش وف ــم داع ــل تنظي ــة مث والجهادي

تنظيم القاعدة يف سوريا.
ــن  م ــة  القريب ــارس  ف ــة  وكال ــدت  وأك

ــرش  ــايض، أن ن ــس امل ــني، الخمي املحافظ
ــم  تنظي ــول  ح  "CIA" ــا  انتقته ــق  وثائ
ــة  "ملمارس ــرشوع  م ــن  م ــزء  ج ــدة  القاع

الضغوط عىل إيران".
ــة  للجمهوري ــىل  األع ــد  املرش ــرر  وك
ــالمية، آية الله السيد عيل خامنئي،  اإلس
ــدم نسيان أن الواليات املتحدة  وجوب "ع
هي العدو الرئييس لألمة اإليرانية"، وذلك 
ــني وثانويني  ــالب جامعي ــام ط ــة أم يف كلم

قبل يومني من الذكرى السنوية الحتجاز 
ــران  ــة يف طه ــارة األمريكي ــن يف السف رهائ
ــا أدى إىل قطع  ــام 1980مسسس م يف الع

العالقات بني البلدين.
ــام أمريكا  ــي: "الرتاجع أم وقال خامنئ
ــو  ه ــد  الوحي ــق  الطري ــة،  وقاح ــا  يزيده
ــة"، حسبما  ــود واملقاوم ــة والصم املواجه

نقلت عنه وكالة إرنا.

بريوت
ــي لعلماء  ــد االتحاد العامل  أك
ــام مؤتمره الذي  املقاومة، يف خت
ــة  املقاوم أن  ــريوت،  ب يف  ــم  اقي
ــار  آث ــطب  بش ــة  كفيل ــا  وحده

االحتالل وطرد املحتلني.
ــي  الختام ــان  البي ــاف  وأض
ــوان  ــل عن ــذي حم ال ــر  للمؤتم
"فلسطني بني وعد بلفور والوعد 
ــد بلفور  ــي"، إن مئوية وع اإلله
ــت تمر األمة بمرحلة  تأتي يف وق
ــا املقاومة يف  انتصارات تسجله

فلسطني ولبنان.

ــار البيان إىل أن االعرتاف  وأش
بالكيان الصهيوني واالعرتاف به 
ــة يرفض املسلمون  كدولة، خيان

جميعا االنجرار إليها.
ــة  القضي أّن  ــان  البي ــد  وأك
ــة  القضي ــى  تبق ــة  الفلسطيني
ــب أن تلتقي  ــة والتي يج املركزي
ــدول  ال ــاً  داعي ــا،  حوله ــة  األم
ــم  دع إىل  ــالمية  واإلس ــة  العربي
ــي للصمود  ــعب الفلسطين الش
ــاع عن القدس  واملرابطة يف الدف
ــّل محاوالت  ــاً ك ــىص، مدين واألق
ــرأت عليها  التي تج ــع  "التطبي

بعض الدول العربية علناً وعىل 
رأسها السعودية".

ــا بيان املؤتمر الربملاَن  كما حّي
ــِل رفِع  ــىل تجريم فع العراقي ع
ــم اإلرسائييل، وأعرب البيان  العل
ــه "للعدوان  ــي عن إدانت الختام
ــىل  ع ــي  األمريك ــودي  السع
ــع  ــه ورف ــا إىل وقف ــن"، ودع اليم
ــعب اليمني،  ــن الش ــار ع الحص
ــق  قل ــن  ــر ع املؤتم ــرب  أع ــا  كم
ــن محاوالت  ــديد م العلماء الش
ــيص وهدمه  ــد املسجد األق تهوي

وتدمريه.

إيران تستنكر مزاعم "CIA" حول عالقتها بتنظيم القاعدة مؤتمر علماء املقاومة : املقاومة 
وحدها كفيلة بشطب آثار االحتالل

مسؤول وتقرير: مسؤول أمريكي التقى برئيس 
جهاز األمن الوطني السوري يف دمشق

بريوت (رويرتز) 
ــس إن مسؤوال  ــق لرويرتز أم ــارز مقرب من دمش ــؤول ب ــال مس  ق
ــن الوطني السوري يف  ــع رئيس جهاز األم ــا كبريا التقى م أمريكي
ــوريا يقوم بها مسؤول  ــبوع يف أرفع زيارة إىل س ــق هذا األس دمش

أمريكي منذ بدء الحرب يف 2011.
ــس وقالت إن  ــأ أوال أم ــة النب ــار اللبناني ــة األخب ــرت صحيف وذك
املسؤول األمريكي ناقش قضايا أمنية تشمل أمريكيني مفقودين 
ــة األمريكية  ــرات املركزي ــارص من املخاب ــوريا من بينهم عن يف س

(يس.آي.إيه).
ــم املسؤول  ــق يف املنطقة اس ــؤول املقرب من دمش ــم يذكر املس ول
ــوك رئيس جهاز األمن  ــذي التقى مع اللواء عيل ممل األمريكي ال
ــي أنها خطوة مهمة  ــي السوري. وأضاف املسؤول اإلقليم الوطن

   ”   لكن دمشق ليس لديها ثقة يف املوقف األمريكي”.
وسافر املسؤول األمريكي إىل دمشق عرب لبنان.

ــد  ــار األس ــات املتحدة املعارضة ضد الرئيس بش ــاندت الوالي وس
ــلحة  ــة. وزودت جماعات من املعارضة بأس ــرب األهلي خالل الح
عرب برنامج مساعدات عسكرية تديره (يس.آي.إيه) أمر الرئيس 

دونالد ترامب بإنهائه هذا العام.
ــون يف أواخر الشهر  وكرر وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرس
ــد التنحي عن  ــىل األس ــدة بأنه ع ــف الواليات املتح ــايض موق امل
ــه... القضية  ــن نهايت ــد يقرتب م ــال “عهد أرسة األس ــة وق السلط

الوحيدة هي كيفية تحقيق ذلك”.
ــيا وإيران السيطرة عىل  ــتعاد األسد بدعم عسكري من روس واس
ــات من األرايض ويبدو وضعه  ــدى العامني املاضيني عىل مساح م

العسكري قويا.
ــف ضد تنظيم  ــوريا يف إطار التحال ــوات أمريكية يف س ــل ق وتقات
ــة املسلحة  ــن املعارض ــاعدت جماعات م ــالمية وس ــة اإلس الدول
ــمال  ــادة كردية عىل السيطرة عىل الرقة ومناطق أخرى يف ش بقي

ورشق سوريا.
ــوك “اعرتض عىل وجود  ــال املسؤول اإلقليمي لرويرتز إن ممل وق
ــرب احتالال”.  ــة والذي يعت ــىل األرايض السوري ــة ع ــوات أمريكي ق
ــاري  ــي رد بالقول “وجودنا استش ــؤول األمريك ــاف أن املس وأض

ونقاتل داعش”.
ولم يتسن الوصول إىل مسؤولني يف الحكومة السورية للتعليق.

القاهرة (رويرتز) 
ــة من قبل  ــددة غري معروف ــة متش ــت جماع  أعلن
ــة مسؤوليتها عن  ــوم الجمع ــة بالقاعدة ي ــىل صل ع
هجوم يف الصحراء الغربية املرصية أودى بحياة 16 
رجل رشطة عىل األقل قبل أسبوعني قالت الجماعة 

إنه بداية لجهاد تعلنه ضد الدولة املرصية.
ــة الجديدة التي تسمي نفسها  ولم تقدم الجماع
ــىل ادعائها بأنها  ــالم) دليال ع (جماعة أنصار اإلس
ــذة الهجوم الذي وقع يوم 21 أكتوبر لكنها قالت  منف
ــدد  ــا حاتم عماد الدين عبد الحميد، وهو متش إن أب
ــتبه السلطات املرصية بضلوعه يف الهجوم، كان  تش
ــبوع يف  ــد هذا األس ــل عبد الحمي ــا. وقت ــد قادته أح

رضبة جوية نفذتها القوات املرصية.
ــي معركة عرين  ــان “ها ه ــة يف بي ــت الجماع وقال
ــىل حدود  ــة ع ــات البحري ــة الواح ــود يف منطق األس
ــا بها جهادنا وتم لنا فيها النرص... عىل  القاهرة بدأن

حملة العدو”.
ــة إنه ال يستطيع  ــؤول يف وزارة الداخلي وقال مس
ــة إعالن املسؤولية مضيفا أن  أن يؤكد أو ينفي صح

تحقيقا ُيجرى بشأنه.
ــب يف مصلحة الطب  ــال مصدران أمنيان وطبي وق
ــووي (دي.إن.أيه)  ــي إن تحليل الحمض الن الرشع
ــة الجوية  ــن قتلوا يف الرضب ــددين الذي لجثث املتش

أثبت أن عبد الحميد أحد القتىل.
ــام  وقال املصدران إن عبد الحميد كان نائبا لهش
ــماوي الضابط السابق يف الجيش الذي تحول  عش
ــات املرصية بأنه وراء  ــدد والذي تتهمه السلط للتش
ــابقة يف األرايض املرصية دبرها من خارج  هجمات س

مدينة درنة الليبية.

ــان يف الكلية الحربية يف نفس السنة  وتخرج االثن
ــا الفكر  ــة العتناقهم ــة العسكري ــن الخدم وفصال م

املتطرف.
ــم القاعدة وهو  ــماوي معروف بوالئه لتنظي وعش
ما يعني ظهور خلية جديدة يف مرص للتنظيم الذي 
ــامة بن الدن إذا ثبت أن إعالن املسؤولية  ــسه أس أس

الذي أصدرته جماعة أنصار اإلسالم صحيح.
ــم  تنظي ــوا  بايع ــددون  متش ــالميون  إس ــن  وأعل
ــة مسؤوليتهم عن معظم  داعش يف السنوات املاضي
ــة. ويعتقد أن  ــن املرصي ــوات األم ــىل ق ــات ع الهجم
ــدة التي  ــن داعش إىل القاع ــل والءه م ــماوي نق عش
ــة ببعضها  ــا املتصل ــام الخالي ــرث عىل نظ ــد أك تعتم

البعض وليس الهرم القيادي الرسمي.
ــوزارة  ــي ب ــن الوطن ــاع األم ــط يف قط ــال ضاب وق
ــمه “جمعنا  ــدم نرش اس ــة طلب ع ــة املرصي الداخلي
ــماوي وعبد الحميد انفصال  معلومات تفيد بأن عش
ــل ثالث لهما  ــد مقتل زمي ــالمية بع ــن الدولة اإلس ع

وأيضا ألسباب عقائدية”.
ــوم يف 21  ــة وقت هج ــادر أمني ــة مص ــت ثالث وقال
ــاط واملجندين  ــن الضب ــىل األقل م ــر إن 52 ع أكتوب
ــوا عندما تعرضت دوريتهم للهجوم. ونفت وزارة  قتل
ــة إن عدد القتىل  ــك يف اليوم التايل قائل ــة ذل الداخلي

16 فقط.
ــن املرصية  ــدث ضد قوات األم ــوم هو األح والهج
ــش وقع  ــب داع ــن جان ــات م ــت لهجم ــي تعرض الت
ــه امتد إىل  ــيناء لكن ــمال س ــا يف محافظة ش معظمه
ــددة أخرى  ــارج املحافظة. وهناك جماعات متش خ

تنشط يف القاهرة ومدن أخرى.

ــوات  ــان الق ــدا ألرك ــا جدي ــيس رئيس ــني السي وع
ــت وزارة الداخلية عددا  ــة بعد الهجوم. ونقل املسلح
من قياداتها املسؤولة عن اإلعداد للمأمورية األمنية 

بالواحات إىل مناصب أخرى يف الوزارة.
ــبوع  ــني يف غضون أس ــن برضبت ــوات األم وردت ق
ــا ضابط  ــررت إحداهم ــىل وح ــرشات القت ــا ع أوقعت

رشطة أخذه املتشددون رهينة يف هجوم الواحات.
ــتخدمت  ــالم إنها اس ــت جماعة أنصار اإلس وقال
ــم تذكر عدد  ــوم لكنها ل ــة يف الهج ــف صاروخي قذائ
ــوات الجوية  ــن. وقالت إن الق ــوات األم ــىل من ق القت
هاجمتها بعد مرور 11 يوما وقتلت عددا من أفرادها 

بينهم عبد الحميد.
ــماوي نفذ بعض  ــادر األمنية إن عش ــول املص وتق
ــة اغتيال  ــن بينها محاول ــات يف مرص م ــرب الهجم أك
ــة يف 2013 وقتل النائب العام يف 2015  وزير الداخلي

بسيارة ملغومة.
ــل يف  ــماوي انتق ــا إن عش ــادر أيض ــول املص وتق
ــع مرص وهي  ــن الحدود م ــة م ــة القريب 2014 إىل درن
معقل لالرهابيني يف ليبيا حيث يقود خلية للقاعدة. 
ــل من الجيش  ــة لرضبات جوية من ك ــت درن وتعرض
ــل يف رشق البالد ومرص.  ــذي يعم ــي الليبي ال الوطن
ــذ رضبات  ــني أنه نف ــن الجانب ــى كل م ــع ذلك نف وم

جوية يف درنة يوم االثنني أوقعت 15 قتيال.
ــالت بالقاعدة، من  ــا ص ــت جماعات تربطه ونقل
ــراس الرشيعة، بيان جماعة أنصار  بينها جماعة ح
ــراس الرشيعة  ــالم. وتنرش صفحات جماعة ح اإلس
ــم  ــات زعي ــي بيان ــل االجتماع ــع التواص ــىل مواق ع

القاعدة أيمن الظواهري.

جماعة جديدة على صلة بالقاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم كبري يف مصر


