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مقتل 13 عنصرًا من داعش بينهم 

قائدان يف أفغانستان
كابول/ وكاالت

ــاء، أن 13 من  ــتان، أمس الثالث ــمال غرب أفغانس ــلطات والية جوزجان ش أعلنت س
ــرون بجروح، يف  ــوا وأصيب 7 آخ ــدان ميدانيان، قتل ــش»، بينهم قائ ــلحي «داع مس
ــم حكومة  ــع القوات الحكومية. وأكد رضا غفوري، املتحدث باس مواجهات عنيفة م
ــة درزاب، حيث هاجم  ــتمرة يف مديري ــزال مس ــارك ال ت ــني، أن املع ــة، للصحفي الوالي

مسلحو «داعش» مركز املديرية من عدة اتجاهات.
ــارئ جالل الدين ومال  ــني البارزين، وهما ق ــدث إىل أن القائدين امليداني ــار املتح وأش

رسول، يف عداد القتىل. ويف ترصيح صحفي، بنفس اليوم 
ــش» يواصلون  ــلحي «داع ــدف، أن مس ــة، حليمة ص ــس الوالي ــو مجل ــرت عض ، ذك
ــي عىل التوايل، وأن  ــة  درزاب (مركز املديرية) لليوم الثان ــم القتحام مدين محاوالته
ــؤولة أن الحكومة لم  ــني قطعوا جميع الطرق املؤدية إىل املدينة. وذكرت املس اإلرهابي
ــوى عىل أقل من 10 % من أرايض املديرية، وأن املواجهات قد  ــيطر حاليا س تعد تس

أسفرت عن وقوع خسائر برشية لدى الطرفني.

باكستان: أمريكا املسؤولة عن 
انتشار التطرف

اسالم آباد/ وكاالت
ــنطن مسؤولية انتشار  ــتاني، رضا رباني، واش ــيوخ الباكس حّمل رئيس مجلس الش
التطرف، بحسب قناة "جيو نيوز" الباكستانية، وطالب رباني الدول الغربية بوقف 

تحميل املسلمني مسؤولية أفعالهم.
ــركات اإلرهابية  ــات املتحدة دعمت الح ــر صحفي، إن "الوالي ــع رباني، يف مؤتم وتاب
ــد أن هاجمت  ــيا، بع ــتقرار يف جنوب آس ــدم االس ــن ع ــؤولة ع ــي مس ــايض، وه يف امل

أفغانستان".
وطالب رباني الدول الغربية بوقف تحميل املسلمني مسؤولية أفعالهم. وأشار إىل أن 

"التطرف سيزداد إن لم تنته حالة عدم االستقرار يف البالد (باكستان)".
ــاعدات األمنية للجيش  ــت الخارجية األمريكية، يف 4 يناير املايض، تعليق املس وأعلن

الباكستاني (أكرث من 900 مليون دوالر سنوياً)، عىل خلفية اتهامات ترامب.
ــتمر  ــم الخارجية األمريكية، إن إدارة ترامب ستس وقالت هيذر نويرت، املتحدثة باس
ــازم" ضد حركة  ــاد بـ"تحرك ح ــالم آب ــاعدات، إىل أن يقوم جيش إس ــق املس يف تعلي

طالبان وشبكة حقاني األفغانيتني، اللتني تستهدفان جنوداً أمريكيني.
جدير بالذكر أن حّدة التوترات بني باكستان وأمريكا كانت قد تصاعدت عىل خلفية 
ــالم آباد بتوفري "مالذ آمن لإلرهابيني  تكرار اتهام الرئيس األمريكي دونالد ترامب إس

الذين تصطادهم أمريكا يف أفغانستان"، وهو ما تنفيه باكستان كلياً.

استعدادات أمريكية إلجراء مناورات 
مع االحتالل اإلسرائيلي

القدس املحتلة/ وكاالت
ــم آليات وناقالت  ــش األمريكي يض ــس الثالثاء، برتل للجي ــكان القدس أم تفاجأ س

جنود، يسري يف شوارع املدينة يف طريقه إىل الجنوب.
ــابق إىل إرسائيل  ــوا يف وقت س ــي قد وصل ــدي أمريك ــادر أن 2500 جن ــفت مص وكش
ــم "جنيفر  ــة، أطلق عليها اس ــرتكة ضخم ــكرية مش ــتعدادا إلجراء مناورات عس اس

كوبرا"، من املقرر أن تبدأ يف الرابع من مارس املقبل وتستمر أسبوعني.
ويشارك يف املناورة 2000 جندي من سالح الجو اإلرسائييل، وتتضمن مناورات حية، 

إال أن أغلبها سيجرى بطريقة املحاكاة عىل أجهزة الحاسوب اآليل.
ــادة للصواريخ يف  ــابق أنظمة دفاع مض ــة، نرشت يف وقت س ــت القوات األمريكي وكان
ــكرية التي  ــاورات العس ــيل، قبيل بدء املن ــالل اإلرسائي ــاء ملناطق االحت ــع أنح جمي

تجرى كل عامني، ومنها أنظمة "باتريوت" املضادة للصواريخ.

حول العالمحول العالم

ــف اجتمع  ــتغربة لألس ــوة لم تعد مس يف خط
ــة  اليهودي ــات  املنظم ــادة  ق ــن  م ــخصاً  ش  70
ــر  ــدة آخ ــة املتح ــارات العربي ــة يف اإلم األمريكي
ــتغراب عدم  ــو لالس ــا يدع ــايض، وم ــبوع امل األس
ــؤولني اإلماراتيني الكشف عن هويتهم  رغبة املس
ــؤولني اليهود األمريكيني بالرغم من  من قبل املس
ــود اإلرسائيليني واألمريكيني  ــاون مع اليه أن التع
ــيق  ــد ولطاملا كان بينهم تنس ــىل أح ــس ّرساً ع لي

عايل املستوى واعرتاف ضمني بـ"إرسائيل".
وكعادتها بدأت اإلمارات بالتحريض ضد دول 
ــًى جديداً  ــور تأخذ منح ــا يجعل األم إقليمية م
ــكالت  ــة كونه يعمق مش ــدًة وأكرث عدواني ــرث ح أك
ــط من جهة ويكّلف اإلمارات أثماناً  الرشق األوس
ــول إىل مرحلة  ــن الوص ــن م ــى تتمك ــة حت باهظ
التطبيع مع الصهيوني الذي يدفعها إىل التورط 

بمشكالت إقليمية هي بغنى عنها.
ــت  بوس ــم  جريوزالي ــة  صحيف ــن  ع ــًال  ونق
اإلرسائيلية، قال النائب التنفيذي لرئيس مؤتمر 
ــة الكربى  ــة األمريكي ــات اليهودي ــاء املنظم رؤس
ــي عقده عقب  ــني، يف مؤتمر صحف ــوم هونل مالك
ــات اليهودية األمريكية  زيارة 70 من قادة املنظم
ــني ركزوا  ــادة اإلماراتي ــي، إن الق ــي ودب ــو ظب ألب
ــلبي لرتكيا  ــلوك الس ــالل املحادثات عىل الس خ

وإيران يف املنطقة.
ــن هونلني  ــة ع ــة اإلرسائيلي ــت الصحيف ونقل
ــألة تعميق  ــت إىل مس ــات تطرق ــه إن املباحث قول
ــرتاف بـ"إرسائيل"، دون الحديث  العالقات واالع
ــي. ووفقاً  ــن الجانب اإلمارات ــن أي التزامات م ع
ــؤولون اإلماراتيون عن  ــدث املس ــة، تح للصحيف
ــر ووصفوها بأنها "مصدر قلق كبري" لبالدهم  قط
، كما اتهموا رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
ــة يف الجلوس عىل  ــاس بـ"النفاق وعدم الرغب عب

طاولة املفاوضات".
ــودي  ــد اليه ــرب الوف ــتغرباً أن يعت ــس مس ولي
ــرتاتيجية كما  ــاد اس ــا أبع ــارة له ــذه الزي ــأن ه ب
ــاء املنظمات اليهودية  ــا مدير مؤتمر رؤس وصفه
ــاف غرينربغ:  ــتيفن غرينربغ، وأض ــة س األمريكي

ــتويات" وأشار  "التقينا مع الجميع يف أعىل املس
ــوا منه عدم ذكر  ــه اإلماراتيني طلب إىل أن محاوري
ــاء  ــد أن اللق ــي أن أؤك ــن يمكنن ــمائهم، "ولك أس
ــران واليمن  ــرية. تحدثنا عن إي ــة كب كان ذا أهمي
ــرف وأوضحوا لنا أنهم  ــر، وتحدثنا عن التط وقط

متلهفون جداً لرؤية الدعم للسعوديني".
ــربغ" قائًال إن "اإلمارات ترغب يف  وتابع "غرين
التعاون مع إرسائيل يف القضايا األمنية ومكافحة 
التطرف، كما ترغب يف حل للقضية الفلسطينية 
ــع إرسائيل  ــن التعامل م ــالد م ــن الب ــى تتمك حت
ــك اقتصادها من  ــاً، ألنها تحاول تحري اقتصادي
ــتقل وإىل التكنولوجيا  ــط إىل االقتصاد املس النف

الفائقة".

لماذا إيران وتركيا؟!
ــة وخاصًة  ــدول العربي ــع بعض ال ــس بوس لي
ــرة أن الجمهورية  ــل فك ــا تحتم ــة منه الخليجي
ــة املخططات  ــة تقف يف وجه ــالمية اإليراني اإلس
ــيم  تقس ــع  من ــىل  ع ــل  وتعم ــة،  الصهيوأمريكي
ــري  ــلة وخ ــات فاش ــا إىل كانتون ــة وتفتيته املنطق
ــعت واشنطن بكل  مثال عىل ذلك العراق التي س
ثقلها لتقسيمه وتمزيقه ومنعه من الحفاظ عىل 
وحدة أراضيه، بالرغم من أن الهدف من مجيئها 
ــة  ــن تخريبي ــل عناوي ــن يحم ــم يك ــراق ل إىل الع
ــون  ــؤولون األمريكي ــا ّرصح املس ــيمية كم وتقس
حينها، لنشهد عقداً كامًال وأكرث من الديمقراطية 

األمريكية الدموية يف العراق والتي مزّقت أوصال 
ــقاء  ــاك لتأتي إيران وترّمم جرح األش الحياة هن
ــالد وتمنع  ــيم الب ــاهم بمنع تقس ــني وتس العراقي

رسطان "داعش" من االنتشار يف املنطقة.
ــطينية كان  ــة الفلس ــش القضي ــا أن تهمي كم
ــاهدنا  ــعودياً - إماراتياً ضمنياً وقد ش ــاً س مطلب
ــن  ع ــز  والعج ــي  اإلمارات  - ــعودي  الس ــلل  الش
الوقوف يف وجه قرار ترامب األخري حول القدس، 
ــا تعطيل املؤتمرات  ــم حاولوا إىل حد م حتى إنه
ــا وغريها،  ــدس يف تركي ــرصة الق ــدت لن ــي عق الت
ــران الداعم  ــم إي ــرز نج ــة ب ــذه املرحل ــالل ه وخ
القديم الجديد للقضية الفلسطينية ليرتجم هذا 
ــة حماس،  ــيايس لحرك ــكالم رئيس املكتب الس ال

ــد  املرش إىل  ــاً  خطاب ــل  ويرس ــة  هني ــماعيل  إس
ــي ثّمن فيه  ــورة اإليرانية، عيل خامنئ ــىل للث األع
ــطينية، ولفت  ــم القضية الفلس ــران يف دع دور إي
ــادات داخل إيران،  ــد يف توجيه القي إىل دور املرش
ــق  ــان عمي ــدي إيم ــي "ل ــيد الخامنئ ــًال للس قائ
ــه القيادات املؤمنة داخل  بدوركم الكبري يف توجي
ــة مرشوع القضاء  ــالمية ملواجه الجمهورية اإلس
عىل القضية الفلسطينية"، وتابع هنّية "من دون 
ــتواصل  ــك، إّن إيران وبتوجيهاتكم عّززت وس ش

تعزيز قوة املجاهدين واملقاومة يف فلسطني".
ــاك مثلث جديد من  ــد علم الجميع بأن هن لق
ــم كًال من  ــة ويض ــكل يف املنطق ــات يتش التحالف
ــدول مجتمعًة  ــذه ال ــران"، ه ــا واي ــيا، تركي "روس
ــة  املرحل يف  ــة  وخاص ــري  كب ــد  ح إىل  ــاهمت  س
ــيم  ــرشوع تقس ــة إىل م ــه رضب ــابقة يف توجي الس
املنطقة ومنعت األمريكي من تقسيم سوريا عرب 
ــة ملرشوعه، ويف  ــة خدم ــتغالل قوميات معين اس
ــات املتحدة األمريكية  مقابل ذلك برز دور الوالي
ــذه الدول الثالثة  ــاض أي دور إيجابي له يف إجه
ــط وأبرزها "األزمة  يف حل مشكالت الرشق األوس
ــا تملك من  ــنطن بكل م ــورية" وعملت واش الس
سلطة وعزم وقوة عىل منع نجاح أي مؤتمر دويل 

تقوده هذه الدول الثالثة، "سوتيش" نموذجا.
ــوريا  ــه الواليات املتحدة اليوم يف س وما تفعل
ــى أي ترحيب من هذه الدول الثالث، حتى  ال يلق
ــان قال خالل األيام املاضية تعليقاً عىل  إن أردوغ
إرسال أمريكا أسلحة لشمال سوريا، :"قد يكون 
ــنطن حسابات ضد تركيا وإيران وربما  لدى واش

روسيا يف سوريا".
ــاً هو  ــه حالي ــل علي ــم العم ــا يت ــام، م يف الخت
ــرث جدية بني  ــق تقارب أك ــواء لتحقي ــة األج تهيئ
ــاه  ــل" واالتج ــة و"إرسائي ــدول العربي ال ــض  بع
ــرث فعالية، وهذا األمر  ــو التطبيع بخطوات أك نح
ــا"  ــران فوبي ــاب "إي ــم خط ــرب تضخي ــق ع يتحق

وأخرياً "تركيا فوبيا" أو "العثمانيون الجدد.

بغداد/ وكاالت  
ــمال يف  ــد محور الش ــاء، قائ ــس الثالث ــّذر أم ــت- ح الوق
الحشد الشعبي "عيل الحسيني"، من خاليا نشطة لتنظيم 
داعش اإلرهابي ما زالت موجودة يف الحويجة، داعياً لعملية 

عسكرية كبرية واستباقية للقضاء عليها.
ــح لـ "الغد برس" قال القائد العراقي: إن خاليا  ويف ترصي
ــش موجودة يف مناطق الحويجة الجبلية الحدودية بني  داع
ــبة لنا لوجود  ــوك، وهذا يثري القلق بالنس صالح الدين وكرك
ــش بدؤوا  ــاً أن الدواع ــش علينا، مبين ــوم يومي من داع هج
ينشطون لسوء األحوال الجوية واملناخ، وأن املنطقة بحاجة 

إىل تفتيش دائم وإىل مالحقة ومطاردة لعنارص داعش.
ــأن عدد خاليا داعش يف الحويجة ّرصح الحسيني:  وبش
ــرشات، وهم  ــق ال يتجاوز الع ــذه املناط ــش يف ه ــدد الدواع ع

يتنقلون ويشّكلون خطراً لكنهم ليسوا بالقوة السابقة.

ــتباقية  ــعة غري معلنة واس ــا إىل عمليات كبرية وواس ودع
واستخباراتية من عدة محاور، ألن الحدود اإلدارية مفتوحة 
ــا يمنع  ــن وكركوك، وم ــالح الدي ــات دياىل وص ــني 3 محافظ ب

انطالقها هو سوء الظروف الجوية ووعورة املنطقة.
ــني االثنني املايض  ــم  اعرتاض مجموعة من اإلرهاب وكان ت
ــع للحويجة وتم  ــعبي التاب ــد الش ــد قطعات الحش عىل أح

التصدي لهم وقتل 4 من الدواعش وفرار عدد منهم.
ــعبي، إننا  ــد الش ــمال يف الحش ــح قائد محور الش وأوض
ــاعة لتفتيش  ــرج صباحاً أو يف نفس الس ــد أي هجوم نخ بع
ــودون فيها،  ــة التي نعتقد أنهم موج ــة القرى القريب ومتابع
ــي أن  ــش ال يعن ــكان والتفتي ــس امل ــون يف نف ــم ال يبق ولكنه

نحصل عىل يشء.
ــتباكات  ــس أن اش ــي يوم أم ــي عراق ــف مصدر أمن وكش
حصلت يف قرية النجاتية، حيث تتواجد هناك قوات الحشد 

التابعة ألبو حمدان.
ونشبت االشتباكات بحسب املصدر عندما رصد منتسبو 
الحشد تحركات لعنارص داعش والتي كانت تحاول التسلل 

إىل املنطقة مستغلة سوء األحوال الجوية.
ــة يف منطقة املصىل  ــة الرتكماني ــرّض مقر الجبه ــا ، تع كم
 ،RBG7 ــة ــايض  إىل إطالق قذيف ــوم االثنني امل ــوك من ي بكرك
ــادل للنار بني الدواعش وبني دورية تابعة  أعقبها إطالق متب

لجهاز مكافحة االٍرهاب التي كانت قريبة من الحادث.
ــس الوزراء العراقي، حيدر العبادي،  جدير بالذكر أن رئي
ــش"  ــم "داع ــىل تنظي ــاء ع ــن يف 21 /11 /2017 القض أعل
ــة  ــالل املرحل ــه "خ ــد أن ــكرياً. وأك ــراق عس ــي يف الع اإلرهاب
القصرية املقبلة ستتم عمليات التطهري النهائية لـ "داعش" 
ــتعلن  ــال عمليات التطهري س ــار، وبعد إكم ــراء األنب يف صح

هزيمة "داعش" نهائياً يف العراق".
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