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التنظيم ينفي هزيمته ويزعم تكبيده الجيش العراقي خسائر بشرية كبيرة

ً القوات العراقية تتعقب فلول »داعش« .. وإعالن »النصر النهائي« قريبا
بغداد- وكاالت: ضيقت 
القوات العراقية اخلناق على 
املعقل املتبقي لتنظيم داعش 
في املدينة القدمية باملوصل، 
فيما أكدت بغــداد أن اعالن 
النصر النهائي وطرد التنظيم 
املتطرف من املدينة سيكون 
خالل االيام القليلة املقبلة.

وفــر عشــرات املدنيــن 
في اجتاه القــوات العراقية 
النســاء  مــن  ومعظمهــم 
واألطفــال وأصابــت نيران 
املتشــددين بعضهــم بينما 
عانوا من العطش والتعب.

وقال قادة جهاز مكافحة 
اإلرهاب باملدينة إن املعارك 
القادمة ستكون صعبة ألن 
معظــم املتشــددين أجانب 
ويتوقــع أن يحاربوا حتى 
املوت. وهــم يختبئون بن 
املدنيــن ويســتخدمونهم 

دروعا بشرية.
 وقال اللواء معن السعدي 
من جهــاز مكافحة اإلرهاب 
إن الســيطرة علــى معقــل 
املتشــددين املطل على نهر 
دجلــة ويدافــع عنــه نحو 
٢٠٠ مقاتل سيســتغرق ما 
بن أربعة وخمسة أيام من 

القتال.
وأضاف أن الزحف مستمر 
حتــى منطقة امليــدان، وقال 
»الســيطرة عليهــا معناهــا 
يوصلنا إلى نهر دجلة وبذلك 
يكون قد قسمنا املدينة القدمية 
لقســمن، اجلــزء اجلنوبي 
واجلــزء الشــمالي وأحكمنا 

السيطرة على نهر دجلة«.
وفي السياق، أفاد مصدر 
أمنــي بأن القــوات العراقية 
حتاصــر مســلحي »داعش« 
باملشفى العام ضمن املجمع 

الطبي في حي الشفاء غربي 
املوصــل، بعــد اســتعادتها 

بناءين ضمن املجمع.
وقــال ســعدون هــادي 

»داعش« باملشفى العام ضمن 
املجمع الطبي في حي الشفاء، 
بعد متكنها من السيطرة على 
مشفى »البتول« ودائرة الطب 

الضابط برتبة رائد في الرد 
السريع وهي قوات النخبة 
في وزارة الداخلية ان »قوات 
الرد السريع حتاصر مسلحي 

العدلي. 
وأوضــح هــادي انه »لم 
يتبــق لــدى قطعــات الرد 
السريع إال املستشفى العام 

التنظيم أصبح محاصراً في آخر معاقله.. الرقة

بعد 4 أعوام.. »داعش« ينسحب بالكامل من حلب

عواصم - وكاالت: انسحب 
تنظيم داعش بالكامل امس 
من محافظة حلب، في ضربة 
جديدة للتنظيم اإلرهابي الذي 
خسر معقله في املوصل امس 
األول، ليصبــح محاصــرا 

مبدينة الرقة السورية.
وأعلن املرصد الســوري 
حلقوق اإلنسان في بيان »إن 
التنظيم انسحب من ١٧ قرية 
وبلدة في جنوب شرق حلب، 
ليصبح بذلك خارج احملافظة 
بعد أربعة أعوام على تواجده 
فيهــا« واضــاف املرصد ان 
قوات النظام السوري اطبقت 
احلصــار على اخــر معاقل 
»داعش« في محافظة حلب 
وأصبحت تســيطر بشــكل 
كامل على طريق »الرصافة 

- اثريا«.
وأوضح املرصد في بيان 
ان قــوات النظام الســوري 
وبدعم من املسلحن املوالن 
لهــا متكنت مــن التقدم في 
مئات األمتــار األخيرة التي 
ابقتها امس األول من طريق 
»الرصافة - اثريا« لتسيطر 

امس عليها بشكل كامل.
وأضاف أن قوات النظام 
تكون بذلك قد اطبقت احلصار 
علــى اخــر وجــود لتنظيم 
»داعش« في محافظة حلب 
بعد عملية عســكرية بدأتها 

في ١٧ يناير املاضي.
في غضون ذلك، استعاد 
داعش امس الســيطرة على 
حي الصناعة الواقع في شرق 
مدينة الرقة واحملاذي للمدينة 
القدمية، وفق ما أفاد املرصد.
وقال مدير املرصد رامي 
عبدالرحمن »استعاد تنظيم 

داعش امس الســيطرة على 
حــي الصناعة بشــكل كامل 
غداة شــنه هجوما معاكسا 
االنتحاريــن  مســتخدما 
وطائرات مسيرة واألنفاق«.
ويحظــى حــي الصناعة 
الذي خسره التنظيم في ١٢ 
يونيو بأهمية »استراتيجية« 
بحســب عبدالرحمن لكونه 
»على متاس مباشر مع املدينة 
القدمية« التي يتحصن فيها 

املسلحون.
ومتكن التنظيم امس األول 
من السيطرة على ستة مواقع 
على األقل في حيي الصناعة 
واملشــلب، بعد تسلل نحو 
اربعن مسلحا متنكرين بزي 
قوات سوريا الدميوقراطية، 
وخاضوا مواجهات مع »قوات 
النخبــة الســورية«، وهــم 
مجموعة من املقاتلن العرب 
تدعمهم واشنطن ويقاتلون 
بالتنسيق مع قوات سوريا 

الدميوقراطية في الرقة. 
عبدالرحمــن  وأوضــح 
ان طائــرات التحالــف التي 
شــنت غــارات كثيفــة على 
مناطق االشتباك »لم تتمكن 
مــن رد التنظيم الى النقاط 
التــي انطلق منها« مشــيرا 
الــى »تراجــع مقاتلي قوات 
النخبــة وقــوات ســوريا 
الــى حــي  الدميوقراطيــة 
املشلب، حيث يعملون على 
حتصن خطوطهم الدفاعية«.
وأفــاد داعــش فــي بيان 
نشره على تطبيق تلغرام عن 
»مواجهات عنيفة مبختلف 
أنــواع األســلحة« في حيي 

الصناعة واملشلب.
وتأتي استعادة التنظيم 

إطالق النــار حتى اآلن ٢٢8 
فصيال من فصائل املعارضة 
املســلحة.. فيما وقع ممثلو 
3٢9 بلدة سورية على اتفاقات 
حول االنضمــام إلى الهدنة 
ليبلغ العدد اإلجمالي للبلدات 
التــي يشــملها نظــام وقف 

إطالق النار ١864.
في سياق منفصل، أعلن 
اجليش اإلسرائيلي امس ان 
صاروخا ســقط باخلطأ من 
سورية في منطقة مفتوحة 
خالية في مرتفعات اجلوالن 

السورية احملتلة.
للجيــش  بيــان  وقــال 
االســرائيلي ان »صاروخــا 
اطلــق مــن ســورية ضرب 
منطقة مفتوحة في مرتفعات 
الشــمالية« وهي  اجلــوالن 
التــي احتلتهــا  األراضــي 

إسرائيل عام ١96٧. 
ان  البيــان  واضــاف 
»الصــاروخ ســقط نتيجة 
لالقتتال الداخلي في سورية« 
و»لــم ترد انبــاء عن وقوع 

إصابات بشرية«.
الرابعة خالل  وهي املرة 
أسبوع تسقط فيها صواريخ 
اجلــوالن  علــى  وقذائــف 
الســوري احملتــل نتيجــة 
»معارك داخلية في سورية« 
بن فصائــل مقاتلة وقوات 

اجليش السوري.
علــى  اســرائيل  وردت 
هذه القذائف بقصف مواقع 

للجيش السوري.
الــوزراء  وحــذر رئيس 
االسرائيلي بنيامن نتنياهو 
من أن اسرائيل سترد بقوة 
على أي اطالق نار ناجت من 

النزاع السوري.

حلــي الصناعة غــداة متكن 
قوات سوريا الدميوقراطية 
املؤلفــة من فصائــل كردية 
وعربيــة من قطع آخر منفذ 
للتنظيــم مــن الرقــة بعــد 
ســيطرتها على كافة القرى 
الواقعة جنوب نهر الفرات. 
الى ذلك، أكد وزير الدفاع 
الروســي ســيرغي شويغو 
أن اجليش الســوري يحقق 
جناحــات عســكرية مهمــة 
في عدد مــن املدن واحلدود 

السورية.
ونقلــت »قناة روســيا« 
اليــوم عــن شــويغو قوله 
فــي كلمة له خــالل اجتماع 
بوزارة الدفاع الروسية امس: 
إن اجليــش الســوري حقق 
جناحات في جنوبي سورية 
قرب احلدود مع األردن وفي 
محيط مدينة تدمر وفي ريف 

حلب الشمالي الشرقي.
اجليــش  أن  وأوضــح 
الســوري يتقــدم بوتيــرة 
ســريعة مبحــاذاة احلــدود 
السورية األردنية فيما يبقى 
نظام وقف إطالق النار صامدا 
مع استمرار عملية املصاحلة.
وقال شويغو ان القوات 
ســورية  فــي  احلكوميــة 
جنحت في الشــهر اجلاري 
فــي بســط ســيطرتها على 
أراض تتجاوز مساحتها ١٢ 
ألــف كيلومتر مربع مبا في 
ذلــك 69 بلدة.. مشــيرا إلى 
أهمية الدعم اجلوي الروسي 
للعمليات البرية الســورية 

ضد اإلرهابين.
عمليــة  أن  وأضــاف 
املصاحلة في سورية مستمرة 
إذ انضمت إلــى نظام وقف 

روسيا: 
اجليش السوري 
يحقق جناحات 
عسكرية مهمة 

على األرض

منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
تؤكد استخدام السارين في هجوم خان شيخون

عودة نحو نصف مليون نازح سوري إلى ديارهم

عواصــمـ  أ.ش.أ: بعد عدة أيام من اتهام البيت 
األبيض حلكومة الرئيس السوري بشار األسد 
بالتخطيط لشــن هجوم كيميائي جديد، قالت 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية إنه مت استخدام 
غاز السارين في الهجوم الذي أسفر عن مقتل ما 
ال يقل عن 84 مدنيا في سورية، وترك عشرات 
آخرين يخرج الزبد من أفواههم نتيجة إصابتهم 

بالغاز السام
ونسبت صحيفة )واشنطن بوست( األميركية 
لبيان أصدرته املنظمة - قبل تقرير على نطاق 
أوسع للجنة تقصي احلقائق - وصفها للهجوم 
الذي وقع في مدينة خان شيخون التي تخضع 

لسيطرة املعارضة السورية، بأنه »وحشي«.
ونقلت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على 
موقعها اإللكتروني امس - عن املدير العام للمنظمة 
العاملية أحمد أوزومجو، قوله »إنه يجب محاسبة 
الذين ارتكبوا هذا الهجوم املروع على جرائمهم«.
وعلــى الرغم مــن أن منظمة حظر األســلحة 
الكيميائية، قالت إنه ليس من اختصاصها اإللقاء 
بالالئمة وحتميل املسؤولية عن هذا الهجوم الذي 
وقع في شــهر أبريل املاضــي، أعلنت وكاالت 
االستخبارات األوروبية أن العينات التي مت جمعها 
في أعقاب هذا الهجوم تتضمن عينات من األسلحة 

الكيميائية التي تستخدمها احلكومة السورية.
وأشارت الصحيفة األميركية إلى أن صور ضحايا 
خان شــيخون الذين يعانون من األلم، وبينهم 
كثير من األطفال الصغار، دفعت الرئيس األميركي 
دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بتوجيه ضربات 
صاروخية ضد القاعدة اجلوية التي انطلقت منها 

املقاتالت السورية. 

وقال مســؤولون أميركيون - هذا األسبوع - 
إنهم الحظوا مؤشرات توضح استعداد القاعدة 
السورية لتنفيذ هجمات كيميائية جديدة، وحذر 
البيت األبيض في بيان صدر اإلثنني املاضي، من 
أن األسد سيدفع »ثمنا باهظا« حال قيامه بذلك.

ونسبت »واشنطن بوست« إلى خبراء األسلحة 
الكيميائية، القول إن احلكومة السورية استخدمت 
إمداداتها من املواد السامة في املقام األول إلخالء 
املناطق املدنية ونشر الذعر بني السكان املدنيني 

املتبقيني هناك.
وأعادت الصحيفة إلى األذهان أنه كان من املفترض 
أن يسلم جيش األسد مخزوناته الكيميائية إلى 
املفتشني الدوليني عام 2014، بيد أن الديبلوماسيني 
واملفتشني الغربيني أنفسهم كانوا يشتبهون منذ 
فترة طويلة أن ثمة جزء من األسلحة الكيميائية 

في سورية غير معلن عنها.
وكان أوزومجو قد صرح - الشــهر املاضي - 
بأن فريق تقصــي احلقائق التابع ملنظمة حظر 
األسلحة الكيميائية يعمل على توضيح »القضايا 
العالقة« بشأن املخزونات الكيميائية املعلنة من 

قبل احلكومة السورية.
الى ذلك، وجه وزير اخلارجية البريطانى بوريس 
جونسون نداء جديدا للعمل الدولي ضد الرئيس 

السوري بشار األسد.
وأوضح وزير اخلارجية البريطاني وفقا ملا أوردته 
صحيفة تيليغراف البريطانية أن نظام الرئيس 
السورى كان وراء تلك الفظائع، كما أصر على 
أن نتائج التحقيق ال ميكن جتاهلها، مضيفا أن 
هناك حاجة الحتاد قادة الدول من أجل محاسبة 

املسؤولني عن هذه الفظائع.

جنيــڤ ـ أ.ف.پ: أعلنــت املفوضية العليا 
لالجئني امس أن نحو نصف مليون الجيء 
ونازح ســوري عادوا إلى منازلهم منذ بداية 
العام احلالي، معظمهم للبحث عن ذويهم أو 

االطمئنان على ممتلكاتهم. 
وقالت املفوضية إنها الحظت »اجتاها كبيرا 
للعودة العفوية إلى سورية في العام 2017«.

ومنذ يناير الفائت، عاد نحو 440 ألف شخص 
نازح في سورية ملنازلهم في حلب، وحماة، 
وحمص، ودمشــق، حســب ما أفاد أندريه 
ماهيسيتش الناطق باسم املفوضية للصحافيني 

في جنيڤ.
كما عاد نحو 31 ألف الجئ من الدول املجاورة، 
مــا يرفع عدد الالجئني الذين عادوا لديارهم 

منذ العام 2015 إلى 260 ألفا.
لكن ماهيسيتش أشار إلى أن هذا يعد »قسما 
بسيطا« نســبة إلى عدد الالجئني السوريني 

البالغ نحو 5 ماليني شخص.
وأوضح الناطق باسم املفوضية أن االسباب 
الرئيســية التي تدفع الالجئــني والنازحني 
للعودة هي »البحــث عن ذويهم، االطمئنان 
على ممتلكاتهم، وفي بعض احلاالت التحسن 
احلقيقي او املفترض في األوضاع األمنية في 

بعض مناطق البالد«.
وقال ماهيسيتش إنه من املبكر احلكم إذا ما 

كانت العــودة مرتبطة بالتراجع امللحوظ في 
العنف منذ اتفقــت تركيا في املباحثات التي 
عقدت في استانا في مايو مع حليفي سورية، 
إيران وروسيا، على إنشاء اربع مناطق خلفض 

التوتر في سورية يحظر فيها الطيران.
وهذا االســبوع، أخبر املوفد اخلاص لالمم 
املتحدة الى سورية ستافان دمييستورا مجلس 
االمن انه منذ الرابع من مايو »انخفض العنف 
بوضوح، جنت مئات من أرواح السوريني من 
املوت، عادت احلياة في عدة مدن الى طبيعتها 

على نحو ما«.
إال أن ماهيســيتش حذر »رغم ازدياد األمل 
املتصل مبباحثات استانا األخيرة ومباحثات 
جنيــڤ، إال أن املفوضية تعتقد أن األوضاع 
التي تسمح بعودة الالجئني في أمان وكرامة 

لم تتوافر بعد«.
وأضاف أن »الوصول للسكان النازحني داخل 

سورية اليزال حتديا رئيسيا«.
لكنه أشار إلى أنه »مع التقدم الكبير في أعداد 
العائدين«، فإن الوكالة االممية تزيد من عملياتها 

داخل سورية لتلبية احتياجاتهم.
وخالل اكثر من ســت سنوات، قتل في هذه 
احلرب أكثر من 320 ألف شخص، كما نزح 
أكثر من نصف السوريني من منازلهم، إضافة 

الى تدمير االقتصاد والبنى التحتية للبالد.

ضمن املجمع إلعالن حترير 
املجمع الطبــي بالكامل من 
ســيطرة تنظيــم داعش«، 
وعلــى صعيــد آخــر، قــال 
العقيــد أحمــد اجلبــوري 
الضابط فــي قيادة عمليات 
نينوى ان »تســعة عناصر 
من داعش تسللوا الى قرى 
تل درويش واحلويش جنوب 
غرب املوصــل عبر املناطق 
الصحراويــة فــي املنطقــة 

وتوغلوا بعمق القرى«. 
وتابع اجلبوري: »احلشد 
العشــائري طــوق املنطقة 
بحثا عنهم وشن حملة دهم 
وتفتيش لكنه لم يعتقل منهم 

أحدا حتى ظهر امس«.
من جانبهم، نفى مقاتلو 
داعش الهزمية وزعموا في 
صحيفــة يصدرها التنظيم 
أسبوعيا أن اجليش العراقي 
انهار ومني بخسائر بشرية 

كبيرة.
وزعمت صحيفة »النبأ« 
التي يصدرها داعش أسبوعيا 
ان اجليــش العراقــي انهار 
وســقط من عناصــره 3٠٠ 

بن قتيل ومصاب.
 وقالــت الصحيفــة في 
الرئيســي  املقــال  عنــوان 
»معركــة املوصل مــن أهم 
معارك اإلســالم ودروســها 
ستطبق في ساحات أخرى«.
أبــدت االمم  الــى ذلــك، 
املتحــدة امــس قلقهــا مــن 
تهديدات متصاعدة خصوصا 
باخالء قســري ملدنين من 
املوصل لالشتباه بعالقتهم 
الذيــن  مبســلحي داعــش 
القــوات العراقية  تقاتلهــم 

الستعادة املدينة.
وقــال روبــر كولفيــل 

املتحــدث باســم املفوضية 
العليا حلقوق االنسان »مع 
التحرير التدريجي للموصل 
من داعش، نشهد تناميا مقلقا 
للتهديدات خصوصا باالخالء 
القسري ملشتبه بكونهم من 
عناصر داعش او من لديهم 
أقارب يشتبه في انخراطهم 

مع داعش«.
وأضــاف »ان مئــات من 
االســر مهــددة بالترحيــل 
القسري ومثل هذه التطورات 

مقلقة للغاية«.
وتابع: ان املفوضية تلقت 
معلومات تشير الى »رسائل 
ليلية تركت في منازل أسر 
او وزعت فــي أحياء حتذر 
أناسا بضرورة الرحيل واال 
فانه سيتم ترحيلهم عنوة.

وقــال ان هذه التهديدات 
عادة مــا ترتبــط باتفاقات 
عشائرية تطالب باستبعاد 
كل أسرة على صلة مبسلحي 

داعش من بعض املناطق.
االخــالء  »ان  واضــاف 
القانونــي  القســري غيــر 
والترحيــل اإلجباري ميكن 
ان تشــكل عقوبــة جماعية 
وهي تتعارض بوضوح مع 
الدســتور العراقي وحقوق 
اإلنسان والقوانن اإلنسانية 
الدوليــة«. وتابــع ان االمم 
املتحــدة تدعــو احلكومــة 
العراقية »الى التحرك النهاء 
عمليــات االخالء الوشــيكة 
ولــكل عقوبــة جماعيــة«، 
معتبرا ان »عمليات اإلخالء 
القســرية غيــر القانونيــة 
انتقاميــة  أعمــاال  تشــكل 
الوطنية  تسيء للمصاحلة 

والتعايش االجتماعي«.


