
استأنفت القوات العراقية عملياتها 
في املدينة القدمية وسط اجلانب الغربي 
للموصل، شمال العراق، بعد اي��ام على 
صدور تقارير حتدثت عن مقتل عدد كبير 
من املدنيني جراء ضربات جوية استهدفت 

اجلهاديني في ثاني مدن البالد.
ومتكنت ال��ق��وات االمنية التي بدأت 
الشهر املاضي عملية الستعادة اجلانب 
ال��غ��رب��ي م��ن امل���وص���ل، م��ن اس��ت��ع��ادة 
ع��دد كبير م��ن اح��ي��اء ه��ذا اجل��ان��ب من 
املدينة، في حني تعرض امل��ع��ارك حياة 

املدنيني  للخطر.
وق��ال مسؤولون عراقيون وشهود 
عيان ان الضربات اجلوية  خالل االيام 
املاضية ادت ال��ى وق��وع خسائر كبيرة 
بني املدنيني في منطقة املوصل اجلديدة، 
في غربي املوصل، وحت��دث البعض عن 
ع��ش��رات وآخ���رون ع��ن مئات الضحايا 

ولكن لم يتم التأكد من عدد القتلى.
ون��ق��ل ب��ي��ان ع��ن الفريق رائ���د شاكر 
ج���ودت ق��ائ��د ال��ش��رط��ة االحت���ادي���ة، ان 
“وحدات )الشرطة( االحت��ادي��ة وفرقة 
ال��رد السريع شرعت اليوم بالتقدم في 

محور جنوب غرب املدينة القدمية«.
وأشار جودت الى ان القوات اندفعت 
باجتاه أهدافها في مناطق قضيب البان 
وطريق الفاروق القريب من جامع النوري 

الكبير.
وتضم املدينة القدمية مباني متالصقة 
وش��وارع ضيقة ال تسمح مبرور غالبية 
االليات العسكرية التي تستخدمها قوات 
االمن، ما يجعل املعارك فيها أكثر خطورة 

وصعوبة.
ويقع في داخل املدينة القدمية مسجد 
ال��ن��وري ال���ذي أع��ل��ن منه زع��ي��م تنظيم 
الدولة االسالمية ابو بكر البغدادي عام 
2014 “اخلالفة” في مناطق سيطرة 

التنظيم في العراق وسوريا.
وت��خ��وض ق���وات وزارة الداخلية، 

الشرطة االحتادية والرد السريع، معارك 
ض��اري��ة ف��ي امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة منذ عدة 
اسابيع، لكنها تواجه مقاومة شديدة ادت 

الى تباطؤ التقدم.
واعلنت ق��وات مكافحة االره��اب انها 
حققت تقدما على احملور الغربي من هذا 

اجلانب.
وكانت االمم املتحدة حذرت من وجود 
400 ال���ف ش��خ��ص ع��ال��ق��ني ف��ي وس��ط 
املوصل يعيشون في ظروف حصار في 
الوقت ال��ذي تخوض ال��ق��وات العراقية 
م��ع��ارك ض��د تنظيم ال��دول��ة االسالمية 

املتحصن بني املنازل املتالصقة.

 أعداد كبيرة من الضحايا املدنيني 
ق��ال العميد يحيى رس���ول املتحدث 
باسم قيادة العمليات املشتركة ان قطعات 
وزارة الداخلية نشرت قناصة الستهداف 
اجل��ه��ادي��ني ال��ذي��ن يتخذون م��ن املدنني 

دروعا بشرية.
ومتثل قذائف الهاون والصواريخ غير 

املوجهة خطرا كبيرة على السكان.
وادت املعارك بالفعل الى وقوع اعداد 
كبيرة من القتلى واجلرحى من املدنيني، 
ما دف��ع اكثر من 200 ال��ف شخص الى 

الفرار من اجلانب الغربي للموصل.
وقامت فرق الدفاع املدني ومتطوعون 
بعمليات حفر االح��د بني انقاض منازل 
م��دم��رة ف��ي منطقة امل��وص��ل اجل��دي��دة، 
الن��ت��ش��ال ج��ث��ث ض��ح��اي��ا ق��ض��وا ج��راء 
ض��رب��ات ج��وي��ة خ��الل االي���ام االخ��ي��رة، 

حسبما نقل مصور لوكالة فرانس برس 
وشاهد املصور، جثث 12 شخصا على 
االق��ل بينهم نساء واط��ف��ال، مت وضعها 
داخ��ل اكياس خاصة حلفظ اجلثث بعد 
انتشالها مباشرة من بني انقاض احد 

املنازل املدمرة.
واك��د العميد يحيى رس��ول ان وزارة 

الدفاع فتحت حتقيقا حول التقارير التي 
حتدثت عن مقتل مدنيني ج��راء ضربات 

جوية في غربي املوصل.
وأك���دت ق��وات التحالف السبت أنها 
وجهت ضربات إلى القطاع الذي وردت 
تقارير عن سقوط عدد الكبير من املدنيني 

فيه.
وق���ال التحالف ف��ي ب��ي��ان إن��ه “بعد 
االستعراض األول��ي لبيانات الضربات  
ضربت ق��وات التحالف مقاتلني تابعني 
لتنظيم الدولة االسالمية ومعداتهم بناء 
على طلب من ال��ق��وات العراقية في 17  
م��ارس في غرب املوصل في موقع حيث 

قيل إن ضحايا مدنيني سقطوا«.
وفيما حتدثت االخبار عن ضربة نفذت 
خالل يوم واحد، قال مسؤولون عراقيون 

ان الضربات نفذت على مدى عدة ايام .
واعتبر قائد ال��ق��وات األميركية في 
الشرق األوسط األحد أن مقتل عدد كبير 
من املدنيني في ضربات جوية في املوصل 
العراقية يشكل “مأساة رهيبة”، من دون 
أن يقر رسميا بأن التحالف الدولي شّن 

هذه الغارات.
وق���ال اجل��ن��رال ج��و ف��وت��ل ف��ي بيان 
“جنري حتقيقا ح���ول ه���ذا احل���ادث 
لنحدد بالضبط م��ا ح��ص��ل، ون��واص��ل 
اتخاذ اجراءات استثنائية لتجنب ضرب 

املدنيني«.
بدأت القوات العراقية في 19 فبراير 
عملية كبيرة الستعادة غربي املوصل  في 
اط��ار عملية كبيرة انطلقت في  اكتوبر، 
الستعادة السيطرة على املوصل اخر اكبر 

معاقل اجلهاديني في البالد.
واستعادت القوات العراقية بدعم 
من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
السيطرة على اغ��ل��ب امل��ن��اط��ق التي 
سيطر عليها تنظيم الدولة االسالمية 
ف��ي ال��ع��راق اث��ر ال��ه��ج��وم ش��رس في 

يونيو 2014.

تواصل قوات سوريا الدميوقراطية 
تقدمها أم��س غ��رب مدينة ال��رق��ة غ��داة 
متكنها من السيطرة على مطار الطبقة 
العسكري ما يقربها اكثر من حتقيق 
هدفها الرامي الى اطباق احلصار على 
معقل تنظيم الدولة االسالمية االب��رز 

في سوريا.
وتتركز االن��ظ��ار حاليا على مدينة 
الطبقة وسد الفرات املجاور لها، والذي 
علق القتال فيه مؤقتا للسماح للفنيني 
بدخوله وامتام اعمال الصيانة فيه غداة 

خروجه عن اخلدمة.
وق��ال املتحدث باسم ق��وات سوريا 
الدميوقراطية طالل سلو لفرانس برس 
ان تلك ال��ق��وات ستواصل تقدمها في 
محيط سد الفرات وباجتاه مدينة الطبقة 
قبل اكمال طريقها بهدف “امتام حصار 

مدينة الرقة«.
وم���ن ش���أن ه���ذا احل��ص��ار أن ميهد 
لبدء معركة السيطرة على الرقة التي 
كانت ب��اري��س، اح��دى ال��دول املشاركة 
في التحالف الدولي بقيادة واشنطن، 
توقعت االسبوع املاضي انطالقها “خالل 

ايام«.
إال أن سلو ك��ان أكثر ح��ذرا، مشيرا 
قبل يومني الى ان حصار الرقة يحتاج 
ألسابيع ع��دة “لتنطلق بعدها رسميا 

عملية حترير املدينة«.
وفي اطار العملية اجلارية في ريف 
الرقة الغربي، سيطرت ق��وات سوريا 
الدميوقراطية مساء االح��د على مطار 
الطبقة ال��ع��س��ك��ري ال���ذي ش��ه��د خ��الل 
اس��ت��ي��الء اجل��ه��ادي��ني عليه ف��ي صيف 
2014 عملية اعدام كبيرة طالت حوالى 

200 جندي سوري.
واك������د س���ل���و ان ق������وات س���وري���ا 
الدميوقراطية “ستبدأ بعمليات تأهيل 
املطار ف��ور االنتهاء من ازال��ة االلغام” 
التي خلفها اجلهاديون، مشيرا الى ان 
االض���رار الكبيرة فيه حلقت باملهبط 

الرئيسي.

وباتت ق��وات سوريا الدميوقراطية 
بسيطرتها على املطار تبعد حوالى 2،7 
كليومتر جنوب مدينة الطبقة، التي تعد 

معقالً للتنظيم ومقرا البرز قياداته. 
وتتركز االشتباكات حاليا في املنطقة 
الواقعة بني املطار والطبقة، وفق املرصد 

السوري حلقوق االنسان.
وتساهم السيطرة على املطار، وفق 
مدير امل��رص��د رام��ي عبد الرحمن، في 
“عملية التقدم وااللتفاف على مدينة 
الطبقة” كما ق��د “يستخدم ف��ي األي��ام 
املقبلة كنقطة ان��ط��الق ج��دي��دة لقوات 
س��وري��ا الدميوقراطية ل��ب��دء عمليات 

عسكرية جديدة” باجتاه مدينة الرقة.

 تعليق القتال 
وبدأت قوات سوريا الدميوقراطية في  
نوفمبر املاضي عملية عسكرية واسعة 
لطرد تنظيم الدولة االسالمية من الرقة 

بدعم من التحالف الدولي.
ومتكنت من احراز تقدم نحو املدينة 
وقطعت كافة ط��رق االم���داد الرئيسية 
ل��ل��ج��ه��ادي��ني م��ن اجل��ه��ات الشمالية 

والغربية والشرقية. 
وباتت تسيطر حاليا على 65 في املئة 
من محافظة الرقة، استعادت 40 في املئة 
منها في تلك العملية العسكرية، بحسب 

املرصد.
ولم يبق أمام اجلهاديني سوى ريف 
احملافظة اجلنوبي وفي غالبيته منطقة 
صحراوية. كما ال ميكنهم الفرار جنوبا 
اال عبر قطع نهر ال��ف��رات ب��ال��زوارق 
من مدينة الرقة التي تقع على ضفته 

الشمالية.
وباالضافة الى مدينة الطبقة، تسعى 
ق��وات سوريا الدميوقراطية ال��ى طرد 
اجلهاديني من سد الفرات، اكبر سد في 

سوريا.
وتدور اشتباكات مستمرة منذ يومني 
خ��ارج املدخل الشمالي الشرقي للسد، 

ال���ذي ت��وق��ف االح���د ع��ن العمل نتيجة 
خروج احملطة الكهربائية التي تشغله 
ع��ن اخل��دم��ة، وف��ق م��ا ق��ال مصدر فني 
داخله لفرانس برس، ما يهدد بارتفاع 

منسوب املياه فيه.
وأش��ار املصدر وقتها ال��ى ان “عدد 
الفنيني املوجودين في السد محدود وال 
ميكنهم السيطرة على االعطال” وال 

ميكن لفنيني آخرين الدخول اليه نتيجة 
املعارك.

واث��ر تلك ال��ت��ط��ورات، اعلنت ق��وات 
سوريا الدميوقراطية االثنني في بيان 
تعليق القتال ق��رب سد ال��ف��رات الربع 
س��اع��ات “من اج���ل ان يتمكن فريق 
املهندسني من الدخول الى السد والقيام 

بعملهم«.

واوض���ح امل��ص��در الفني ب���دوره ان 
“الورشات ستدخل وتكشف عن حجم 
االض��رار لصيانة ما امكن العادة العمل 

بالسد«. 
وكانت ق��وات سوريا الدميوقراطية 
اكدت توخيها احلذر خالل معركة السد، 
نافية استهدافه ب��اي غ���ارات م��ن قبل 
التحالف ال��دول��ي بعدما ح��ذر تنظيم 

الدولة االسالمية عبر وكالة “اعماق” 
التابعة له من انه مهدد باالنهيار نتيجة 

الغارات وارتفاع منسوب املياه.
وش���ددت تلك ال��ق��وات ان العمليات 
ف��ي السد “تتم ببطء وبشكل دقيق” 
لذلك تتطلب السيطرة عليه “املزيد من 

الوقت«.
وفي تغريدة على تويتر أرفقها بصور 

جوية لسد الفرات، أكد التحالف الدولي 
ات��خ��اذ ك��اف��ة االج�����راءات االح��ت��رازي��ة 

الالزمة لضمان سالمته.
ويبعد سد الفرات 500 متر عن مدينة 
الطبقة. وتعتمد محافظات شمال وشرق 
س��وري��ا بشكل رئيسي عليه لتأمني 
مياه الشفة ول��ري مساحات كبيرة من 

االراضي الزراعية.
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قوات سورية الدميقراطية يقومون بدوريات في بلدة الكرام بالقرب من الرقة معقل »داعش«

ستبدأ في تأهيل مطار الطبقة العسكري فور االنتهاء من إزالة األلغام

»سورية الدميوقراطية« تواصل تقدمها غرب الرقة لطرد »داعش«

متظاهرون يهاجمون مقرا لسكن الشرطة في املغرب
هاجم متظاهرون مساء امس األول االحد مقرا لسكن الشرطة في منطقة احلسيمة بشمال املغرب 

متسبنب باضرار مادية، كما ذكرت وكالة االنباء الرسمية نقال عن مصادر محلية.
وقالت الوكالة ان “مجموعة افراد عائدة من تظاهرة مساء االحد الى بلدة آيت يوسف وعلي، 
هاجمت باحلجارة مقر سكن مخصصا لعناصر االم��ن الوطني في امزورين وأضرمت النار في 

محيطه«.

واضافت ان أربع سيارات وحافلة لقوات االمن وكذلك سيارة خاصة أحرقت، مشيرة الى اضرار 
مادية في مقر السكن ايضا.

وتدخلت قوات االمن العادة النظام، حسب املصادر نفسها، وفتح حتقيق.
وشهدت مدينة احلسيمة في منطقة الريف )شمال( في 2016 سلسلة من التظاهرات الشعبية 

بعد مقتل بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة نفايات في 28  اكتوبر.

بعد أيام من  مقتل عدد كبير من املدنيني جراء ضربات جوية

القوات العراقية تستأنف التقدم 
في املدينة القدمية غربي املوصل

بدء اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية في األردن متهيدا للقمة العربية

أبو الغيط: الكارثة السورية جرح يجب أن يتوقف نزيفه

ب���دأ وزراء خ��ارج��ي��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة أم��س 
اجتماعاتهم التحضيرية في مركز امللك حسني بن 
ط��الل للمؤمترات في منطقة البحر امليت  متهيدا 
ل��ل��دورة العادية ال28 للقمة العربية التي تعقد 

غدا االربعاء. 
وق��ال أمني عام جامعة ال��دول العربية احمد ابو 
الغيط في كلمته ان��ه “اليخفى على أح��د منا حالة 
القلق التي تعتري املواطن العربي الغيور على مصير 
أمته وهو قلق مشروع في ظل ما تشهده املنطقة من 
اضطرابات ملزلزلة وتغييرات متسارعة تقتلع حتى 

ثوابت اجلغرافية والدميغرافية«. 
ودعا ابو الغيط الدول العربية الى “العمل بكل 
سبيل ممكن من اج��ل تفعيل احلضور العربي في 
االزمات الكبرى سواء في سوريا او في البؤر االخرى 
للصراعات في اليمن وليبيا، فهذه االزم��ات جميعا 

تشكل تهديدات خطيرة لالمن القومي العربي«.
واضاف “اليصح في رأي ان يبقى النظام العربي 
بعيدا عن اكبر ازم��ة تشهدها املنطقة في تاريخها 

احلديث واعني بذلك املأساة السورية، اليصح ان 
ترحل ه��ذه االزم��ة اخلطيرة ال��ى االط��راف الدولية 
واالقليمية يديرونها كيفما ش���اؤوا ويتحكمون 

بخيوطها وفق مصاحلهم«. 
واك��د ان “على النظام العربي ان يجد السبيل 
للتدخل الناجع من اجل ايقاف نزيف الدم في سوريا 
وانهاء احل��رب والتوصل الى تسوية لالزمة على 
اس��اس بيان جنيف1 وق���رار 2254 ال��ص��ادر عن 
مجلس االمن ومبا يحفظ لسوريا وحدتها وتكاملها 
االقليمي ويضمن للشعب السوري حتقيق تطلعاته 
املشروعة«.  وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 
قال ابو الغيط ان “االجماع الدولي على حل الدولينت 

واضح وراسخ«.
م��ن جانبه، ق��ال أمي��ن الصفدي وزي��ر خارجية 
االردن ف��ي كلمة بعد تسلم ب��الده رئ��اس��ة مجلس 
وزراء اخلارجية العرب “منتلك اليوم، ونحن جنتمع 
فرصة الستعادة املبادرة والتوافق على سياسات، 
ميكن أن تضعنا على الطريق نحو احتواء األزمات 

وجتاوز التحديات«. 
واض��اف “صحيح أن بيننا اختالفات في الرؤى 
والسياسات. لكن جتمعنا أيضا توافقات  فنحن 
نتفق على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى أن 
رفع الظلم واالحتالل عن األشقاء الفلسطينيني على 
أساس حل الدولتني شرط لتحقيق األمن واالستقرار 

اإلقليميني«.
واضاف “ونتفق أن الكارثة السورية جرح يجب 
أن يتوقف نزيفه عبر حل سلمي يلبي طموحات 
الشعب السوري، ويحمي وحدة سورية ومتاسكها 
واستقاللها وسيادتها ونريد حال في اليمن وفق 
قرارات الشرعية الدولية ومخرجات احلوار الوطني 
واملبادرة اخلليجية، ونسعى الستعادة السالم في 
ليبيا وفق حل سياسي يستند إلى اتفاق الصخيرات، 

ويحقق املصاحلة الوطنية«.
متثل الدول ال22 االعضاء في اجلامعة العربية 
في هذه القمة، باستثناء سوريا التي علقت اجلامعة 

عضويتها العام 2011.
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بعد اتهام االستخبارات اإلسرائيلية باغتياله

»حماس« حتظر نشر تفاصيل التحقيق في قضية فقهاء
قررت حكومة حماس أمس حظر نشر التحقيقات 
في قضية مقتل اح��د قيادييها ال��ذي تتهم اسرائيل 
باغتياله في قطاع غ��زة، بحسب املكتب االعالمي 

حلماس.
وقال هذا املكتب في بيان ان النائب العام في غزة 
“اصدر قرارا بحظر نشر وتداول اي تفاصيل تتعلق 
بالتحقيقات املتعلقة بقضية اغتيال الشهيد مازن 

فقهاء«. واوض��ح ان القرار “يشمل حظر النقل عن 
املصادر املجهولة أو وسائل اإلعالم العبرية، و كافة 
وسائل اإلعالم ونشطاء اإلعالم اجلديد”، مشيرا الى 
ان “كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسؤولية 

اجلزائية والقانونية«.
وأع��ل��ن الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة 
حلركة حماس في غزة اجلمعة أن مسلحني مجهولني 

اغتالوا قيادياً في حماس قرب منزله في منطقة تل 
الهوى جنوب غرب مدينة عزة.

والح��ق��ا قالت كتائب ع��ز ال��دي��ن القسام اجلناح 
املسلح حلماس  ف��ي بيان إن��ه “من تدبير وتنفيذ 
العدو الصهيوني وهو من يتحمل تبعات ومسؤولية 
اجلرمية«. وفي اعقاب احلادثة أغلقت حماس االحد 
معبر ايريز بني قطاع غ��زة واس��رائ��ي��ل، ثم أع��ادت 

فتحه جزئيا اإلثنني. كما فرضت ايضا اجراءات امنية 
مشددة على ح��دود القطاع مبا في ذلك احل��دود بني 
مصر والقطاع.  وفقهاء من قادة حماس في الضفة 
الغربية احملتلة، وأبعدته إسرائيل إلى غزة بعدما 
أفرجت عنه ضمن صفقة تبادل العام 2011. ورفضت 
ناطقة باسم اجليش اإلسرائيلي التعليق لوكالة 

فرانس برس على اغتيال فقهاء.

جانب من  االجتماع التحضيري لوزراء اخلارجية العرب خالل القمة الثامنة والعشرين للجامعة العربية في عمان


