
حققت ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة أم��س تقدما 
واستعادت واح��دا من اكبر احياء  اجلانب 
الغربي من مدينة املوصل، شمال العراق، في 
اطار معركة استعادة املدينة التي انطلقت 
منذ اكثر من ستة اشهر، من سيطرة تنظيم 
الدولة االسالمية، حسبما اكد مصدر امني 

بارز.
وب��دأت القوات العراقية في 19 فبراير، 
عملية الستعادة اجلانب الغربي من مدينة 
امل��وص��ل، ث��ان��ي م���دن واخ���ر اك��ب��ر معاقل 

اجلهاديني في البالد.
ون��ق��ل ب��ي��ان ع��ن ال��ف��ري��ق ع��ب��د ال��وه��اب 
الساعدي احد قادة قوات مكافحة االرهاب 
في املوصل اليوم الثالثاء بانه “صباح هذا 
اليوم استطاع ابطال جهاز مكافحة االرهاب 
، الرتل الغربي، تطهير حي التنك بالكامل 
وهو من اكبر االحياء في الساحل الغربي 
)غربي املوصل( وكان يعتبر معقال رئيسيا 

للمجاميع االرهابية ».
واكد الساعدي “االن، حي التنك بالكامل 

حتت سيطرة جهاز مكافحة االرهاب ».
وي��ع��د التنك اح��د االح��ي��اء الكبيرة في 

اجلانب الغربي من املوصل.

واش��ار الساعدي ال��ى وق��وع اشتباكات 
عنيفة على مدى اكثر من اسبوع ، متكنت 
خاللها ال��ق��وات العراقية من قتل عشرات 
االرهابيني وتدمير اكثر من عشرين عجلة 

مفخخة .
ويرجح تواجد بضع مئات من اجلهاديني 
في اجلانب الغربي من املوصل، فيما ال يزال 
هناك مئات االالف من املدنيني محاصرين في 

هذا اجلانب من املدينة.
ويعد اجلانب الغربي، اصغر مساحة لكنه 
اكثر اكتظاظا من اجلانب االخ��ر للموصل، 
بسبب احيائه املكتظة وش���وارع الضيقة 
التي ال تسمح مب��رور العربات العسكرية 
ما يرجح ان تكون معارك استعادته اكثر 

خطورة وصعوبة.
وت��ض��ط��ل��ع ق����وات م��ك��اف��ح��ة االره����اب 
والشرطة االحت��ادي��ة وال��رد السريع دورا 

رئيسيا في عملية استعادة املوصل.
ب��دأت ال��ق��وات العراقية بدعم التحالف 
الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة ، في 
17 اكتوبر عملية  كبيرة استعادة كامل 
مدينة املوصل ثاني مدن واخر اكبر معاقل 
اجلهاديني في ال��ب��الد، من سيطرة تنظيم 

الدولة االسالمية.
م��ن جهة أخ���رى، أعلنت ق���وات احلشد 
الشعبي العراقية أم��س ان��ط��الق عمليات 
استعادة السيطرة على بلدة احلضر االثرية 
من سيطرة تنظيم الدولة االسالمية جنوب 

مدينة املوصل.
وأفاد بيان صادر عن قوات احلشد التي 
تساند القوات العراقية ان العملية انطلقت 
ص��ب��اح ال��ي��وم م��ن ث��الث��ة م��ح��اور رئيسية 
لتحرير قضاء احلضر واملناطق احمليطة به 

من سيطرة عصابات داعش«.
وباشرت القوات فتح السواتر الترابية 
واقتحمت ع��ددا من القرى الواقعة شمال 
احلضر ورفعت عشرات العبوات الناسفة 

التي نصبها اجلهاديون كمائن.
وقال ابو مهدي املهندس أحد ابرز قيادات 
احلشد الشعبي في فيديو مقتضب وجه 
خالله ن��داء ال��ى االل��وي��ة امل��ش��ارك��ة، “تبدأ 
عملياتنا محمد رسول الله تقدموا وتوكلوا 
على الله«. واستعادت القوات تال اثريا يطلق 
عليه “تل هيالمي االثري” كما استقبلوا 
عشرات االسر التي فرت من مناطق القتال 

في محيط قضاء احلضر.

أعلنت احملامية ف��دوى البرغوثي، 
زوج��ة القيادي في حركة فتح م��روان 
ال��ب��رغ��وث��ي، ان م��ص��ل��ح��ة ال��س��ج��ون 
االسرائيلية متنع اي اتصال مع زوجها 
وباقي املعتقلني الفلسطينيني املضربني 

عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.
وق��ال��ت البرغوثي لوكالة فرانس 
برس “متنع اسرائيل املؤسسات الدولية 
مثل الصليب االحمر وأعضاء عرب في 
الكنيست  واحملامني من زيارة االسرى 
امل��ض��رب��ني. وه���ذا إج���راء غير قانوني 

ومناف ألبسط احلقوق االنسانية«.
وبدأ حوالى 1500 معتقل فلسطيني 
إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ثمانية 
اي���ام للمطالبة بتحسني أوض��اع��ه��م 
املعيشية داخ��ل السجون، وسط حالة 

تضامنية في الشارع الفلسطيني.
وقالت البرغوثي “ان مجموعة من 
احملامني حصلوا على ق��رار من محكمة 
ال��ع��دل العليا ل��زي��ارة امل��ض��رب��ني، غير 
ان ان��ه��م  فوجئوا حينما توجهوا الى 
السجون مبنعهم م��ن مقابلة االس��رى 
بحجة ان وضع هؤالء الصحي ال يسمح 

بجلبهم للمقابلة«.
ويقود االض���راب م��روان البرغوثي 
احمل��ك��وم باملؤبد أرب���ع م���رات. ونقلت 
اللجنة الوطنية الفلسطينية الداعمة 
ل��الض��راب وامل��ؤل��ف��ة م��ن ن���ادي االسير 
والهيئة الفلسطينية لشؤون االسرى 
وعدد من املؤسسات املدافعة عن حقوق 
االسرى، عن معتقل كان في املكان الذي 
عزل فيه البرغوثي داخل سجن هدارمي، 

ان الوضع الصحي للبرغوثي تردى.
وحمل رئيس ال���وزراء الفلسطيني 
رام���ي احل��م��د ال��ل��ه ف��ي ب��ي��ان ص��در عن 

احلكومة الفلسطينية أم��س الثالثاء 
احلكومة االسرائيلية “كامل املسؤولية” 
ع��ن س��الم��ة املعتقلني الفلسطينيني 

وحياتهم.
 وج���دد م��ط��ال��ب��ة امل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي 
مبمارسة دوره “وحتمل مسؤولياته 
حلماية األس���رى دف��اع��اً ع��ن ال��ق��رارات 
الدولية ومواثيق األمم املتحدة إلنقاذ 

حياتهم وتلبية مطالبهم«.
وف���ي م��ؤمت��ر ص��ح��اف��ي ع��ق��ده أم��س 
الثالثاء م��ع وزي��ر اخلارجية االملاني 
سيغمار غابريال، ق��ال احلمد الله ان 
“هدف االض��راب هو املطالبة بتحسني 
ظ��روف��ه��م االنسانية علما ان مطالب 
االس��رى تأتي في ظل انتهاك اسرائيل 
حلقوقهم«. ودع���ا احلكومة االملانية 
واملجتمع الدولي الى “التدخل العاجل 
للضغط ع��ل��ى اس��رائ��ي��ل لالستجابة  
ملطالبهم العادلة واحملقة ووق��ف كافة 

االنتهاكات املتواصلة بحقهم«.
وشهدت االراضي الفلسطينية خالل 
االيام املاضية مسيرات ومواجهات مع 
اجليش االسرائيلي تضامنا مع املعتقلني 

املضربني عن الطعام.
وطالبت اللجنة الوطنية في بيان 
الثالثاء بتكثيف حملة مقاطعة البضائع 
االسرائيلية، ومنع املركبات الناقلة 
لهذه البضائع من الدخول الى االراضي 

الفلسطينية.
وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة 
فرانس برس نسخة منه “من أجل دعم 
صمودهم وتعزيز معركتهم الباسلة، فقد 
تقرر مقاطعة شاملة للبضائع والسلع 

اإلسرائيلية طيلة مدة اإلضراب«.
واضافت “إن أق��ل ما ميكن أن يقوم 

ب��ه امل��واط��ن��ون ه��و االم��ت��ن��اع ع��ن ش��راء 
البضائع دعماً ومساندة لإلضراب”، 

داعية إياهم الى ان يكونوا “على مستوى 
التحدي” وينخرطوا “في هذه املعركة 

التي ال بد أن حتسم لصالح أبطالنا في 
سجون االح��ت��الل«. ودع��ت اللجنة في 

بيان آخر الى إض��راب شامل في الضفة 
الغربية “يشمل كافة مناحي احلياة 

ال��ت��ج��اري��ة والتعليمية واخلدماتية 
احلكومية والقطاع اخلاص«.
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قوات االحتالل اإلسرائيلي تصعد عملياتها ضد الفلسطينيني

السلطة الفلسطينية حتمل إسرائيل املسؤولية عن سالمتهم

االحتالل مينع أي اتصال مع املعتقلني الفلسطينيني املضربني عن الطعام

محكمة تركية عليا ترفض طعن املعارضة في نتيجة االستفتاء مع استمرار تصعيد حزب الشعب اجلمهوري
رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا امس الثالثاء طعنا قانونيا 
تقدمت به املعارضة في نتيجة االستفتاء االخير حول توسيع 

صالحيات الرئيس رجب طيب اردوغان. 
وانتقد حزب الشعب اجلمهوري املعارض مرارا قرار املجلس 
االعلى لالنتخابات الذي اتخذ في اخر حلظة قبل الفرز، بقبول 

بطاقات االقتراع التي ال حتمل اخلتم الرسمي. 
وتقدم احلزب رسميا اجلمعة بطلب الى مجلس الدولة، أعلى 
محكمة ادارية تركية، بعد فوز معسكر “نعم” بنسبة %51،4 في 

االستفتاء الذي جرى في 16 ابريل. 
وتقدم احلزب بطلب اللغاء نتيجة االستفتاء االسبوع املاضي، 

إال ان هذا الطلب رفض. 
وقال احلزب أن قرار املجلس االعلى لالنتخابات كان “اداريا«. 

إال أن احملكمة رفضت الطعن باغلبية وقالت أنها ال تستطيع 
اصدار قرار بشأن قرار املجلس االدارة النه “ليس قرارا اداريا”، 

بحسب وكالة االناضول لالنباء. 
وص��رح وزي��ر العدل التركي بكير ب��وزداغ السبت أن ق��رارات 

املجلس االنتخابي ال ميكن الطعن بها في احملكمة الدستورية أو 
مجلس الدولة. 

ورد ليفنت غوك زعيم الكتلة البرملان حلزب الشعب اجلمهوري 
باتهام ب��وزداغ باصدار “توجيهات” الى القضاة قبل اتخاذهم 

القرار. 
وستبدأ تركيا في تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية ابتداء من 
نوفمبر 2019 والذي يلغي دور رئيس ال��وزراء ومينح الرئيس 

سلطة تعيني الوزراء. 

هل ستسفر العمليات العسكرية عن مستقبل أفضل ألطفال العراق؟

»احلشد الشعبي« تبدأ عملية عسكرية الستعادة احلضر جنوب املوصل

القوات العراقية تستعيد حيا كبيرا في غرب املوصل

اتهم الواليات املتحدة وإسرائيل مبعاداة طهران ألنها تقف »بوجه أطماعهما«

خامنئي يدعو املرشحني لالنتخابات الرئاسية للتركيز على الشعب اإليراني
دع���ا امل���رش���د االع���ل���ى للجمهورية 
االسالمية االيرانية آية الله علي خامنئي 
الثالثاء املرشحني لالنتخابات الرئاسية 
في 19 مايو الى ان يعدوا الشعب »باال 
تكون نظرتهم« موجهة الى خارج احلدود 

وذلك من أجل تقدم البالد.
ورغم االتفاق النووي املبرم في يوليو 
2015 م��ع ال��ق��وى الست الكبرى ال��ذي 
ات���اح رف��ع العقوبات االق��ت��ص��ادي��ة عن 
ايران، يواصل خامنئي التذكير بأولوية 
“اقتصاد املقاومة” الذي يتمحور حول 

االنتاج الوطني لضمان التطور.

وقال املرشد االعلى خالل لقاء مع سفراء 
ال��دول االسالمية املعتمدين في طهران 
ان��ه على جميع املرشحني لالنتخابات 
الرئاسية “ان يعدوا الشعب باال تكون 
نظرتهم منصبة علي خ��ارج احل��دود من 
أج��ل تقدم البالد والتنمية االقتصادية 
ولفك العقد ومعاجلة االمور” مضيفا “بل 
ان تكون هذه النظرة منصبة علي الشعب 
نفسه”، بحسب ما اوردت وكالة االنباء 

االيرانية الرسمية.
ويشكل االتفاق النووي وتداعياته على 
ايران احد املواضيع االساسية في حملة 

االنتخابات الرئاسية املرتقبة في 19 مايو 
والتي يتنافس فيها ستة مرشحني بينهم 
الرئيس املنتهية واليته املعتدل حسن 
روحاني املرشح لوالية ثانية واخيرة من 

اربع سنوات.
ويشدد روح��ان��ي على فوائد االتفاق 
ال��ذي ات��اح انهاء عزلة اي��ران فيما يعتبر 
خصومه احملافظون انه لم يترك أثرا كبيرا 

على التنمية االقتصادية للبالد.
واتهم املرشد االعلى للجمهورية مرة 
ج��دي��دة ال��والي��ات املتحدة املوقعة على 
االت��ف��اق و”الصهاينة”، “مبعارضة 

اجلمهورية االسالمية” النها تقف “بوجه 
أطماعهم«.

وتشهد العالقات بني طهران وواشنطن 
ال��ت��ي قطعت ف��ي 1980 ب��ع��د ال��ث��ورة 
االس��الم��ي��ة، ت��وت��را متزايدا منذ وص��ول 
ال��رئ��ي��س دون��ال��د ت��رام��ب ال��ى السلطة 
وخصوصا بعدما فرض عقوبات جديدة 

على طهران.
وخ��ل��ص��ت ادارة ت��رام��ب ف��ي االون���ة 
االخيرة ال��ى ان اي��ران حتترم تعهداتها 
الواردة في االتفاق النووي لكنها اعتبرت 

انها ال حتترم “روح” االتفاق.

واشنطن تعتبر مجازر األرمن 
»إحدى أسوأ الفظائع«

أثارت الواليات املتحدة غضب حليفتها تركيا 
أم��س األول االث��ن��ني عبر انتقادها مل��ج��ازر عام 
1915 ضد األرمن بوصفها »إحدى أسوأ الفظائع 
اجلماعية التي ارتكبت في القرن العشرين،« لكن 

دون االشارة اليها بانها ابادة جماعية.
وتعد هذه املسألة حساسة في الواليات املتحدة 
خاصة في أوساط األرمن األميركيني، الذين يعيش 

معظمهم في لوس اجنليس. 
ويقدر االرم��ن ع��دد ضحايا ه��ذه امل��ج��ازر بني 

مليون ومليون ونصف شخص. 
وك���ان ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ب���اراك اوب��ام��ا وعد 
باالعتراف بعمليات القتل على أنها إبادة جماعية. 
إال أنه لم يف بوعده بعد ثمانية أعوام في احلكم 
حيث أنه احتاج إلى تعاون تركيا معه خصوصا 

ملكافحة تنظيم الدولة  االسالمية.

غارات على شمال غرب 
12 شخصا سورية تقتل 

قتل 12 شخصا على االق��ل أمس ج��راء غارات 
»يرجح انها روسية« استهدفت مناطق في شمال 
غرب سوريا، وادت الى خروج مستشفى ميداني 
عن اخلدمة، وفق ما افاد املرصد السوري حلقوق 

االنسان.
وق��ال مدير املرصد رام��ي عبد الرحمن لوكالة 
ف��ران��س ب��رس “استهدفت غ���ارات ي��رج��ح انها 
روسية صباح الثالثاء قرية الدويلة في ريف 
ادلب الشمالي الغربي، وتسببت مبقتل 12 شخصاً 

بينهم خمسة مدنيني على االقل ومقاتالن«.
واض���اف “بعد نقل القتلى واجل��رح��ى الى 
مستشفى ميداني في بلدة كفر تخارمي املجاورة، 
استهدفت غ��ارات محيط املستشفى، ما ادى الى 

خروجه عن اخلدمة بعد تضرر املبنى واملعدات«.

6 من عناصرها بعد مقتل 

قوات البشمركة تعتبر القصف التركي في شمال العراق »غير مقبول«
اع��ت��ب��رت ق���وات البشمركة ال��ك��ردي��ة 
العراقية أم��س قصف املقاتالت التركية 
ملواقعها في شمال العراق والذي أسفر عن 
مقتل ستة من عناصرها قرب جبل سنجار، 

»غير مقبول«.
وقالت وزارة البشمركة في حكومة اقليم 
كردستان العراق في بيان تسلمت فرانس 
برس نسخة منه ان “استشهاد البشمركة 
محل أسف كبير لنا، وقصف البشمركة من 

قبل املقاتالت التركية، غير مقبول«.
وق��ت��ل س��ت��ة ع��ن��اص��ر م��ن ق���وات االم��ن 
الكردية وأصيب تسعة آخ��رون بجروح 
جراء ضربة جوية نفذتها طائرات تركية 
بعد منتصف ليل االثنني على مواقع في 

شمال غرب العراق، بحسب ما أفاد االمني 
العام ل��وزارة البشمركة في حكومة اقليم 

كردستان العراق.
وبحسب امل��ص��در، ف��ان ال��غ��ارة كانت 
تستهدف مقاتلني أيزيديني متحالفني مع 
حزب العمال الكردستاني تعتبرهم أنقرة 
“إرهابيني”، وبالتالي، أصابت عن طريق 
اخلطأ البشمركة التابعة حلكومة اقليم 

كردستان.
وك����ان ج��ب��ار ي����اور ام���ني ع���ام وزارة 
ال��ب��ش��م��رك��ة ق���ال ل��وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس 
“استشهد س��ت��ة اش��خ��اص، ه��م خمسة 
من ق��وات البشمركة وال��س��ادس من قوات 
االسايش )االم��ن(، وأصيب تسعة آخرون 

بجروح جراء قصف جوي” استهدف جبال 
سنجار الواقعة في شمال غرب العراق.

وأض���اف ان القصف ال��ذي وق��ع قرابة 
الساعة الثانية من فجر الثالثاء استهدف 
“وحدات مقاومة سنجار” القريبة من حزب 
العمال الكردستاني، واملؤلفة من مقاتلني 
أكراد وأيزيديني. وينتشر عناصر البشمركة 

إجماال في مناطق متفرقة من سنجار.
وق��ال املتحدث باسم وح���دات مقاومة 
سنجار زردش��ت سنغالي لفرانس برس 
ان “الطائرات التركية قصفت خمسة 
مواقع لاليزيدين في غارات استمرت ثالث 

ساعات«.
وأش���ار ال��ى ان “القصف ط��ال مجمع 

االيزيدين في جبال سنجار ومحطة اذاعة 
ج��را شنغال، ومنطقة كلي شلو ومركز 

االيزيديني القريب من منطقة سنوني«.
ورأت وزارة البشمركة ان سبب املشاكل 
هو “تواجد” ح��زب العمال الكردستاني 
الذي رفض االنسحاب من جبل سنجار رغم 

ان جميع االطراف طالبته باملغادرة.
ودعت ال��وزارة في البيان حزب العمال 
الكردستاني ال��ى “سحب قواته من جبل 

سنجار واملناطق احمليطة به«.
وانقسم االي��زي��دي��ون ال��ذي��ن تعرضوا 
الى مجزرة جماعية من قبل تنظيم الدولة 
االسالمية عندما احتاج املنطقة في 2014، 

الى عدة فصائل مسلحة.
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تظاهرة جديدة للمعارضة اليوم

24 قتيال خالل شهر 
في فنزويال 

دعت املعارضة للرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو الى 
تظاهرة جديدة اليوم االربعاء للمطالبة بانتخابات عامة 
مبكرة وهو الهدف الرئيسي حلركة احتجاج مستمرة منذ 

شهر وقتل خاللها 24 شخصا.
وبعدما اتهم املؤسسات اخلاضعة لسيطرة احلكومة 
بانها “متواطئة باالنقالب”، دعا النائب عن املعارضة ميغيل 
بيزارو الى مسيرة في اجتاه احداها في وسط كراكاس لكن 
بدون حتديدها من اجل عدم اعطاء السلطة التنفيذية “72 

ساعة لكي تستعد«.
واالث��ن��ني قتل ثالثة أشخاص في غ��رب البالد وأصيب 
سبعة بجروح بحسب النيابة والسلطات.  وقتل رجالن في 
مدينة ميريدا وآخر في مدينة باريناس وكالهما في غرب 
البالد مع ان يوم التعبئة االثنني كان سلميا اذ قام آالف 
الناشطني بقطع الطرقات في البالد للمطالبة بانتخابات 
عامة مبكرة. وسجلت بضع صدامات فقط عندما استخدمت 
الشرطة الغاز املسيل للدموع لتفريق متظاهرين كانوا 
يرشقون عناصرها ب��احل��ج��ارة  على ط��ري��ق س��ري��ع في 
العاصمة. وقال النائب من املعارضة لويس فلوريدو “كانت 
تظاهرة سلمية من اجل اجراء انتخابات عامة. انتهى قمع 

الشعب الذي يريد التغيير«.
واعترض متظاهرون ارتدوا اللون االبيض طيلة ساعات 
وق��وف��ا او جالسني حت��ت أش��ع��ة الشمس احل���ادة طريق 
فرنسيسكو فاهاردو املؤدية الى العاصمة كراكاس باالضافة 
الى الطرق الرئيسية في البالد. وقالت اماليا دوران ربة 
االس��رة البالغة 41 عاما لوكالة فرانس برس “نعترض 
)الطرق( ليفهم مادورو ان عليه الرحيل. خالل عهده نعاني 

من اجلوع وال اجد حليبا لطفلي البالغ 16 شهرا«.
وفي هذا البلد الغني بالنفط الذي انهار اقتصاده مع تدهور 
اسعار النفط، اصبح من املتعذر ايجاد مواد غذائية وأدوية. 
وأظهر استطالع للرأي اج��راه “فينيبارومترو” ان سبعة 

فنزويليني من أصل عشرة يرغبون برحيل الرئيس مادورو.


