
شنت القوات العراقية أم��س عملية عسكرية 
الستعادة ما تبقى من االحياء التي ال تزال حتت 
سيطرة تنظيم ال��دول��ة االس��ام��ي��ة ف��ي اجلانب 

الغربي ملدينة املوصل.
ويعد ه��ذا الهجوم االخ��ي��ر ف��ي املعركة التي 
استمرت اكثر من سبعة اشهر الستعادة املوصل 
ال��ت��ي شكلت م��ح��ورا ف��ي ج��ه��ود تنظيم ال��دول��ة 

االسامية القامة دولة “اخلافة” عبر احلدود.
وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق 
الركن عبد االمير رشيد يار الله في بيان “ على 
بركة الله انطلقت جحافل القوات املشتركة لتحرير 
ما تبقى من االحياء غير احملررة في الساحل االمين 

)الغربي(«.
واوضح ان “قوات اجليش اقتحمت حي الشفاء 
واملستشفى اجلمهوري، وقوات الشرطة االحتادية 
اقتحمت حي الزجنيلي وق��وات مكافحة االره��اب 

اقتحمت حي الصحة االولى«.
وحتيط هذه االحياء الثاثة باملدينة القدمية من 

اجلهة الشمالية الغربية.
ومنذ عدة اشهر حتاصر، القوات العراقية املدينة 
القدمية حيث املباني لصيقة والشوارع ضيقة من 
اجلهة اجلنوبية لكنها لم تتمكن من التوغل بسبب 

صعوبة دخول اآلليات هذه االزقة.
وبذلك التقدم من احمل��ور الشمالي، ستطبق 
ال��ق��وات العراقية التي تخوض م��ع��ارك شرسة 

اخلناق على اجلهاديني في املدينة القدمية حيث 
من املتوقع ان يستخدم تنظيم الدولة االسامية كل 

امكاناته العسكرية.
بدوره، قال قائد الشرطة االحتادية الفريق رائد 
شاكر جودت ان “قطع الشرطة االحتادية والفرقة 
الذهبية واجل��ي��ش اقتحموا منطقة الزجنيلي 
واجتازت شارع اجلسر الثالث من شمال الزجنيلي 

باجتاه املوصل القدمية«.
وقامت ق��وات الشرطة املتمركزة في احمل��اور 
اجلنوبية والشمالية بقصف مكثف بصواريخ 
غراد واملدفعية في حني استهدف الطيران املسير 
مقرات اجلهاديني  ودفاعاتهم في باب الطوب وباب 

جديد والفاروق والزجنيلي.
ونشرت السلطات قوات خاصة الخاء املدنيني 

ومساعدتهم في اخلروج من مناطق االشتباك. 
وقال جودت “قواتنا قادرة على حسم معركة 
املدينة القدمية واستعادة جامع النوري. داعش 
يفقد سيطرته على املناطق احليوية القريبة من 

احلدباء«.
ويحظى جامع النوري حيث اعلن زعيم التنظيم 
ابو بكر البغدادي “دولة اخلافة” بداللة رمزية 
وستشكل سيطرة القوات العراقية عليه انهيار 

التنظيم في املوصل.
منذ بدء معركة املوصل قبل ستة اشهر، دفع 
اخلوف واجلوع نحو 600 الف شخص الى النزوح 

عاد 133 الفا منهم.
والقت طائرات القوات العراقية مطلع االسبوع 
مئات اآلالف من املنشورات على املناطق في اجلانب 
االمين للموصل حتض “املواطنني على اخلروج من 

خال ممرات امنة باجتاه القوات األمنية«.
لكن “سايف ذا تشلدرن” غير احلكومية عبرت 
عن قلقها ازاء دع��وة املدنيني للمغادرة النهم قد 

يتعرضون الى مخاطر اضافية.
وقالت بيان ان “سايف ذا تشلدرن تشعر بقلق 
كبير ازاء اي دع��وة للمغادرة” النها “تعني بان 
املدنيني وخصوصا االطفال سيتعرضون خلطر 

كبير في الوقوع وسط االشتباكات«.
واضافت “على احلكومة العراقية ضمان ان 
تكون جميع امل��م��رات آمنة فعا جلميع الناس 

الفارين«.
واش��ارت املنظمة ال��ى ان “دعوة املدنيني إلى 
مغادرة منازلهم تشكل منعطفا على التوجيهات 
السابقة التي أجبرت املدنيني على البقاء وانتظار 
املعركة متر  وهذه تعليمات أثارت أيضا مخاوف 

بشأن تعرض املدنيني للخطر«.
واس��ت��ول��ى تنظيم ال��دول��ة االس��ام��ي��ة على 
مساحات شاسعة من االراض��ي في شمال وغرب 
الباد عام 2014، لكن القوات العراقية استعادت 
بدعم التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة 

معظم االراضي التي خسرتها لصالح اجلهاديني.

وقالت وكالة اعماق التابعة للتنظيم ان “مفرزة 
امنية من الدولة االسامية نفذت هجوم املنيا الذي 

استهدف يوم امس حافلة تقل اقباطا«.
اعلنت وزارة ال��دف��اع امل��ص��ري��ة أم��س السبت 
“جناح” الضربة اجلوية التي وجهتها ل”مناطق 
متركز وتدريب العناصر االرهابية” املسؤولة عن 
اعتداء استهدف االقباط اوقع 29  قتيا اجلمعة في 

محافظة املنيا )وسط(.
واك��د بيان على الصفحة الرسمية للمتحدث 
الرسمي باسم القوات املسلحة على فيسبوك أن 
“القوات اجلوية نفذت عددا من الضربات املركزة 
نهاراً ولياً إستهدفت عددا من العناصر اإلرهابية 
داخ��ل األراض���ي الليبية بعد التنسيق والتدقيق 

الكامل لكافة املعلومات«.
واض��اف ان “الضربة اسفرت عن تدمير كامل 
ل��أه��داف املخططة ال��ت��ي شملت مناطق متركز 
وت��دري��ب العناصر اإلره��اب��ي��ة التي ش��ارك��ت في 
تخطيط وتنفيذ احل��ادث اإلره��اب��ي الغادر” ضد 

االقباط.
وتابع البيان القوات املشاركة في الضربة “عادت 

إلى أرض الوطن بعد تنفيذ مهامها بنجاح«.
ولم يوضح البيان االهداف التي وجهت اليها هذه 

الضربات داخل ليبيا. 
من جهته، قال محمد املنصوري املتحدث باسم 
“مجلس شورى مجاهدي درنة” )شرق ليبيا( في 
شريط فيديو ان الطيران املصري شن “عند صاة 
املغرب ثماني غارات على مدينة درنة لم تسفر عن 
اي استهداف الي موقع من مواقع” املجلس “امنا 

استهدفت مواقع مدنية«.
واك��د ان “االضرار كلها م��ادي��ة، ول��م تتسبب 

بأضرار بشرية«. 

وق���ال ال��رئ��ي��س ع��ب��د ال��ف��ت��اح السيسي مساء 
اجلمعة ان االعتداء على االقباط “لن مير” دون رد، 
مستطردا “وانا احتدث اليكم مت توجيه ضربة الحد 
املعسكرات التي يتم فيها تدريب هذه العناصر” 

اجلهادية التابعة لتنظيم الدولة االسامية.
واك��د الرئيس امل��ص��ري ف��ي ات��ص��ال هاتفي مع 
بطريرك االقباط االرثوذكس تواضروس الثاني ان 
اجهزة الدولة “لن تهدأ قبل ان ينال املسؤولون” عن 

اعتداء املنيا “جزاءهم على هذه اجلرمية«.
وقدم السيسي التعازى للبابا تواضروس الثاني 
في ضحايا االعتداء ال��ذي وقع صباح اجلمعة في 

محافظة املنيا )وسط( واوقع 29 قتيا.
واكد الرئيس املصري لبابا االقباط ان “أجهزة 
الدولة لن تهدأ قبل أن ينال املسؤولون جزاءهم 
الذي يستحقونه على هذه اجلرمية اخلسيسة”، 
بحسب بيان نشرته الرئاسة املصرية ليل اجلمعة 

السبت.
وجاء اتصال السيسي بالبابا تواضروس الثاني 
بعد ساعات من مطالبة الكنيسة القبطية في بيان 
السلطات ب”اتخاذ االجراءات الازمة لتفادي خطر 
هذه احلوادث التي تشوه صورة مصر وتتسبب في 

آالم العديد من املصريني«.
وحيت الصحف املصرية السبت الضربة اجلوية 
في ليبيا. وعنونت صحيفة اخبار اليوم احلكومية 
“اخذنا بالثأر” بينما قالت صحيفة املصري اليوم 

اخلاصة “نسور مصر يثأرون لشهداء املنيا«.
وكتبت صحيفة الوطن اخلاصة »مصر تنتقم 

لشهدائها بتدمير معسكر لارهابيني في ليبيا«.
ومت تشييع جثامني عدد من الضحايا االعتداء 
مساء اجلمعة في محافظة املنيا وسط مشاعر من 

الغضب والقلق من تكرار مثل هذه االعتداءات.
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الدخان يتصاعد بعد غارات القوات اجلوية املصرية على مواقع ليبية

وزارة الدفاع تعلن »جناح« ضربتها اجلوية

مصر تواصل استهداف »داعش« في ليبيا.. والتنظيم يتبنى هجوم املنيا
ت���ب���ن���ى ت���ن���ظ���ي���م ال�����دول�����ة االس����ام����ي����ة أم������س ال���س���ب���ت االع�����ت�����داء 
اجل����م����ع����ة ق�����ت�����ي�����ا   29 أوق��������������ع  ال��������������ذي  م������ص������ر  أق���������ب���������اط  ع������ل������ى 

صهر ترامب عرض إقامة قناة تواصل سرية مع الكرملني
أفادت صحيفة واشنطن بوست امس األول اجلمعة نقا عن 
مسؤولني اميركيني ان جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد 
ترامب وكبير مستشاريه عرض في مطلع ديسمبر على السفير 

الروسي في واشنطن اقامة قناة تواصل سرية مع الكرملني.
وق��ال املسؤولون للصحيفة ان االستخبارات االميركية 
علمت م��ن خ��ال تنصتها على محادثات السفير الروسي 

سيرغي كيسلياك ان االخير ابلغ رؤساءه بأن كوشنر، الذي 
اصبح مذاك كبير مسشاري ترامب للشؤون اخلارجية، قدم 
اليه ه��ذا الطلب مقترحا عليه استخدام مبان دبلوماسية 

روسية لهذه الغاية.
واوضحت الصحيفة ان كوشنر قدم هذا العرض للسفير 
الروسي خال اجتماعه به في برج ترامب في نيويورك في 

االول او الثاني من  ديسمبر، اي قبل شهرين تقريبا من تولي 
امللياردير اجلمهوري الرئاسة.

واضافت ان ه��ذا االجتماع حضره ايضا مستشار االمن 
القومي السابق مايكل فلني الذي دفعه ترامب لاستقالة بعد 
اسابيع من تعيينه اياه في هذا املنصب بعدما اتضح انه كذب 

بشأن اجتماعه بالسفير الروسي.

عراقيون ينتظرون حصصهم الغذائية عند وصولهم إلى منطقة آمنة بعد مغادرة منازلهم غرب املوصل

الستعادة ما تبقى من املدينة

القوات العراقية تقتحم آخر األحياء اخلاضعة ل� »داعش« في غرب املوصل

استهدف مجموعة مسلحة متولها واشنطن

13 قتيا في تفجير انتحاري بشرق أفغانستان
قتل 13 شخصا على االقل من بينهم مدنيون 
أمس األول في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة 
استهدف على ما يبدو مجموعة مسلحة ممولة 
من وكالة االستخبارات املركزية االميركية »سي 
آي ايه« في مدينة خوست )شرق افغانستان( 

في أول ايام شهر رمضان.
ول��م تعلن اي جهة بعد مسؤوليتها عن 
الهجوم الذي قالت السلطات احمللية انه استهدف 
مجموعة مسلحة موالية للحكومة متولها “سي 

آي ايه” في والية خوست.
وهذا اخر هجوم في سلسلة من الهجمات على 
القوات املدعومة من الغرب، فيما صعدت طالبان 
هجوم الربيع السنوي ويتواصل التمرد املستمر 
منذ اكثر من 15 عاما عقب اطاحة احلركة من 

السلطة بعد غزو بقيادة الواليات املتحدة.
وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية جنيب 

دانيش “ادى تفجير انتحاري بسيارة مفخخة 
في والية خوست الى مقتل 13 شخصا واصابة 
6 آخرين بينهم طفلني”. وكان املتحدث قد اعلن 

في حصيلة سابقة عن مقتل 18 شخصا.
واض��اف “استهدفت محطة حافات للنقل 
العام في التفجير. الضحايا كانوا في مابس 
مدنية ومن الصعب التحقق من هوياتهم في هذه 

املرحلة«.
غير ان قائد الشرطة احمللية فيض الله غيرت 
قال ان الضحايا مدنيون واعضاء في مجموعة 
النخبة “قوات خوست االقليمية” املعروف 
بانها تتلقى مت��وي��ا وجت��ه��ي��زات م��ن وكالة 

االستخبارات االميركية املركزية )سي آي إيه(.
وق���ال غ��ي��رت لوكالة ف��ران��س ب��رس “وقع 
التفجير في ساعة مبكرة صباحا عندما كان 
افراد من +قوات خوست االقليمية+ متوجهون 

الى العمل«.
ويقدر عدد افراد هذه املجموعة بنحو 4 آالف 
مقاتل، واملعروف انهم يشنون حرب ظل ضد 
طالبان في ال��والي��ة الواقعة على احل��دود مع 
باكستان. ويتهم افراد هذه املجموعة مبمارسة 

التعذيب واالعدام خارج القانون.
ويأتي الهجوم السبت غداة مقتل 15 جنديا 
افغانيا على االق��ل في هجوم ملتمردي طالبان 
على قاعدتهم في قندهار، في ثالث هجوم كبير 
من نوعه هذا االسبوع على اجليش في الوالية 

اجلنوبية.
وجاء الهجوم في منطقة شاه والي كوت بعد 
هجمات للمتمردين في وقت سابق هذا االسبوع 
على قواعد للجيش في نفس املنطقة وفي منطقة 
مايواند مما يرفع عدد القتلى في صفوف القوات 

املدعومة من الغرب الى نحو 60.

بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون اإلسرائيلية

املعتقلون الفلسطينيون يعلقون 
إضرابهم عن الطعام

علق مئات املعتقلني الفلسطينيني املضربني 
ع��ن الطعام ف��ي السجون االسرائيلية اضرابهم 
ال���ذي ب���دأوه ف��ي 17 اب��ري��ل للمطالبة بتحسني 
 اوضاعهم احلياتية داخل هذه السجون، كما اعلنت 

أمس مصادر فلسطينية واسرائيلية.
وق��ال رئيس ن��ادي االسير الفلسطيني ق��دورة 
ف��ارس لوكالة ف��ران��س ب��رس ان “االسرى علقوا 
اضرابهم عن الطعام بعد التوصل الى اتفاق بني 

جلنة االضراب ومصلحة السجون االسرائيلية«.
واكدت متحدثة باسم ادارة السجون االسرائيلية 
لوكالة فرانس برس تعليق االضراب الذي كان يقوم 

به اكثر من 800 اسير فلسطيني في االيام االخيرة.
ويتزامن تعليق االضراب مع بدء شهر رمضان. 
كما يأتي بعد طلب تقدم به الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس لوساطة اميركية من اجل وقف هذه 
احلركة االحتجاجية التي ميكن ان تشعل العنف 
في االراضي الفلسطينية اذا ادى االضراب الى وفاة 

معتقلني.
وق��ال��ت الناطقة االسرائيلية ان االت��ف��اق اب��رم 
م��ع اللجنة ال��دول��ي��ة للصليب االح��م��ر والسلطة 

الفلسطينية، وليس مع ممثلي االسرى.
من جهته، اوضح نادي االسير الفلسطيني وهيئة 
شؤون االسرى الفلسطينية ان تعليق االضراب جاء 
عقب مفاوضات  بني ممثلني عن املعتقلني املضربني 
ومصلحة السجون االسرائيلية استمرت حلوالي 

20 ساعة في سجن عسقان.
واوض����ح رئ��ي��س ن���ادي االس��ي��ر الفلسطيني 
عيسى قراقع لوكالة االن��ب��اء الفلسطينية )وف��ا( 
ان امل��ف��اوض��ات ج��رت ب��ني السلطات االسرائيلية 
والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي احملكوم 

بالسجن املؤبد اربع مرات.
وقالت املتحدثة االسرائيلية ان االتفاق ينص على 
السماح للمعتقلني بزيارتني في الشهر مقابل زيارة 
واح��دة من قبل. وك��ان هذا احد املطالب الرئيسية 
للمضربني ع��ن ال��ط��ع��ام. ف��ي امل��ق��اب��ل ل��م يحصل 
املضربون عن الطعام على امكانية احلصول على 
هواتف عامة في السجون كما كانوا يطالبون، حسب 

املتحدثة نفسها.

يوم سعيد

خاض االض��راب اكثر من الف معتقل بدعوة من 
البرغوثي وانضم اليه االمني العام للجبهة الشعبية 
احمد سعدات وك��رمي يونس ال��ذي يعتبر من اقدم 

املعتقلني الفلسطينيني.
ويقدر عدد املعتقلني الفلسطينيني في السجون 
االسرائيلية بنحو 6500 معتقل بينهم عشرات 
النساء واالطفال، بينهم 29 معتقا منذ ما قبل اتفاق 
اوسلو للسام الذي وقع بني اجلانبني الفلسطيني 

واالسرائيلي في  1993. 
وقام االسرى باضرابهم عن الطعام للفت النظر 
ال��ى ت���ردي اوض��اع��ه��م وادان����ة ال��ن��ظ��ام القضائي 
االسرائيلي املطبق على الفلسطينيني في االراضي 
احمل��ت��ل��ة.  وط��ال��ب املعتقلون الفلسطينيون في 
اضرابهم بوقف سياسة العزل االن��ف��رادي، ورفع 
وقت زيارة االهل، اضافة الى توفير هاتف عمومي 
ميكن املعتقلني االت��ص��ال م��ع ذوي��ه��م، اض��اف��ة الى 
قضايا حياتية يومية. ومن ضمن القضايا املطلبية 
التي رفعها املعتقلون، كانت وقف االعتقال االداري 

واطاق سراح املعتقلني املرضى.

قوات األمن 
املغربية تبحث 

عن زعيم 
احلراك 

في احلسيمة
ب��ات ناصر زفزافي زعيم 
احل��رك��ة االحتجاجية التي 
تهز منذ ستة اشهر منطقة 
ال��ري��ف، منذ م��س��اء اجلمعة 
مطلوبا رسميا من قوات االمن 
املغربية وذلك بسبب تهجمه 
على إمام مسجد اثناء القائه 

خطبة اجلمعة.
وق�����ال وزي�����ر ال���ش���ؤون 
االسامية احمد توفيق لوكالة 
ف��ران��س ب���رس ان زف��زاف��ي 
“اثار البلبلة اثناء الصاة 
وأهان خطيب” مسجد محمد 
اخلامس، مشددا على ان “ما 
قام به صباح اليوم هو عمل 
غ��ي��ر م��س��ب��وق  ان��ه��ا جرمية 

خطرة«.
وك���ان ي��وم اجلمعة شهد 
م��ح��اول��ة ت��وق��ي��ف زف��زاف��ي 
واعان اعتقاله خطأ ثم وقوع 
مواجهات م��ح��دودة على ما 
يبدو مع قوات االمن املنتشرة 

في احلسيمة.
وق����ال ب��ي��ان رس��م��ي ان 
“الوكيل ال��ع��ام للملك لدى 
محكمة االستئناف باحلسيمة 
أمر بإلقاء القبض على املعني 
باألمر ناصر الزفزافي، قصد 
البحث معه وت��ق��دمي��ه أم��ام 

النيابة العامة«.

الشرطة توقف مشتبها بهما آخرين في إطار التحقيق حول اعتداء مانشستر

خفض درجة التحذير األمني في بريطانيا من حرجة إلى خطرة
اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
أمس خفض درجة التحذير االمني في بريطانيا 
من »حرجة« الى »خطرة« بعد رفعها االثنني في 

اعقاب اعتداء مانشستر.
وقالت ماي في بيان “حصلت حتركات كبيرة 
للشرطة في الساعات ال24 املاضية، وهناك 
11 مشتبها بهم  قيد التوقيف” مضيفة انه “في 
ضوء التطورات، فإن املركز املشترك املستقل 
لتحليل املعلومات املتعلقة باالرهاب اتخذ قرار 

بخفض درجة االنذار من حرجة الى خطرة«.
وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان امس 

السبت توقيف مشتبها بهما اخرين بعد قيامها 
بعملية تفجير حتت السيطرة خال مداهمة في 
مانشستر في اطار التحقيق حول االعتداء الذي 

اوقع 22 قتيا في هذه املدينة مساء االثنني.
مع توقيف املشتبه بهما وهما رج��ان في 
ال20 وال22 من العمر، يرتفع عدد املوقوفني في 

اطار التحقيق الى 11 مشتبها به.
وي��دع��ى منفذ االع��ت��داء سلمان العبيدي 
)22 عاما( مولود في مانشستر من والدين 
ليبيني، وكان توجه مؤخرا الى ليبيا وعاد منها 

الىبريطانيا قبل اربعة ايام على االعتداء.

ف��ي طرابلس، كانت اج��ه��زة االم��ن الليبية 
أوقفت احد اشقاء سلمان ووالده.

وك���ان م���ارك راول���ي ق��ائ��د ش��رط��ة مكافحة 
االره��اب البريطانية اعلن اجلمعة ان الشرطة 
“قبضت على ع��دد كبير م��ن اع��ض��اء شبكة” 
مرتبطة باالعتداء ال��ذي اودى بحياة سبعة 
اطفال تقل اعمارهم عن 18 عاما بني الضحايا 

ال22.
وقال راولي “نحن سعداء الننا قبضنا على 
احد اهم العناصر الذين كنا قلقني بشأنهم لكن ال 

يزال امامنا عمل اضافي«.
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