
واصلت احلكومة الصومالية جهودها االثنني 
ملساعدة عائالت ضحايا االعتداء االكثر دموية 
في تاريخ البالد والذي أودى السبت بحياة 276 
شخصا على االقل وخلف 300 جريح في مقديشو، 

للعثور على ذويهم املفقودين.
واصللدرت وزارة االعللالم الصومالية في بيان 

خالل الليل احلصيلة الرسمية االولللى للهجوم، 
موضحة أن “احلكومة الفدرالية الصومالية تؤكد 
مقتل 276  شخصا في التفجير )...( ونقل 300 
شخص أصيبوا بجروح إلى مختلف مستشفيات 

مقديشو«.
وتابع البيان “ثمة عملية إغاثة وطنية جارية 

وسنتقاسم أي معلومات جديدة” ما ينذر باحتمال 
ارتفاع احلصيلة.

واوضلللحلللت احلللكللومللة انللهللا شللكلللللت “جلنة 
طوارىء” من اجل “مساعدة العائالت في البحث 
عن افرادها املفقودين واملساهمة ماليا لصالح 

الذين دمرت أمالكهم في االنفجار«.

وبللدأ سكان العاصمة منذ االحللد فللي تقاسم 
أسماء وصور أقاربهم املفقودين على فيسبوك.

وقع هذا االعتداء بشاحنة مفخخة بعد ظهر 
السبت على تقاطع كاي 5 في حي هودان التجاري 
املللكللتللظ فللي عللاصللمللة تللعللج بللاحللليللاة علللللى رغللم 

االعتداءات الكثيرة.

وصل نظمي مهنا رئيس هيئة املعابر 
في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى 
قطاع غزة أمس االثنني للبدء باجراءات 
تللسلللللم مللعللابللر الللقللطللاع ضللمللن اتللفللاق 

املصاحلة مع حماس.
وقللال مهنا للصحفيني قبل لقائه مع 
قللائللد االجللهللزة االمنية ووكلليللل وزارة 
الداخلية في غزة اللواء توفيق ابو نعيم 
“انا مكلف من الرئيس )محمود عباس( 
بالتوجه لغزة لتنفيذ اول بنود اتفاق 
املللصللاحلللة فللي الللقللاهللرة حللول استالم 
املعابر ونحن بانتظار الساعات القليلة 
القادمة حتى يتم االعللالن عن استالم 

املعابر رسميا«.
واضاف مهنا ان استالم معابر القطاع 
هللي “أولى اخلللطللوات الللتللي ستباشر 
فيها احلكومة الفلسطينية )مهامها( في 
قطاع غزة، وهي معبر رفح )احلدودي 
مع مصر( وكللرم ابو سالم )التجاري( 

ومعبر بيت حانون )ايريز(«.
ومبللوجللب اتللفللاق الللقللاهللرة، تتولى 
حكومة الللوفللاق الفلسطينية برئاسة 
رامللي احلمد الله مسؤولية املعابر في 
الللقللطللاع فللي اطلللار توليها املسؤولية 
الكاملة عن كافة الللوزارات واملؤسسات 

احلكومية وإدارة القطاع.
خضعت معابر قطاع غزة لسيطرة 
حماس منذ سيطرتها بالقوة على القطاع 

في منتصف  يونيو 2007.
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق 
مصاحلة برعاية مصر في القاهرة في 
12  اكتوبر من املفترض ان ينهي عقدا 

من القطيعة بينهما.
ومنذ اكثر من عقد تفرض اسرائيل 
حصارا مشددا على القطاع، كما تغلق 
السلطات املصرية معبر رفللح ، وهو 
املللنللفللذ الللوحلليللد لللسللكللان الللقللطللاع على 
اخلللارج، بشكل شبه دائللم لكنها تعيد 
فتحه استثنائيا للحاالت االنسانية في 

فترات متباعدة.
من جهة أخرى، أعلنت اسرائيل أمس 
اعتزامها الللسللمللاح مؤقتا للصيادين 
الفلسطينيني بالدخول مسافة تسعة 
أميال بدال من ستة في بحر غزة لتوسع 
بللذلللك املنطقة املللسللمللوح فيها بصيد 
االسللمللاك في القطاع اخلاضع حلصار 

محكم.
واعلنت االدارة املدنية التابعة لوزارة 
الللدفللاع االسللرائلليللللليللة واملللسللؤولللة عن 
تنسيق انشطة اجليش فللي االراضللي 
الفلسطينية احملللتلللللة، فللي بلليللان على 
موقعها االلكتروني انه سيبدأ من يوم 
االربعاء توسيع مسافة صيد االسماك 

لتسعة اميال ملدة شهر ونصف.
وقلللال الللبلليللان ان الللتللوسلليللع يأتي 
“ملصلحة صلليللادي االسلللملللاك ودعللم 
االقتصاد في قطاع غزة”، على أن يستمر 

حتى29  نوفمبر املقبل.
وقللتللل صلليللاد فلسطيني فلللي  مايو 
املاضي اثر إطالق البحرية االسرائيلية 
النار عليه بدعوى جتاوزه منطقة الصيد 

املسموح بها.
ومللن جهته، قللال نللزار عياش نقيب 
الصيادين الفلسطينيني لفرانس برس 
“لم نبلغ حتى االن من اي جهة بتوسيع 
منطقة الصيد وبالتالي ال نستطيع ابالغ 

الصيادين«.
واعللرب عياش عن امله في أن تقوم 
حكومة الللوفللاق الوطني الفلسطينية 
التي عادت قبل أسبوعني الى قطاع غزة 
“ بالضغط على االحتالل لزيادة الصيد 
حتى 20 ميال بحريا على االقل، ألنه دون 

هذا ال يوجد صيد طبيعي«.
واضللللللاف “يجب وقللللف مللعللانللاة 
الصيادين بوقف املالحقات االسرائيلية 

والتضييق عليهم«.
تفرض اسرائيل منذ الللعللام 2006 
حللصللارا محكما على قطاع غللزة الللذي 

تسيطر عليه حركة حماس، كما تغلق 
مصر معبر رفللح املنفذ البري الوحيد 
الذي ال تسيطر عليه اسرائيل في جنوب 

القطاع.

وتطلق البحرية االسرائيلية النار 
بشكل متكرر على مللراكللب الصيادين 
الللغللزيللني خلللارج منطقة الصيد التي 
حتددها لهم ما يتسبب بسقوط قتلى 

وجرحى.
وتلللتلللعلللرض قللللللوارب الللصلليللاديللن 
الفلسطينيني كللذلللك الطلللالق نلللار من 

اجلانب املصري في اجلنوب.

وتعتاش قرابة اربعة آالف عائلة من 
الصيد في القطاع الفقير الذي شهد ثالث 

حروب منذ العام 2008.
يشار إلى أن اتفاقية أوسلو املوقعة 

عللام 1993 تنص على حللق صيادي 
األسماك في قطاع غزة، باإلبحار ملسافة 
20 ميالً بهدف صيد األسماك، إال أن ذلك 

لم ينفذ منذ 15عاما.
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وصل نازمي موهانا رئيس اللجنة العامة للمعابر واحلدود في السلطة الفلسطينية إلى معبر إيريز احلدودي في بيت حانون شمال قطاع غزة

االحتالل يوسع املنطقة املسموح فيها بصيد األسماك في غزة

مسؤول السلطة الفلسطينية يصل إلى غزة لتسلم املعابر

تنظيم »داعش« يتبنى اطالق صاروخني على إسرائيل

3 من الشرطة املصرية في هجوم على مقر بنك بسيناء مقتل 
أعلنت مصادر أمنية مصرية مقتل 3 من رجال الشرطة خالل 
محاولتهم صد هجوم إرهابي على مقر البنك األهلي فرع العريش 

بشمال سيناء.
وقللال شهود عيان إن مسلحني مجهولني يستقلون سيارة 
خضراء ماركة شيفروليه، قاموا بالهجوم على فرع البنك األهلى 
بالعريش، وألقوا العبوات الناسفة على القوة األمنية املكلفة بتأمني 
البنك، فيما قامت القوات بالتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل 3 من 

عناصر الشرطة، وسقوط عدد من القتلى بني صفوف اإلرهابيني.
وذكرت مصادر طبية أن القتلى هم أمني شرطة محمد عبدالعظيم 

محمد، ومساعد شرطة محمد خطاب، ورقيب شرطة عبدالله محمد، 
من قوة تأمني البنك.

من ناحية أخللرى، تقوم قللوات األمللن حاليا بتمشيط املنطقة 
للبحث عن أي عبوات ناسفة أخللرى، ومتشيط محيط املنطقة 

ملالحقة العناصر اإلرهابية وضبطهم.
وكان اجليش املصري قد أعلن أمس األحد مقتل 24 إرهابياً و6 

عسكريني في مواجهات بلكرم القواديس بسيناء.
من جهة أخرى، تبنى تنظيم “الدولة االسالمية” أمس اطالق 

صاروخني من صحراء سيناء املصرية على جنوب اسرائيل.

وكان اجليش إلسرائيلي أعلن مساء االحد عن سقوط صاروخني 
في منطقة أشكول جنوب اسرائيل، دون ايقاع اصابات او اضرار.

وتبنى الفرع املصري لتنظيم الدولة االسالمية الللذي يطلق 
على نفسه اسم “والية سيناء”، اطالق الصاروخني قائال في بيان 
“تصدى املجاهدون للطائرات اليهودية التي حلقت فوق اجواء 

الوالية واستهدفوا مجمع أشكول اليهودي بصاروخي غراد«.
وأعلن اجليش املصري مقتل ستة عسكريني مصريني في هجوم 
شنه جهاديون بعد ظهر االحد على منطقة القواديس في شمال 

سيناء، هو الثاني خالل 48 ساعة.

صوماليون ينتشلون جثث الضحايا

276 قتيال ارتفاع حصيلة اعتداء مقديشو إلى 

بعد إطالق صاروخ أرض جو على طائرة لالحتالل

غارة إسرائيلية استهدفت بطارية للدفاعات السورية شرق دمشق
أعلن متحدث باسم اجليش االسرائيلي أمس ان 
الطائرات احلربية االسرائيلية شنت غارة جوية 
استهدفت بطارية للدفاعات اجلوية السورية في 
موقع رمضان شرق دمشق بعد اطالق صاروخ 
ارض جللو على طللائللرة اسرائيلية فللي االجللواء 

اللبنانية صباحا.
وقللال املتحدث باسم اجليش افيخاي ادرعي 
في تغريدة على موقع تويتر “أغارت مقاتالتنا 
على بطارية للدفاعات اجلوية السورية في موقع 
رمضان شرق دمشق بعد اطالقها صاروخ أرض-
جو على طائرتنا في االجواء اللبنانية صباحا”، 
موضحا في تغريدة أخرى ان اسرائيل ال نية لديها 

للتصعيد.
وقللللال املللتللحللدث بللاسللم اجللليللش جللونللثللان 
كونريكوس لصحافيني “نحمل النظام السوري 
مسؤولية الهجوم ضد الطائرة واي هجوم قادم 

من سورية«. 

واضللاف ان الطائرات االسرائيلية اسُتهدفت 
خللالل قيامها ب”مهمة استطالع روتينية” في 
االجواء اللبنانية، معربا عن اعتقاده بان البطارية 

السورية “مت تدميرها«.
وأشللار كونريكوس الللى ان الللدولللة العبرية 
“ستحافظ على قدرتها الحباط النوايا واالعمال 

املعادية التي تهدد املدنيني االسرائيليني«.
ولللم يللوضللح عللدد الللطللائللرات الللتللي شاركت 
فللي عملية االسللتللطللالع فللي االجلللواء اللبنانية، 
ولكنه اشار انها كانت “على مقربة من احلدود 

السورية«.
واضاف “اسرائيل ال تنوي زعزعة الوضع«.

ومنذ بدء النزاع في سورية في 2011، قصفت 
اسرائيل مللرات عديدة اهدافا سورية او أخرى 

حلزب الله في سورية.
وال تللزال سورية واسرائيل في حالة حرب. 
وحتتل اسرائيل منذ  يونيو 1967 حوالى 1200 

كلم مربع من هضبة اجلللوالن السورية أعلنت 
ضمها في 1981 من دون ان يعترف املجتمع 
الدولي بذلك. وال تزال حوالى 510 كيلومترات 

مربعة حتت السيادة السورية.
وخلللاض حللزب الللللله بلللدوره حللروبللا عللدة مع 
اسرائيل في جنوب لبنان كان آخرها في 2006، 
وقللد تسببت بللدمللار كبير فللي البنى التحتية 
وبسقوط أكثر من 1200 قتيل في لبنان معظمهم 
من املدنيني و160 في اجلانب االسرائيلي معظمهم 
من العسكريني. ويشارك حللزب الله منذ العام 
2013 بشكل علني في القتال الى جانب قوات 
النظام السوري وكللان له دور كبير في ترجيح 

الكفة لصاحلها على االرض.
ومنذ بللدايللة احلللرب فللي سللوريللة فللي 2011، 
تتابع اسرائيل باهتمام بالغ تطور االوضاع لدى 
جارتها، مشددة على أنها لن تتدخل في النزاع 
إال أنها حتتفظ لنفسها بحق ضرب قوافل اسلحة 

حلزب الله او مواقع للقوات النظامية السورية 
عندما تشعر أن أمنها في خطر.

واسُتدعي السفير االسرائيلي لدى موسكو في  
مللارس بعد قصف الطيران االسرائيلي الهداف 

يبدو انها كانت مرتبطة بحزب الله.
وقللال رئيس الللللوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتانياهو في حينه ان الغارات اجلوية استهدفت 
اسلحة موجهة الى حزب الله، مؤكدا ان اسرائيل 

ستكرر ذلك في حال اقتضى االمر.
وتللأتللي الللغللارة قبيل وصلللول وزيلللر الللدفللاع 
الللروسللي سيرغي شويغو الللى اسرائيل مساء 
االثنني للقاء نظيره االسرائيلي افيغدور ليبرمان.
ومن املتوقع ان يبحث الرجالن امللف السوري.

وتعتبر روسيا إلى جانب ايللران، أحد حلفاء 
الللنللظللام الللسللوري الرئيسيني، وهللي بلللدأت في  
سبتمبر 2015 عملياتها العسكرية في سورية 

دعما للقوات النظامية.
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في معارك الستعادة مدينة مراوي في الفلبني

مقتل زعيم »داعش« 
في جنوب شرق آسيا

قتل زعيم تنظيم الدولة االسالمية في جنوب شرق آسيا املدرج على الئحة الواليات 
املتحدة »الكثر االرهابيني املطلوبني«، في املعركة الستعادة مدينة مراوي اخلاضعة 

لسيطرة اجلهاديني في جنوب البالد، كما أعلن وزير الدفاع الفيليبني أمس.
وجاء مقتل ايسنيلون هابيلون )51 عاما( خالل هجوم عسكري النهاء اربعة أشهر من 
سيطرة اجلهاديني على احياء باكملها في مراوي والتي اثارت مخاوف من ان يكون تنظيم 

الدولة االسالمية يسعى القامة مقر قيادة اقليمي له في جنوب االرخبيل.
ويعتبر الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي وكذلك احملللون، أن هابيلون هو 
“امير” تنظيم الدولة االسالمية في جنوب شرق آسيا وابرز مهندس ملشروع اجلهاديني 

اعالن “خالفة” فيها بعد اخلسائر التي منيوا بها في العراق وسورية.
وقال وزير الدفاع الفيليبيني ديلفني لورنزانا للصحافيني ان القوات الفيليبينية 
“متكنت من النيل من ايسنيلون هابيلون وعمر ماوتي. اإلثنان ُقتال”، وذلك في اشارة الى 

مقاتل آخر قاد مع هابيلون املعركة في مراوي في مايو. 
ورص هذان اجلهاديان قواهما وقادا الهجوم على مراوي الذي اطلق في 23  مايو مع 
محاولة فاشلة من السلطات العتقال هابيلون. وبث اجلهاديون انذاك الرعب في املدينة، 

اكبر مدينة مسلمة في الفيليبني التي تعد غالبية كاثوليكية.
وكانت الواليات املتحدة عرضت مكافأة مالية تبلغ خمسة ماليني دوالر ملن يدلي 
مبعلومات تقود الى توقيف هابيلون، واصفة اإلسالمي البالغ من العمر 51 عاما بانه 
من كبار قادة جماعة ابو سياف التي تتخذ في جنوب الفيليبني مقرا لها، والتي تعتبرها 

واشنطن منظمة ارهابية.
وجماعة ابو سياف شبكة من املسلحني تشكلت في تسعينات القرن املاضي بأموال من 
تنظيم القاعدة، ثم حتولت الى فصائل يشارك بعضها في عمليات خطف وأعمال عنف. ثم 

بايعت تنظيم الدولة االسالمية.
وبحسب وزير الدفاع الفيليبيني فان هابيلون وعمر خيام ماوتي، احد الشقيقني اللذين 
قادا جماعة مسلحة متحالفة مع هابيلون، قتال فجرا خالل الهجوم االخير للقوات البرية 
ضد اجلهاديني. واضاف الوزير ان جثتيهما تخضعان لفحوص احلمض النووي الريبي 

بسبب املكافآت التي وضعتها احلكومتان االميركية والفيليبينية مقابل العثور عليهما.
وقال “هذا التطور يعني ان حادث مراوي انتهى تقريبا. سنتمكن من اعالن انتهاء 

االعمال احلربية خالل يوم او يومني«.
وهي ليس املرة االولى التي تعلن فيها مانيال االنتهاء الوشيك للمعارك لكن هذه املرة 

يفترض ان يعود الوضع الى طبيعته بشكل فعلي كما يرى املراقبون.
ومنذ 23  مايو قتل اكثر من الف شخص ونزح حوالى 400 الف من السكان.

27 قتيال نتيجة احلرائق في البرتغال
أدت احلرائق املشتعلة منذ أمس األول في البرتغال إلى مقتل 27 شخصا على األقل في 

عدد من مناطق البالد، بحسب حصيلة مؤقتة أعلنتها أجهزة اإلغاثة.
وقالت املتحدثة باسم الهيئة الوطنية للدفاع املدني باتريسيا غاسبار خالل مؤمتر 
صحافي فللي لشبونة “ميكننا أن نؤكد أن 27 شخصا قضوا فللي مناطق كوميبرا 

وكاستنيلو برانكو وفيساو وغواردا” في وسط البالد وشمالها.
وتأتي احلصيلة بعد أربعة أشهر من مقتل 64 شخصا وإصابة 250 في 17 حزيران/

يونيو اثر اندالع أكثر حريق دموية في تاريخ البالد. 
وأفادت غاسبار أن حوالي 520 حريقا متفرقا اندلعت األحد بسبب “ارتفاع درجات 
احلرارة أكثر من املعدل للموسم والتأثيرات املتراكمة للجفاف الذي شهدته  البالد منذ 

مطلع العام«. 

املعارضة الفنزويلية ترفض نتائج االنتخابات احمللية
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو حتقيق فوز ساحق أمس األول في انتخابات 

محلية استقطبت اهتماما كبيرا، بناء على نتائج رسمية سارعت املعارضة الى رفضها.
وفاز حزب مادورو االشتراكي بل 17 والية من اصل واليات فنزويال ال23، فيما فاز 
حتالف املعارضة “طاولة الوحدة الدميوقراطية” بخمس واليات فقط، وال تزال هناك 

والية لم حُتسم نتيجتها بحسب ما اعلن املجلس الوطني لالنتخابات.
وأعلن خيراردو بليد مدير حملة ائتالف املعارضة “إننا ال نعترف حاليا بأي نتيجة. 
إننا في حلظة على قدر كبير من اخلطورة للبالد”، مطالبا بتدقيق شامل في نتائج 
االنتخابات. في املقابل اعلن مللادورو ان حكومته حققت “فوزا محققا” على خصومها 
الذين لم يفوزوا سوى بخمس واليات، مع بقاء حظوظ االشتراكيني قائمة للفوز بوالية 
اضافية حيث لم حتسم النتيجة بعد. وكان مللادورو وحلفاؤه فازوا في 20 والية في 

االنتخابات املاضية.


