
خ��رج سد الفرات الواقع حتت 
سيطرة تنظيم الدولة االسالمية 
قرب مدينة الرقة السورية أمس 
عن اخلدمة نتيجة املعارك الدائرة 
قربه م��ا يهدد ب��ارت��ف��اع منسوب 
املياه فيه، وفق ما افاد مصدر فني 

من داخله وكالة فرانس برس.
وت����خ����وض ق������وات س���وري���ا 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة، حتالف فصائل 
عربية وك��ردي��ة، م��ع��ارك عنيفة 

الستعادة السيطرة على سد الفرات 
ومدينة الطبقة القريبة منه في 
اطار العملية العسكرية الواسعة 
لطرد تنظيم الدولة االسالمية من 

الرقة، ابرز معاقله في سوريا.
وقال مصدر فني من داخل سد 
ال��ف��رات ال���ذي ي��ع��رف اي��ض��ا بسد 
الطبقة، لفرانس برس “خرج سد 
الفرات عن اخلدمة نتيجة املعارك 

العنيفة بالقرب منه«.

واوضح ان “قصفا طال ساحة 
ال��ت��وزي��ع امل��س��ؤول��ة ع��ن ت��زوي��د 
السد بالطاقة الكهربائية ما ادى 
خلروجها ع��ن اخل��دم��ة فنيا” من 
دون ان يتمكن من حتديد ما اذا كان 
القصف عبارة عن غ��ارات جوية 
او ناجت عن االشتباكات القريبة. 
ويشكل خروج السد عن اخلدمة، 
بحسب املصدر الفني، “خطورة في 
حال لم يتم تدارك االعطال الفنية 

سريعا«.
واش���ار امل��ص��در ال��ى ان “عدد 
الفنيني املوجودين في السد محدود 
حاليا وبالتالي ال ميكنهم السيطرة 
على االعطال الفنية”، كما ان��ه ال 
ميكن لفنيني آخرين الدخول اليه 
“فحركة الدخول واخلروج متوقفة 
منذ ثالثة اي��ام نتيجة ال��غ��ارات 

املكثفة في محيطه«.
واك����د امل��ت��ح��دث ب��اس��م ق��وات 
سوريا الدميوقراطية طالل سلو 
ب��دوره لفرانس برس اال خطورة 
على السد، مشددا على انه “ليس 

هناك غارات على السد«.

وب���������دأت ق��������وات س���وري���ا 
الدميوقراطية في نوفمبر املاضي 
عملية عسكرية واس��ع��ة لطرد 
تنظيم الدولة االسالمية من الرقة 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة 

واشنطن.
ومت���ك���ن���ت خ������الل االش���ه���ر 
امل��اض��ي��ة م��ن اح����راز ت��ق��دم نحو 
املدينة وقطعت كافة طرق االمداد 
الرئيسية للجهاديني من اجلهات 

الشمالية والغربية والشرقية. 
وتتجه االنظار حاليا إلى مدينة 
الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة 
ال��غ��رب��ي، خصوصا بعد عملية 
االن����زال اجل���وي ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
ق��وات اميركية قبل أي��ام على بعد 
كيلومترات منهما ل��دع��م هجوم 

قوات سوريا الدميوقراطية. 
واكد سلو ان هدف عملية االنزال 
كان “جتنب قصف السد او حصول 

اي اضرار فيه«.
وت��ت��رك��ز االش��ت��ب��اك��ات حاليا 
خارج املدخل الشمالي للسد، وفق 
املرصد السوري حلقوق االنسان 

الذي افاد ايضا عن صعوبات عدة 
اهمها تلغيم اجلهاديني للمنطقة 

احمليطة به.
وحذر تنظيم الدولة االسالمية 
عبر وكالة “اعماق” التابعة له 

من ان سد الفرات “مهدد باالنهيار 
ف��ي اي حلظة نتيجة الضربات 
االميركية وبسبب االرتفاع الكبير 

في منسوب املياه«.
اال ان املصدر الفني اكد لفرانس 

برس ان “منسوب املياه لم يرتفع 
حتى اآلن، لكنه مهدد باالرتفاع 
في حال استمر الوضع احلالي«. 
وتبلغ كميات املياه املخزنة في 
سد الفرات أكثر من 14 مليار متر 

مكعب.  وتعتمد احملافظات الواقعة 
ف��ي شمال وش��رق س��وري��ا بشكل 
رئيسي عليه لتأمني مياه الشفة 
ملاليني املدنيني ول��ري مساحات 

كبيرة من االراضي الزراعية.

نفى اجليش العراقي، أمس األحد، طلبه من التحالف 
الدولي قصف منازل بحي املوصل اجلديدة، تسبب في 
وقوع »مجزرة« راح ضحيتها عشرات املدنيني، وحّمل 

تنظيم »داعش« املسؤولية الكاملة.
يأتي ذلك غداة إعالن وزارة الدفاع العراقية، فتحها 
حتقيق في مقتل عشرات املدنيني في احلي املذكور، 
إثر غ��ارة جوية لطائرات التحالف الدولي األسبوع 

املاضي.
وفي بيان لها تلقت الوسط نسخة منه، أكدت خلية 
اإلع��الم احلربي، أن املكان ال��ذي مت طلب ضربه كان 
في حي الرسالة، وليس كما تناولت وسائل اإلعالم 

)املوصل اجلديدة(.
وق��ال��ت إن��ه “بتاريخ 17 م���ارس 2017 شرعت 
قطاعات جهاز مكافحة اإلرهاب باقتحام حي الرسالة، 
وفّجرت عصابات داعش االرهابية عدداً من العجالت 

املفخخة الكبيرة مع انتحاريني إلعاقة تقدم قطعاتنا«.
وأضافت “بعد تدمير العدو استطاعت قواتنا من 
تطهير كامل حي الرسالة وذلك في متام الساعه 18.00 

)بالتوقيت احمللي( من نفس اليوم«.
وأش���ارت اخللية إل��ى أن��ه ج��رى تشكيل فريق من 
اخلبراء العسكريني من القادة امليدانيني لفحص مكان 
البيت الذي تناقلته وسائل االعالم و”تبني أنه مدمر 
بشكل كامل ٪100  . وجميع جدرانه مفخخة والتوجد 

اي حفرة او دالة على انه تعرض الى ضربة جوية«.
كما وجد فريق التحقيق بجوار البيت “عجلة كبيرة 

مفخخة مفجورة ومت انتشال 61 جثة منه«.
ولفت البيان إل��ى أن��ه “خالل احلديث مع شهود 
عيان من املنطقة أفادوا أن داعش فخخ البيوت وأجبر 

العوائل على النزول في السراديب، ليعطي منازلها 
لالنتحاريني إلطالق النار باجتاه قواتنا األمنية«.

ووفق البيان، فإن عناصر التنظيم فجروا عدداً من 
العجالت املفخخة مع انتحاريني إلعاقة تقدم القوات، 
ما استدعى الطلب من قوات التحالف بتوجيه ضربة 

جوية على مجموعة من الدواعش ومعداتهم.
وفي وقت سابق أمس، أقّر اجليش األمريكي، بتنفيذ 

الغارة اجلوية، بطلب من قوات أمن عراقية.
م��ن جهته، ق��ال النقيب باجليش العراقي جبار 
حسن، لألناضول إن “نسبة اخلطأ في القصف اجلوي 
ألهداف داعش متوقع، والسبب يعود إلى أن القيادات 
العسكرية تتلقى معلومات كثيرة م��ن مدنيني في 
األحياء غير احملررة، وبطبيعة احلال املعلومات عادة 

ال تكون دقيقة«.
وت��اب��ع: “عناصر داع���ش يتنقلون بسرعة بني 
األزق���ة وامل��ن��ازل فهم ليسوا أه��داف��ا ثابتة ليسهل 
عملية استهدافهم بالقصف اجل���وي، ل��ذا عمليات 
ال��ق��ص��ف ال���ت���ي ح��ص��ل��ت راف���ق���ه���ا أخ���ط���اء غير 
مقصودة، لكن طبيعة امل��ع��ارك اجل��اري��ة والتداخل 
 ب��ني املسلحني وامل��دن��ي��ني يخلف قتلى أب���ري���اء«. 
وبدأت القوات العراقية في 19 فبراير املاضي، عمليات 
اقتحام اجلانب الغربي للموصل )املعقل الرئيس 
للتنظيم املتطرف ب��ال��ع��راق( ومتكنت م��ن حترير 
عشرات األحياء داخل املدينة إضافة إلى مطار املوصل 
 وقاعدة عسكرية قريبة وقرى ومناطق في األطراف. 
واملوصل ذات كثافة سكنية سنية، وتعد ثاني أكبر 
م��دن ال��ع��راق، على بعد 400 كيلومتر شمال بغداد 

وسيطر عليها “داعش” في صيف عام 2014. 
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عمال إغاثة يرفعون جثث املدنيني التي سقطت بسبب غارات جوية لطائرات التحالف الدولي

حمل تنظيم »داعش« املسؤولية الكاملة

اجليش العراقي يبرئ نفسه من »مجزرة« غرب املوصل 

56 مصريا لضلوعهم في حادث غرق مركب مهاجرين أحكام بالسجن بحق 
اصدرت محكمة مصرية أمس احكاما بالسجن تراوحت بني 7 
و10 سنوات بحق 56 مصريا لضلوعهم في غرق مركب مهاجرين 
اوقع 202 قتيال في 2016 قبالة مدينة رشيد املصرية على البحر 
املتوسط، بحسب ما أفاد مصدر قضائي مشيرا إلى تبرئة متهم 

واحد.
وكان املتهمون ال� 57 احيلوا للمحاكمة امام محكمة جنح رشيد 
بتهم “القتل اخلطأ واإلهمال والرعونة واستخدام مركب +الرزق 
بإذن الله+ في الغرض غير املخصص له، وعدم استخدام وسائل 

إنقاذ كافية، ومزاولة مهنة إحلاق عمالة للخارج دون ترخيص، 
واستخدام مركبي +غ��زال اجلديدة+ و+احل��اج فتحي عابدين+ 

باملخالفة لشروط الترخيص املمنوح لهما«.
وف��ي 21 سبتمبر 2016 ، قتل 202 شخص في غ��رق مركب 
للمهاجرين غير الشرعيني قبالة سواحل رشيد في شمال مصر 

بينما مت إنقاذ 163 شخصا.
وكان معظم الضحايا من الشباب املصريني صغار السن اال انه 
كان من بينهم ايضا العديد من املهاجرين من السودان واريتريا 

وسوريا واثيوبيا.
وميكن للمتهمني الطعن في هذا احلكم امام محكمة االستئناف.

وك���ان رئ��ي��س رئ��ي��س ال��وك��ال��ة االوروب���ي���ة مل��راق��ب��ة احل��دود 
)فرونتكس( فابريس ليجيري حذر منتصف العام املاضي من 
تزايد عدد املهاجرين الذين يحاولون الوصول الى اوروب��ا بحرا 

انطالقا من مصر.
ولقي اكثر من عشرة آالف مهاجر حتفهم في البحر املتوسط عند 

محاولتهم الوصول الى اوروبا منذ العام 2014.

أطفال سورية يحلمون بحياة أفضل بعد أن بددت احلرب مستقبلهم

بسبب املعارك الدائرة.. ومخاوف من ارتفاع منسوب املياه فيه

خروج سد الفرات قرب الرقة السورية عن اخلدمة 

بعد اغتيال أحد قادتها في عملية نسبت إلى استخبارات االحتالل

حماس تغلق معبر إيريز بني غزة وإسرائيل
اغلقت حماس أم��س معبر اي��ري��ز بني 
قطاع غزة ال��ذي تسيطر عليه واسرائيل 
بعد اغتيال احد قادتها في عملية نسبتها 
احلركة االسالمية الى اجهزة االستخبارات 

االسرائيلية.
وأفادت وزارة الداخلية التابعة حلماس 
في بيان انها اغلقت معبر بيت حانون 
لفترة غير محددة حتى انتهاء التحقيق 
في مقتل مازن فقهاء )38 عاما( برصاص 

اطلقه مجهولون اجلمعة في مدينة غزة.
وق��ال املتحدث باسم وزارة الداخلية 
اياد البزم في تصريح صحفي “مت اغالق 
حاجز بيت حانون حتى إشعار آخر في 
إطار اإلج��راءات املتخذة من قبل األجهزة 
األمنية عقب جرمية اغتيال املجاهد مازن 

فقهاء”. واض����اف إن “اإلغالق يشمل 
الساحل واحل��دود اجلنوبية والشرقية 
والشمالية وحاجز بيت حانون ايريز 

شمال القطاع«.
واك��د ان “تكثيف االج���راءات األمنية 
على احل��دود في كل االجت��اه��ات ب��دأ منذ 
وقوع جرمية اغتيال األسير احملرر القائد 
ف��ي كتائب ال��ق��س��ام اجل��ن��اح العسكري 
حلركة حماس مازن فقهاء مساء اجلمعة 

املاضية«.
واك��د مصدر فلسطيني مسؤول في 
املعبر ان “معبر بيت حانون  مغلق 
متاما ام��ام اخل��روج وال��دخ��ول جلميع 
الفئات”. وحت���دث ش��ه��ود ع��ي��ان عن 
“اجراءت ام��ن مشدد من قبل حماس 

على طول احلدود مع مصر«.
وابقت حماس على فتح معبر كرم ابو 

سالم التجاري بني اسرائيل وقطاع غزة.
وقالت ناهد عصيدة زوج��ة فقهاء في 
مؤمتر للمراة األح��د في غ��زة “نريد ردا 
حتى ال يتكرر حادث اغتيال مازن ويكون 
هو البداية والنهاية”، مطالبة “اهل الضفة 

وغزة بالرد على اغتيال زوجي«.
ولم تدل اسرائيل باي تعليق على اغالق 

املعبر وال على اغتيال القيادي في حماس.
وذك��رت وسائل اع��الم اسرائيلية ان 
فقهاء كان يقود خاليا حلماس في الضفة 

الغربية احملتلة.
واوق���ف فقهاء وحكم عليه بالسجن 
لهجمات انتحارية قتل فيها اسرائيليون 

خ���الل االن��ت��ف��اض��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ني 2000 
و2005.

وش��ي��ع آالف م���ن اع���ض���اء وان��ص��ار 
وق��ي��ادات ح��م��اس وم��ئ��ات املسلحني من 
كتائب عز الدين القسام، اجلناح العسكري 

للحركة، السبت جثمان فقهاء.
وه��ت��ف امل���ش���ارك���ون “املوت امل���وت 
إلسرائيل”، و”االنتقام االنتقام” فيما 
اطلق مسلحون ملثمون النار في الهواء، 
خ��الل اجلنازة التي ج��رت وس��ط حتليق 

مكثف للطيران احلربي اإلسرائيلي.
وم��ع��ب��ر اي��ري��ز ه��و ب��واب��ة ال��دخ��ول 
واخلروج الوحيدة بني القطاع واسرائيل. 
وهناك معبر آخر، كرم ابو سالم، مخصص 

ملرور البضائع. 
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مدرسة في املوصل تتحول ملستشفى ميداني
يندفع محمد ال��ذي يبلغ من العمر 15 عاما ليساعد 
العاملني في مستشفى ميداني اقيم في مدرسة بعيدا 
عن جبهة احل��رب في غرب املوصل، مدرسته التي كان 
على التالميذ فيها ان يؤكدوا مبايعتهم تنظيم الدولة 

االسالمية.
وكانت هذه املدرسة قبل اسابيع موقعا لتلقي تعليم 
على طريقة اجلهاديني، قبل ان حترر القوات العراقية 
احلي. غير انه لم يعد للمكان من مقومات املدرسة سوى 

االسم املكتوب على واجهتها املخربة بآثار الرصاص.
ومثل كثير من مباني املوصل دفعت هذه املدرسة ثمن 
احل��رب. فمعظم زجاج نوافذها مهشم وقاعاتها فارغة 
وحيطانها متصدعة وتتناثر على ارضها خراطيش 

الرصاص التي تشهد على املعارك التي دارت فيها.
ومت حت��وي��ل بهو ال��دخ��ول ال��ى امل��درس��ة ال��ى قاعة 
ط��وارىء. ورغ��م محدودية التجهيزات في هذه القاعة 
فانها تتيح التكفل الفوري بالضحايا: قوارير اوكسجني 
وعربة نقالة م��زودة بكمادات وم��واد مطهرة وادوات 

طبية.
وبدا شاب منهكا حليق الراس مع حلية خفيفة وممددا 
على سرير ضيق وقد ضمدت قدمه. واوضح قريبه فتحي 
ال��ذي ك��ان ال��ى جانبه ان  مسلحا جهاديا “اطلق النار 
عليه لكنه لم يصبه في البداية فركض الشاب للفرار لكن 

املسلح اطلق عليه النار مجددا واصابه” في القدم.
واضاف انها “املرة الثالثة التي يصاب فيها احد افراد 

العائلة” برصاص مسلح جهادي.
 وق��ال عقيل ك��رمي اح��د مسؤولي املستشفى واح��د 
عناصر قوات مكافحة االره��اب العراقية ان املستشفى 

يهتم يوميا بنحو مئة حالة بني مدنيني وعسكريني بينهم 
الكثير من املصابني “بجروح في ال��راس او الصدر او 

الساق” مضيفا “انها احلرب«.
وص��ل��ت شاحنة خفيفة )ب��ي��ك اب( ح��م��راء معفرة 
بالتراب وانزل منها رجل عجوز شبه فاقد الوعي ومصابا 

في ساقه في حادث في املنزل ويعاني االجتفاف. 
وعلى الفور مت التكفل به وتنظيف جرحه وتطهيره 
وتضميده. والتكفل مبثل هؤالء املصابني امر بالغ االهمية 
ايضا في املوصل التي تضرر العديد من بناها التحتية 
الطبية. وق��دم عدد من طالب املدرسة الذين ال يأملون 
في العودة ال��ى ال��دراس��ة قريبا، ملساعدة العاملني في 

املستشفى امليداني.
وب��دا اح��ده��م محمد محمود )15 ع��ام��ا( نشيطا في 
التحرك في كل مكان، يساعد في تفريغ جتهيزات او يوزع 
حصص غذاء، غير مبال باصوات الرصاص واالنفجارات 

بني الفينة واالخرى.
وق��ال محمد ال��ذي يشعر بالفرح لتطوعه للمساعدة 
ف��ي املستشفى ب��دال م��ن التعليم حت��ت نير اجلهاديني 
“هنا نطبخ وننظف التجهيزات وحني يأتي مصابون 
نساعدهم”. وروى كيف ك��ان احل���ال حت��ت سيطرة 
اجلهاديني “املدرسون كانوا قساة ويطلبون منا مبايعة 
داعش«. اما املستقبل فال يراه هذا الفتى املتقد حيوية هنا 
بني انقاض هذه املدينة املدمرة بثالثة اشهر من املعارك 
الطاحنة. وما يحلم به هو التوجه الى الواليات املتحدة 
لالنضمام الى اف��راد من اسرته. وحني يسأل ماذا تريد 
ان تكون الحقا في الواليات املتحدة، ياتي اجلواب اشبه 

باالمر البديهي لديه: “طبيبا«.

مقتل مسلحني برصاص اجليش اجلزائري في قسنطينة
أعلنت وزارة الدفاع اجلزائرية أمس أن قوات اجليش 
قتلت مسلحني اسالميني مساء السبت بقسنطينة التي 
شهدت الشهر املاضي محاولة هجوم انتحاري ضد مركز 
شرطة.     وجاءاالعالن بعد شهر من تبني تنظيم الدولة 
االسالمية لهجوم انتحاري فاشل ضد مركز شرطة في 
وسط مدينة قسنطينة )430 كام شرق اجلزائر(، واسفر 
عن مقتل االنتحاري وج��رح شرطيني. وبحسب بيان 

وزارة الدفاع فان العنصرين قتال “إثر كمني محكم نفذ 
مبنطقة جبل الوحش بقسنطينة«.

واضاف البيان “يتعلق األمر بكل من اإلرهابي اخلطير 
املبحوث عنه +ل. نور الدين+ املكنى أبو الهمام الذي 
إلتحق باجلماعات اإلرهابية سنة 2008 وك��ان وراء 
العديد من العمليات االجرامية باملنطقة وك��ذا مرافقه 

املسمى +ف. بالل+«. 

بسبب تقدمي الدعم إلسرائيل واألعمال اإلرهابية

15 شركة أميركية إيران تعاقب 
ق��ررت إي���ران ف��رض عقوبات على 15 
شركة أميركية لدعمها إسرائيل و«األعمال 
اإلرهابية لهذا النظام«، على ما أعلنت وكالة 
االنباء االيرانية الرسمية األحد نقال عن بيان 

لوزارة اخلارجية.
وصدر هذا القرار الذي يبقى رمزيا لعدم 
وج��ود تعامل بني ه��ذه الشركات وإي��ران، 
بعد يومني على ف��رض ال��والي��ات املتحدة 
عقوبات على 30 شركة وفردا من عشر دول 
أجنبية بتهمة التعاون مع برنامج األسلحة 

اإليراني.
وق��ال البيان “يحظر عقد أي صفقة مع 
هذه الشركات، وستتم مصادرة ممتلكاتها 

ولن يكون بوسع مسؤوليها احلصول على 
تأشيرة دخول” من إيران.

واتخذ هذا القرار في وقت يسجل تصعيد 
ف��ي اخل��ط��اب ب��ني ط��ه��ران وواش��ن��ط��ن منذ 
وصول دونالد ترامب إلى البيت األبيض. 
وقد ندد مرارا باالتفاق النووي املوقع بني 

إيران والدول الست الكبرى.
كما أن القرار اإليراني هو بحسب البيان 
“رد” على العقوبات األميركية التي فرضت 
ف��ي شباط/فبراير إث��ر جت��رب��ة ص��اروخ 

إيراني.
وتبقى ه��ذه العقوبات رمزية إل��ى حد 
بعيد إذ ال يحق أساسا لألفراد والشركات 

األميركية التعامل مع إي��ران إال في حال 
احلصول على استثناء. فقد حصلت شركة 
بوينغ على إذن من اخلزانة األميركية إلبرام 

عقد لبيع طهران 80 طائرة.
وب��ني الشركات األميركية املستهدفة 
بالعقوبات اإلي��ران��ي��ة ش��رك��ة “يونايتد 
تكنولوجيز” التي اتهم فرعها املتخصص 
في الدفاع ببيع مروحيات إلسرائيل و”آي 
ت��ي ت��ي كوربوريشن” الناشطة ف��ي مئة 
بلد واملتخصصة في املكونات الصناعية، 
و”بوشماستر فاير آرم��ز إنترناشونال” 

التي تصنع أسلحة نارية.
وتتهم إي���ران ه��ذه ال��ش��رك��ات بتزويد 

إسرائيل بتجهيزات وأسلحة “تستخدم ضد 
الفلسطينيني«.

كما تتهم ط��ه��ران ش��رك��ة “ري ماكس 
ري��ل إستيت” ب�”بيع وش��راء مساكن في 

مستوطنات األراضي احملتلة” الفلسطينية.
اتخذ ق��رار ف��رض العقوبات فيما يعد 
الكونغرس األميركي قانونا جديدا سيصنف 
احل��رس ال��ث��وري، ق��وات النخبة التابعة 

للنظام اإليراني، “مجموعة إرهابية«.
ويشرف احل��رس الثوري على برنامج 
إيران البالستي، كما أنه ميلك شركات تنشط 
في عدة قطاعات اقتصادية في إيران، بينها 

قطاع الطاقة.


