
تقرع املوصل اآلن ناقوس إعادة 
اإلع��م��ار بعد ان��ت��ه��اء ح��رب دام��ت 
تسعة أش��ه��ر ض��د تنظيم ال��دول��ة 
اإلسالمية، وغيرت مالمح ثاني أكبر 

مدن العراق لتصبح دمارا.
يقف مناف يونس أمام منزله في 
غرب املوصل، ملراقبة عامل يتولى 

إزالة األنقاض من على الشرفة.
يقول املسؤول الرسمي السابق 
صاحب األعوام السبعة واخلمسني 
“ال أملك املال ألنني لم أستلم راتبي 
منذ ث��الث س��ن��وات. أض��ط��ررت إلى 

االقتراض للبدء بعملية التجديد”.
وأعلنت السلطات العراقية في 
العاشر من  يوليو احلالي، حتقيق 
“النصر” ع��ل��ى تنظيم ال��دول��ة 
اإلس��الم��ي��ة بعد تسعة أش��ه��ر من 
معارك دمرت البنى التحتية للمدينة 

الشمالية.
ووف��ق تقديرات أولية، ستصل 
ك��ل��ف��ة إع�����ادة ت��أه��ي��ل اخل��دم��ات 
األساسية في املوصل، وخصوصا 
امل���ي���اه وال���ك���ه���رب���اء وامل������دارس 
واملستشفيات، الى أكثر من مليار 
دوالر، بحسب منسقة ال��ش��ؤون 
اإلنسانية لألمم املتحدة في العراق 

ليز غراندي.
واجلانب الغربي من املوصل هو 
األكثر تضررا وف��ق غ��ران��دي، التي 
اعتبرت أن “مستوى الدمار الذي 

نلحظه هو األسوأ في العراق”.
وال تزال األنقاض والركام وقطع 
اخلردة، تغطي شوارع غرب املوصل 

املمتدة بني مبان نصف منهارة.
ت��ف��وح رائ��ح��ة كريهة م��ن مياه 
صرف صحي تتدفق في أقنية ممتدة 
إلى جانب أرصفة تغطيها القمامة. 
وعند أسفل املباني املهدمة، حفر 

كبيرة تتكشف منها أنابيب ملتوية.

إعادة تأهيل
يؤكد مدير بلدية امل��وص��ل عبد 
الستار حبو أن أكثر من 90 في املئة 
من البنى التحتية واخلدمات العامة 
م��دم��رة، و70في املئة من امللكيات 

اخلاصة.
ويشير ح��ب��و، ال���ذي ق��در قيمة 
ال��دم��ار مبليارات ال����دوالرات،  إلى 
أنه يتطلب ثالثة إلى أربعة أشهر 
لتحقيق “االستقرار” في اجلانب 
الغربي، ما يعني استعادة املياه 
والكهرباء واخلدمات العامة بشكل 

جزئي.
وأوض���ح���ت غ���ران���دي ل��وك��ال��ة 
فرانس برس أنه “في األحياء األكثر 
ت��ض��ررا، نحن في حاجة إل��ى 470 
مليون دوالر من أجل املساعدة في 
إعادة تأهيل شبكات الكهرباء واملاء 
وشبكات الصرف الصحي واملرافق 

العامة، وخصوصا املستشفيات 
واملدارس”.

وبحسب تقرير صدر مؤخرا عن 
األمم املتحدة، ففي املدينة القدمية 
وحدها، حيث داف��ع تنظيم الدولة 
اإلسالمية عن آخر مواقعه وخاض 
ق��ت��اال ش��رس��ا، ف���إن “حوالى ثلث 
املنازل تضرر بشكل كبير أو دمرت 

متاما”.
م��ن جهة ثانية، يوضح رئيس 
برنامج املستوطنات البشرية التابع 
ل��ألمم املتحدة ف��ي ال��ع��راق عرفان 
علي، أن “بعض املستشفيات املهمة 
دمرت بالكامل تقريبا، فيما تعرضت 
أخ��رى للتخريب أو احل��رق خالل 

احتالل تنظيم الدولة اإلسالمية”.
ويتابع “لكن القطاع الصحي 
يتعافى تدريجيا، وحاليا فإن نصف 

املستشفيات تعمل تقريبا”.

حياة شبه طبيعية
وإذا كانت احلياة قد ع��ادت إلى 
طبيعتها تقريبا في شرق املوصل، 
من شوارع مزدحمة ومطاعم ومحال 
جتارية أعادت فتح أبوابها، فيبدو 
أن هناك ما يشبه الطبيعية بدأ يعود 
بشكل خجول إلى غرب املدينة رغم 

اتساع رقعة الدمار.
وبالفعل، فقد بدأ عمال البلدية 

تثبيت أنابيب جديدة في حفر جديدة 
إلص��الح شبكة امل��ج��اري بالكامل، 
فيما تقوم احلفارات بعمليات رفع 

األنقاض.
وبينما ينتظرون تنفيذ مشاريع 
كبيرة في املدينة، يبذل السكان ما 
في وسعهم من أجل تأمني البديل، 
ك��م��ول��دات ك��ه��رب��اء ل��الش��ت��راك، 
وصهاريج املياه لعمليات التوزيع 
أو االع��ت��م��اد ع��ل��ى م��ن��ظ��م��ات غير 

حكومية.
وقالت املتحدثة باسم املجلس 
النروجي لالجئني في العراق ميالني 
ماركام لفرانس برس إن املنظمات 
اإلنسانية احل��اض��رة ف��ي املوصل 
قدمت معدات بناء من ألواح خشبية 

وشوادر لنحو 12700 عائلة.
عند م��دخ��ل الفيال ال��ت��ي ميلكها 
ي��ون��س، وض��ع��ت أك��ي��اس إسمنت 

وألواح خشبية.
تبدو أثار القذائف واضحة على 
واج��ه��ة امل��ن��زل. كما أدى انفجار 
س��ي��ارة على مقربة م��ن امل��ك��ان إلى 
حتطيم النوافذ وانهيار ج��زء من 
شرفة الطابق األول. وداخل احلمام، 
فتحة كبيرة في احلائط غطيت بلوح 

خشبي.
يقول اخلمسيني بحسرة وهو 
ميسك طرف جالبيته بيده “قتلنا 

أنفسنا من أجل بناء هذا البيت”.

حذرت مصر أمس األربعاء من تداعيات ما وصفته 
بالتصعيد األمني اإلسرائيلي في املسجد األقصى 
وطالبت إسرائيل بوقف العنف واحترام حرية العبادة 

واملقدسات الدينية.
وأغلقت إس��رائ��ي��ل احل���رم القدسي ي��وم اجلمعة 
ألسباب أمنية بعد مقتل شرطيني إسرائيليني على يد 
ثالثة مسلحني من عرب إسرائيل قرب املسجد األقصى 

في نفس اليوم. وقتلت قوات األمن املسلحني الثالثة.
وأعادت السلطات اإلسرائيلية فتح املسجد األقصى 
يوم األح��د لكنها أث��ارت انتقادات السلطات الدينية 
اإلسالمية بوضعها أجهزة للكشف عن املعادن على 
مداخله. ويؤدي الفلسطينيون صالتهم خارج املسجد 

لرفضهم الدخول عبر البوابات االلكترونية.
وقالت وزارة اخلارجية املصرية في بيان يوم 
األربعاء إن مصر حتذر “من خطورة التداعيات املترتبة 
على التصعيد األمني اإلسرائيلي في املسجد األقصى، 
وم��ا ت��رت��ب عنه م��ن إص��اب��ات خطيرة ب��ني صفوف 
الفلسطينيني وتعريض حياة إم��ام املسجد األقصى 

فضيلة الشيخ عكرمة صبري ملخاطر جسيمة”.
وطالبت مصر إسرائيل “بوقف العنف، واحترام 
حرية العبادة وامل��ق��دس��ات الدينية، وح��ق الشعب 
الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية في حرية 

وأمان”.
ودعتها أيضا إلى “عدم اتخاذ مزيد من اإلجراءات 
التي من شأنها تأجيج الصراع، واستثارة املشاعر 
الدينية وزي���ادة حالة االحتقان ب��ني أب��ن��اء الشعب 
الفلسطيني، مبا يقوض من فرص التوصل إلى سالم 

عادل وشامل تأسيسا على حل الدولتني”.
ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة سالم عام 1979.

ولليوم الثالي على التوالي دارت مساء أمس األول 
الثالثاء قرب باحة االقصى في القدس الشرقية احملتلة 
صدامات بني الشرطة اإلسرائيلية ومئات الفلسطينيني 
الذين يعترضون على تدابير أمنية جديدة فرضتها 
اس��رائ��ي��ل للدخول ال��ى االق��ص��ى تشمل االستعانة 

بكاميرات وأجهزة لكشف املعادن.
واط��ل��ق��ت ال��ش��رط��ة االع��ي��رة املطاطية والقنابل 
الصوتية لتفريق املتظاهرين الذين جتمعوا لالحتجاج 

بهعدما ادوا ال��ص��الة عند ب��اب األس��ب��اط ف��ي البلدة 
القدمية بالقدس الشرقية احملتلة، بحسب مصور 

وكالة فرانس برس.
وقال الشيخ عكرمة صبري، خطيب املسجد االقصى 
ان “املشكلة ان سلطات االح��ت��الل ركبت البوابات 
ب��دون موافقة الوقف االسالمي واعتبرنا ذلك تدخال 
في شؤون ادارة الوقف االسالمي وايضا تضييقا على 

املسلمني”.
واضاف “هذا يتعارض مع حرية العبادة واسرائيل 
تدعي انها تدير االقصى وهذا امر مرفوض. االقصى 

للمسلمني وادارته يجب ان تكون للمسلمني فقط”.
وفرضت السلطات اإلسرائيلية التدابير بعد قرارها 
غير املسبوق بإغالق باحة األقصى أمام املصلني بعد 
هجوم نفذه ثالثة شبان من عرب اسرائيل اجلمعة، ما 
أثار غضب املسلمني وسلطات األردن الذي يشرف على 

املقدسات اإلسالمية في القدس.
وأطلق املهاجمون الثالثة وهم من بلدة ام الفحم 
العربية في إسرائيل النار على الشرطة اإلسرائيلية في 
البلدة القدمية قبل أن يفروا الى باحة املسجد االقصى 

حيث قتلتهم الشرطة.
وأغلقت ال��ق��وات اإلسرائيلية أج���زاء م��ن القدس 
الشرقية السبت وبقي املسجد األقصى مغلقا حتى ظهر 
االح��د عندما فتح بابان من أبوابه أم��ام املصلني بعد 
تركيب أجهزة لكشف املعادن، فرفض مسؤولون من 
األوقاف االسالمية الدخول الى املسجد وأدوا الصالة 

في اخلارج.
وكان الشيخ عزام اخلطيب مدير عام اوقاف القدس 
اكد صباح الثالثاء للصحافيني امام مدخل اخر للمسجد 
االق��ص��ى، ان موظفي االوق���اف االسالمية املسؤولة 
عن املوقع ما زالوا يرفضون الدخول الداء عملهم في 

املسجد، مع االجراءات االمنية االسرائيلية.
وق���ال اخل��ط��ي��ب “ ل��ن ن��دخ��ل م��ن ه���ذه ال��ب��واب��ات 
املرفوضة اسالميا ودينيا واخالقيا. هذا هو موقفنا 

وسوف نبقى عليه حتى تزال هذه البوابات”.
والثالثاء أك��دت الشرطة االسرائيلية ان مصلني 
فلسطينيني أدوا الصالة داخل االقصى، لكنها لم حتدد 

عددهم.
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استمرار األعمال االستفزازية للكيان الصهيوني احملتل في املسجد األقصي

مواجهات بني قوات االحتالل واملقدسيني بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية

مصر حتذر من عواقب التصعيد في »االقصى«

11 من قوات األمن 25 صحراويا في املغرب اتهموا بقتل  أحكام بالسجن على 
اصدر القضاء املغربي أمس احكاما بالسجن ملدد تتراوح بني 
سنتني واملؤبد على 25 صحراويا متهمني بقتل 11 من عناصر 
قوات االمن املغربية في 2010، في “قضية اكدمي ايزيك” املخيم 
ال��ذي شهد ص��دام��ات بالقرب م��ن مدينة العيون ف��ي الصحراء 

الغربية.
وتتسم ه��ذه احمل��اك��م��ة ال��ت��ي ب���دأت ف��ي ديسمبر ام���ام هيئة 
م��دن��ي��ة، باحلساسية الرتباطها بقضية ال��ص��ح��راء الغربية 
املستعمرة االسبانية السابقة التي يسيطر املغرب على جزء كبير 

منها وتطالب وجبهة حترير الساقية احلمراء ووادي الذهب 
)بوليساريو( من اجلزائر، باستقاللها.

وصدر احلكم  فجر االربعاء عن الغرفة اجلنائية في محكمة 
االستئناف بسال بالقرب من العاصمة الرباط، حسبما ذكرت وكالة 

انباء املغرب العربي بدون ان تضيف اي تفاصيل.
وحتمل ه��ذه القضية اس��م مخيم الالجئني ال��ذي قتل فيه 11 

شرطيا ودركيا بالقرب من مدينة العيون في الصحراء الغربية.
وتبادل املغرب وبوليساريو االتهامات بالتسبب بهذه ملواجهات 

العنيفة بني قوات االمن ومتظاهرين صحراويني.
وبعد محاكمة أولى في 2013 أمام القضاء العسكري، استؤنفت 
نهاية 2016 أمام القضاء املدني محاكمة هؤالء الصحراويني ال25 
صحراويا املتهمني بقتل 11 شرطيا ودركيا مغربيا في 8 نوفمبر 
2010. وحكم عليهم القضاء العسكري بالسجن بني 20 عاما 
واملؤبد. ونقلت القضية الى القضاء املدني في مواجهة احتجاجات 
منظمات غير حكومية واقرباء محكومني وبعد اصالح في القضاء 

العسكري املغربي.

مدينة املوصل بعد أن حل بها اخلراب

9 أشهر من املعارك ضد »داعش« غيرت مالمح املدينة

العراقيون يترقبون إعادة بناء املوصل بعد احلرب املدمرة

خالل اشتباكات بني عناصر احلركة وقوات األمن

3 من »حسم« الشرطة املصرية تقتل 
أعلنت وزارة الداخلية املصرية أمس األول الثالثاء 
مقتل اثنني من “أبرز الكوادر بحركة حسم اإلرهابية” 
في شرق القاهرة وجهادي في سيناء، في اشتباكات مع 

قوى األمن والشرطة.
وقال ال��وزارة في بيان ان قوات األمن اشتبكت مع 
مجموعة في مدينة العريش بعد أن فتحت النار باجتاه 
عناصرها ونتج عن ذلك “مصرع قيادي تلك املجموعة 
الهارب أحمد حسن أحمد النشو واسمه احلركي غندر 
املصرى )32 عاما( ومتكن آخ��ر من الهرب وجتري 

حالياً مالحقته”.
واكدت الوزارة ان القتيل “من أبرز قيادات اجلماعات 
التكفيرية مبحافظة شمال سيناء ومتورط فى تنفيذ 
عمليات إره��اب��ي��ة، وي��ت��ول��ى مسؤولية استقطاب 
العناصر اجلديدة وضمها لصفوف ما يسمى بتنظيم 

أنصار بيت املقدس اإلرهابي”.
وأكد  البيان العثور على بندقية آلية وطلقات.

وكانت ال��وزارة قالت في بيان سابق الثالثاء ان 
الشرطة اشتبهت بسيارة مبدينة االندلس بالقاهرة 
اجلديدة شرق العاصمة “وما ان مت االقتراب منها حتى 
بادر مستقلوها بإطالق أعيرة نارية جتاه القوات مما 

دفعها للتعامل معهم” وأسفر ذلك عن مصرع اثنني.
وكشفت الداخلية عن هوية القتيلني ليتضح انهما 

طالبان احدهما يبلغ 21 عاما واالخر 24 عاما.
وأكد البيان أنه بناء على معلومات مؤكدة لقطاع 
االم��ن الوطني يعتزم بعض ك��وادر حركة “حسم” 
تغيير محل إقامتهم لتجنب الرصد االمني خاصة بعد 
مقتل “اإلرهابي أحمد عمر سويلم الذي لقي مصرعه 
بإحدى املواجهات األمنية” في منطقة امل��رج، شمال 

القاهرة.
وأك��دت حركة سواعد مصر )حسم( االثنني على 
موقع التواصل االجتماعي تويتر مقتل سويلم كأحد 

افرادها في 12 يوليو 2017.
وقامت بنشر احصائيات عملياتها العسكرية املنفذة 
في مصر على م��دار عام منذ انطالقها الول مرة ضد 
قوات االمن والتي أسفرت، وفقا لبيانات احلركة، عن 

مقتل 27 فردا وإصابة 56.
وفي 2 مايو تبنت “حسم” هجوما على الشرطة 
املصرية أسفر عن مقتل ثالثة وإص��اب��ة خمسة في 

القاهرة.
وتعمل مصر جاهدة للقضاء على مقاتلي تنظيم 
الدولة اإلسالمية املتمركزين في شبه جزيرة سيناء 
وغيرهم من املجموعات املسلحة األصغر والتي ظهرت 
منذ أن أطاح اجليش بالرئيس اإلسالمي محمد مرسي 

عام 2013 وشن حملة على أنصاره. 

محامي اجلندي األردني الذي قتل ثالثة 
عسكريني أميركيني يطعن باحلكم

قدم محامي اجلندي االردني الذي قتل ثالثة مدربني 
عسكريني أميركيني عند مدخل قاعدة عسكرية جنوب 
عمان في 2016، االربعاء طعنا باحلكم بالسجن املؤبد 
مع االشغال الشاقة الذي اصدرته محكمة أمن الدولة 

على موكله.
وطالب احملامي صبحي امل��واس في الئحة طعنه 
التي قدمها االربعاء لدى محكمة االستئناف العسكرية 
ب”نقض القرار املستأنف واعالن براءة احملكوم عليه 

او عدم مسؤوليته من التهمتني املسندتني له”. 
وحكم القضاء العسكري األردني االثنني بالسجن 
املؤبد على اجلندي االردن���ي معارك التوايهة )39 
عاما( وهو برتبة رقيب، بعد ادانته بقتل ثالثة مدربني 
عسكريني أميركيني عند مدخل قاعدة عسكرية جنوب 

عمان في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 .
ودان��ت احملكمة اجلندي ب”جناية القتل القصد 
ال��واق��ع على اكثر م��ن شخص”. وق��د ق��ررت خفض 
“رتبته الى جندي ثان وطرده من اخلدمة العسكرية” 
متهمة إي��اه ب”مخالفة االوام���ر العسكرية وقواعد 

االشتباك”. 
من جانب آخر، حاول اكثر من مئة من افراد قبيلة 
احلويطات التي ينتمي اليها اجلندي االردني االعتصام 

امام السفارة االميركية في عمان لالحتجاج على احلكم 
الصادر بحقه ولكن قوات االمن منعهتم من ذلك. 

وجتمع ه��ؤالء على بعد نحو كيلومتر عن مبنى 
السفارة رافعني الفتة كبيرة كتب عليها “قصة وطن 

وفقدان العدالة وحكم بامضاء اميركي”.
وقال سامي التوايهة شقيق اجلندي “نريد محاكمة 
عادلة الخ��ي وليست محاكمة سياسية اميركية”. 
واضاف “نحن نعتقد ان السفارة االميركية تدخلت في 

هذه احملاكمة، هذا حكم اميركي وليس قضائي ابدا”.
واط��ل��ق اجل��ن��دي ال��ن��ار بينما ك��ان العسكريون 
االميركيون يستعدون للدخول بسيارات الى قاعدة 
امللك فيصل اجلوية في اجلفر جنوب عمان، في مهمة 
تدريبية.  وك��ان اجلندي نفى التهمة املسندة اليه، 
مؤكدا انه بريء، وقال انه فعل ذلك بعد ان سمع صوت 

اطالق نار. 
ولم تكن الئحة االتهام التي اطلعت عليها فرانس 

برس تشير إلى عالقة املتهم بأي تنظيم ارهابي.
 تستخدم ق��اع��دة امللك فيصل اجل��وي��ة ف��ي اجلفر 
ملختلف ال��ت��دري��ب��ات العسكرية مب��ا فيها الطيران 
وتضم متدربني ومدربني من جنسيات مختلفة بينهم 

اميركيون، بحسب مصدر حكومي اردني. 

14 شخصًا في اقتتال داخلي  مقتل 
بني فصيلني في شمال غرب سورية 

تسبب اقتتال داخلي اندلع بني فصيلني نافذين في شمال غرب 
سوريا مبقتل 14 شخصاً على االقل، غالبيتهم من املقاتلني، خالل 
الساعات االرب��ع والعشرين االخيرة، وفق ما احصى املرصد 

السوري حلقوق االنسان االربعاء.
وافاد املرصد عن “اقتتال داخلي اندلع ليل الثالثاء بني كبرى 
الفصائل العاملة في محافظة ادلب” وحتديداً بني هيئة حترير 
الشام، ائتالف فصائل اسالمية ابرزها جبهة فتح الشام )النصرة 
سابقاً( وحركة احرار الشام االسالمية التي تعد من ابرز الفصائل 

في ادلب.
وتسببت املعارك خالل الساعات االربع والعشرين املاضية 

مبقتل “11 مقاتالً من الطرفني وثالثة مدنيني” وفق املرصد.
وافاد مراسل لفرانس برس في محافظة ادلب بان اشتباكات 
تدور في مناطق عدة خصوصاً في مدينة سرمدا ومحيط مدينة 
سراقب وبلدة الدانا. واش��ار الى نقاط تفتيش اقامها الطرفان 

داخل مدينة ادلب وفي محيطها.
واعتبر مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس 
ان “هذه االشتباكات هي االعنف واالوسع” بني الطرفني، متحدثاً 
عن “معارك مستمرة في انحاء عدة في احملافظة تتخللها سيطرة 

متبادلة”.
واضاف “على ما يبدو انها معركة انهاء وجود”.

وتأتي هذه املواجهات وفق عبد الرحمن بعد “خالف حاد 
واستفزازات متبادلة مردها الى رغبة كل طرف برفع رايته في 

مدينة إدلب”.
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