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القوات العراقية 
تشن هجومًا

على »داعش«
في بحيرة

حمرين

وتدمي���ر 8 مركب���ات وثالثة 
زوارق له.

وفيما ل���م يوضح عضو 
اللجنة اخلسائر في صفوف 
الق���وات العراقي���ة ومقاتلي 
العشائر، أشار إلى أن الهجوم 
الذي شنه مقاتلو التنظيم على 
املدينة من 4 محاور يعد األعنف 
منذ خمسة أيام في محاولتهم 
للسيطرة على الرمادي مركز 

محافظة األنبار.
إلى أن  الكربول���ي  ولفت 
تعزيزات عسكرية من القوات 
العراقية وصلت الرمادي خالل 
اليومني املاضيني ومتركزت 
حول املجمع احلكومي فيها، 
إضاف���ة إلى مش���اركة مئات 
املقاتلني من أبناء العش���ائر 
املوالية للحكومة مثل البوفهد 
والبوعل���وان والبوريش���ة 
والبوذياب والبوفراج وعشائر 

أخرى في صد هجوم التنظيم 
املستمر منذ 5 أيام. الى ذلك، 
شنت القوات األمنية العراقية 
واحلشد الشعبي هجوما كبيرا 
على تنظيم داعش اإلرهابي في 

بحيرة حمرين في ديالى. 
أنب���اء  ونقل���ت وكال���ة 
العراق���ي )واع( عن  اإلعالم 
مصدر أمني قوله إن »القوات 
األمنية واحلشد الشعبي شنوا 
هجوما كبيرا من ثالثة محاور 
على مقرات عصابات داعش 
اإلرهابية املتواجدة في بحيرة 

حمرين مبحافظة ديالى«. 
م���ن جانبه، أعل���ن قائد 
شرطة محافظة ديالى العراقية 
الفريق جميل الشمري، امس 
مقتل تسعة عناصر من تنظيم 
»داع���ش« بينه���م انتحاري 
بعملية نوعية ش���مال قضاء 

املقدادية. 

منه���م وإعط���اب 3 عرب���ات 
»همر« قبل أن يلوذ املتبقون 

بالفرار.
الكردي  القيادي  ولم ينب 
فيما إذا وقعت خس���ائر في 

صفوف قوات البيشمركة.
مبوازاة ذلك، قال مسؤول 
محلي عراقي امس إن القوات 
العراقي���ة قتلت أكثر من 100 
عنصر م���ن »داعش« خالل 
صدها هجوما هو األعنف من 
نوعه الذي يشنه التنظيم على 

مدينة الرمادي منذ 5 أيام.
الكربولي،  وأوضح كرمي 
عض���و اللجن���ة األمنية في 
مجلس محافظة األنبار غربي 
العراق أن الق���وات العراقية 
ومقاتلني من العشائر املوالية 
للحكومة صدوا هجوما واسعا 
ل��»داعش« على الرمادي ما أدى 
ملقتل 100 عنصر من التنظيم 

بغداد � وكاالت: صدت قوات 
»البيشمركة« الكردية املدعومة 
من قبل طيران التحالف، امس 
هجوما واسعا شنه »داعش« 
على ناحية زمار وسد املوصل 
شمالي العراق في محاولة منه 
للسيطرة على املنطقتني، األمر 
الذي أسفر بحسب مسؤولني 
كرديني إلى مقتل 29 من عناصر 
التنظيم في حني قتل 3 عناصر 

من البيشمركة.
وقال امل���الزم أول يونس 
كوران، الضاب���ط في قوات 
البيش���مركة بناحي���ة زمار 
ش���مالي املوصل، إن تنظيم 
داعش شن هجوما عنيفا امس 
استمر نحو 5 ساعات، على 
زمار بغية الس���يطرة عليها، 
إال أن الهجوم باء بالفشل بعد 
تصدي البيش���مركة وبعض 
مقاتلي العشائر له بدعم من 

طيران التحالف.
وأوضح كوران أن الهجوم 
الذي مت عبر 4 محاور وشاركت 
فيه نح���و 20 عربة مصفحة 
من طراز همر أميركية الصنع 
التابعة ل�»داعش« باء بالفشل، 
وأدى ملقت���ل 19 عنصرا من 
التنظيم ف���ي حني قتل 3 من 
عناصر البيش���مركة نتيجة 
الطرفني  ب���ني  االش���تباكات 
وقصف التحالف على مقاتلي 

»داعش«.
في س���ياق متص���ل، قال 
س���عيد مامه زيني، القيادي 
الدميوقراطي  ف���ي احل���زب 
الكردستاني، إن هجوما ثانيا 
شنه مقاتلو »داعش« على سد 
املوصل للسيطرة عليه، إال أنه 

باء بالفشل أيضا.
وأوضح زين���ي أن قوات 
البيشمركة الكردية املدعومة 
الدولي  التحال���ف  بطي���ران 
متكنت من التصدي للمهاجمني 
ودحرهم بعد قتل 10 عناصر 

)أ.ف.پ( شرطي عراقي في نقطة تفتيش في بغداد امس االول       

مقتل العشرات من التنظيم خالل صد هجومهم على الرمادي

»البيشمركة« حتبط هجومني لـ»داعش« على زمار وسد املوصل

مقتل والي داعش في هيت غربي العراق و22 من مرافقيه بقصف جوي

فرنسا: سننشر 6 طائرات ميراج باألردن
ضمن االئتالف ضد داعش اليوم

قائد القوات البرية حللف األطلسي:
ال ندرس فرض »منطقة حظر جوي« في سورية

� أ.ف.پ: اعلنت  باريس 
الفرنسية ان ست  احلكومة 
طائ���رات قاذفة فرنس���ية 
اليوم في األردن  ستنش���ر 
ملكافح���ة تنظي���م الدول���ة 
االسالمية )داعش( في العراق 
وذلك في اطار تعزيز الوسائل 
العس���كرية الفرنس���ية في 

املنطقة.
وق���ال الناط���ق باس���م 
احلكومة س���تيفان لوفول 
للصحافي���ني ان الهدف هو 
»تعزيز وجودنا على مسرح 

العمليات«.

وكان اعلن عن نشر هذه 
الطائرات االس���بوع املاضي 
لكن العسكريني قالوا حينذاك 
انها لن تصل الى االردن قبل 

ديسمبر.
ولم يوضح الناطق الذي 
كان يتحدث في ختام االجتماع 
االس���بوعي ملجلس الوزراء 
سبب تسريع نشر التعزيزات 

الفرنسية.
وذكرت مصادر عسكرية 
فرنس���ية ان مهم���ة ه���ذه 
الطائرات التي ستنش���ر في 
االردن في قاعدة لم حتددها 

باريس القيام بعمليات قصف 
ومس���اندة جوي���ة للقوات 

املسلحة العراقية.
وفي الوقت نفس���ه، قال 
مصدر عسكري ان اجليش 
الفرنسي ارسل الى املنطقة 
سفينة جديدة هي »تي سي 
دي سيروكو« التي مرت امس 
عبر قناة السويس متوجهة 

الى اخلليج.
الس���فينة   وترافق هذه 
على ما يبدو معدات مرتبطة 
بتشغيل القاذفات الفرنسية 

التي ارسلت الى األردن.

إلى ذلك، قتل والي تنظيم 
داعش في مدينة هيت و22 من 
مرافقيه بقصف جوي عراقي 
ام���س في مدين���ة الرمادي، 
مركز محافظة األنبار غربي 
العراق، بحسب شعبان برزان 
العبيدي، العقيد في شرطة 

محافظة االنبار.
العبي���دي أن  وأوض���ح 
»الطي���ران احلربي العراقي 
وبالتنسيق مع القوات األمنية 
متكن في الساعات األولى من 
امس، من قصف رتل ملركبات 
تنظيم داعش في منطقة حي 

البكر غربي هيت، ما أسفر عن 
مقتل والي داعش في هيت، 
ويدعى سنان متعب و22 من 
مرافقيه وتدمير 5 مركبات 

للتنظيم«.
العبي���دي أن  وأض���اف 
»العمليات العسكرية مستمرة 
على مدينة هيت ونواحيها، 
ووصلت القوات األمنية على 
بع���د 8 كم غرب منطقة حي 
البكر، لكن كث���رة العبوات 
الناسفة التي زرعها عناصر 
تنظيم داعش أبطأ عملية تقدم 

القوات األمنية الى هيت«.

ازمير � رويترز: قال أحد 
كبار جنراالت حلف ش����مال 
األطلسي إن احللف ال يدرس 
فرض »منطقة حظر جوي« في 
شمال سورية كانت تركيا قد 
طالبت بها لتخفيف الضغوط 
األمني����ة واالنس����انية على 
حدودها اجلنوبية الشرقية.

اللفتنانت جنرال  وق����ال 
القائ����د  ج����ون نيكلس����ون 
اجلدي����د للقي����ادة املركزية 
للق����وات البرية لرويترز في 
مقابلة في مقره مبدينة ازمير 
الساحلية التركية إن »إقامة 

منطقة حظر جوي مهمة عالية 
التكاليف«، وأضاف أن ليبيا 
هي أحدث مثال لكم العمل الذي 
كان الزما حت����ى يدير حلف 
العمليات  شمال األطلس����ي 
اجلوية هن����اك، وتابع »هذا 
ليس أم����را نبحثه حاليا في 

هذا السياق«.
وقال نيكلسون إن حلف 
شمال األطلسي يتابع األحداث 
في الشرق األوسط ولكن ال 
يعت����زم القيام بدور نش����ط 
هناك، وأضاف »أنا واثق بعد 
أن حاربت لسنوات ملكافحة 

التمرد »في أفغانستان« وبعد 
دراسة هذا التهديد إلى اجلنوب 
أن احللف سيكون قادرا بشكل 
كبير على التعامل معه...لكننا 
نضع خططا فقط بناء على 
طلب الدول األعضاء وهو أمر 
ال نعمل علي����ه اآلن«، وتابع  
نيكلسون أن احللف يركز اآلن 
على إنهاء دوره العس����كري 
أفغانس����تان  ف����ي  النش����ط 
الش����هر املقبل. ولكونها من 
القتالية في  العمليات  أطول 
التاريخ العس����كري احلديث 
فقد شحذت حرب أفغانستان 

قدرات احللف على التعامل مع 
عمليات مكافحة التمرد.

وقال نيكلسون إن االهتمام 
يتركز اآلن على تشكيل قوة 
تدخل سريع تكون قادرة على 
االنتشار سريعا للتعامل مع 
أي تهديدات محتملة مبا في 
ذلك على طول احلدود الشرقية 
للحلف مع روسيا، وأضاف 
نيكلسون الذي تولى منصبه 
منذ ش����هر »قد ال تعرف أين 
ستقاتل أو متى، ومن ثم يتحتم 
التركيز على  االستعداد للقتال 
عاجال وليس آجال، خالل أيام 

وليس أسابيع«.
وتابع ان العنصر األساسي 
سيكون تشكيل قوة مشتركة 
على درجة عالية من االستعداد 
من املقرر اعداد تفاصيلها خالل 
األسابيع املقبلة، والعمل جار 
أيض����ا حت����ى يتكيف حلف 
األطلس����ي مع م����ا توصف 
»باحلرب الهجني« وهذا وصف 
ارتبط باألساليب التي اتبعتها 
روسيا في اآلونة األخيرة في 
أوكرانيا وجتمع بني العدوان 
والدعاية واالستفزاز وإثارة 

العناصر احمللية.

السيسي بحث مع وزير اخلارجية الفرنسي 
جهود مكافحة »اإلرهاب«

باريس � األناضول: التقى الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيس���ي في باريس امس وزير 
اخلارجية الفرنس���ي لوران فابيوس، وبحث 
معه العالقات الثنائية بني البلدين، وعدد من 
امللفات اإلقليمية، أبرزها القضية الفلسطينية، 

واألوضاع في كل من ليبيا، وسورية.
ووص���ل الرئيس املصري إل���ى العاصمة 
الفرنسية مساء أمس األول في ثاني محطاته 
في اجلولة األوروبي���ة التي قادته إلى روما، 
اإلثنني املاضي، اتفق خاللها مع املس���ؤولني 
اإليطالي���ني على تنفيذ عدد من مش���روعات 

التعاون الثنائي.
وبحث لقاء السيسي � فابيوس الذي جرى 
في مقر إقامة الرئيس املصري، في أحد فنادق 
العاصمة باريس، إلى جانب العالقات الثنائية 
بني البلدين، ع���ددا من امللفات اإلقليمية ذات 
االهتمام املشترك، وعلى رأسها األوضاع في 
ليبيا، وجه���ود مكافحة اإلرهاب في املنطقة، 
والقضية الفلس���طينية، ودفع عملية السالم 
الفلسطينيني واإلسرائيليني، واألوضاع  بني 

في سورية والعراق، إلى جانب األوضاع في 
القرن األفريقي«.

في الس���ياق ذاته، قال مصدر ديبلوماسي 
فرنسي، مفضال عدم ذكر هويته، ان مباحثات 
السيسي مع املسؤولني الفرنسيني، ستتناول 
أيضا »ملف حقوق اإلنسان، وحرية الصحافة 
في مصر، باإلضافة إلى إنشاء مترو أنفاق في 

القاهرة«.
في غضون ذلك، اجتمع الرئيس املصري ، 
مع ممثلي كبريات شركات السياحة الفرنسية 
في مقر إقامته في العاصمة باريس وأعرب عن 
حرص بالده على تذليل أي عقبات قد تعترض 
تطوير العمل الس���ياحي واحلركة السياحية 

الوافدة إلى مصر.
واحتفاال بالزيارة، دعت اجلالية املصرية 
واجلبه���ة الوطنية املصرية في فرنس���ا إلى 
احتفال موسيقي في ساحة »سان اوغستان« 
في العاصمة. وتعد هذه الزيارة األوروبية التي 
تختتم اليوم، األولى للسيس���ي منذ انتخابه 

رئيسا ملصر في يونيو املاضي.

مصر: اعتقال خلية إخوانية
خططت لهجمات في 28 نوفمبر

القاهرة � وكاالت: أعلنت أجهزة األمن املصرية، 
امس، اعتقال خلية إرهابية مبحافظة البحيرة 
شمال مصر كانت تخطط لعمليات عنف وقتل 

وتخريب خالل تظاهرات غد، 28 نوفمبر.
وأكد مصدر أمني مس���ؤول أن قطاع األمن 
الوطني رصد قيام قي���ادات تنظيم اإلخوان 
بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بإحياء اجلهاز 
السري للتنظيم حتت مسمى »جلان العمليات 
النوعية«، وإصدار تكليفات بتنفيذ عمليات 
نوعية في الفترة القادمة، مع نشر الشائعات 
واألكاذيب إلحداث حالة من الفوضى وتهديد 
السلم االجتماعي، إضافة إلى التخطيط لعلميات 

عنف غدا اجلمعة.
وأس���فرت جهود أجهزة األمن عن حتديد 
قائ���د اخللية، وهو عزمي محيي الدين غازي 
الفحام )36 عاما( وهو صاحب مطبعة، وضبط 
مبطبعته كمية من املطبوعات بعنوان »بيان 
اجلبهة السلفية.. معركة الهوية«، وتتضمن 
التحريض على التظاهر يوم اجلمعة، وتصعيد 
األعمال العدائية والتخريبية، وجاءت البيانات 
مذيلة بأهدافهم وهي »فرض الهوية - فرض 
الهيمنة - إسقاط حكم العسكر«، إضافة إلى 
ضبط كمية من املنش���ورات التنظيمية التي 
ته���دف للتحريض على أعم���ال العنف ضد 
مؤسس���ات الدولة، وحملت تلك املنشورات 
العناوي���ن اآلتية: »مصر احلضارة والكنانة، 
مصر بوابة احلضارة، مصر خير البشر«، ومت 
مصادرة 3 وحدات معاجلة مركزية وشاش���ة 
حاس���ب آلي وكمية من املطبوعات مرس���وم 

عليها صور الرئيس املعزول محمد مرس���ي، 
وكمية من املطبوعات مرسوم عليها شعار »28 
نوفمبر.. معركة الهوية«، وكمية من املطبوعات 
مرسوم عليها شعار رابعة محمولة على يد، 
واملصحف الش���ريف على الي���د األخرى، إلى 
جانب أقمشة لتصنيع أعالم جماعتي داعش 

وأنصار بيت املقدس.
ومتكنت أجهزة األمن من ضبط العناصر 
األخرى املتعاونة معه في اخللية، وهم: حسن 
يوسف سبيته أبوس���يف )51 عاما(، ومحمد 
مسعود علي عبدالنبي )21 عاما(، والسيد سعد 
محمد السيد السماك )28 سنة(، وإبراهيم حسن 
يوسف أبوس���يف )19 عاما(، ومحمد إبراهيم 
السيد مبروك )20 عاما(، وحسام حسن يوسف 

أبوسيف )19 عاما(.
وقال املصدر إن املتهمني اعترفوا بانتمائهم 
لتنظيم اإلخوان، وانضمامهم إلى جلان العمليات 
النوعية، وعقب دعوة بيان اجلبهة السلفية 
صدرت إليهم تكليفات تنظيم اإلخوان بتبني 
تلك الفكرة والسعي لدعمها، واإليحاء مبا يسمى 
موجة ثورية جديدة بغرض إشاعة الفوضى 
وتخريب البنية التحتية للدولة، وإشاعة العنف 
والفوضى، حيث أع���دوا العدة واملتمثلة في 
املضبوطات من أعالم داعش، وأسلحة نارية، 
وزجاجات مولوتوف، وشماريخ، ومنشورات 

وبوسترات، وغيرها.
وكانت أجهزة األمن قد اعتقلت أمس االول 
خلية أخرى في مدينة نصر خططت لتنفيذ 

عمليات مماثلة يوم 28 نوفمبر.

»النور« يستنكر مزاعم مشاركة قواعده
في تظاهرات 28 نوفمبر ويجدد رفضه التام لها

القاهرة � أ.ش.أ: استنكر د.يونس مخيون 
رئيس حزب النور م���ا يدعيه البعض من 
 انفص���ال قواعد احلزب ع���ن قياداته وأن

قواعد احلزب ستش���ارك في تظاهرات 28 
نوفمبر.

وقال مخيون في بيان ألقاه في مستهل 
املؤمتر الصحافي للتأكيد على رفض الدعوات 
للتظاه���ر يوم 28 من الش���هر اجلاري: في 
ظل هذه األجواء تخ���رج علينا دعوة ممن 
يطلقون على أنفس���هم )اجلبهة السلفية( 
للخروج والتظاه���ر يوم 28 نوفمبر حتت 
شعار )انتفاضة الشباب املسلم(، وحيث أن 
حزب النور جزء من نسيج هذا الوطن ويعي 
حجم املخاطر التي يتعرض لها فإنه يؤكد 
الرفض التام ألي تظاهرات أو فعاليات تدعو 

أو ت���ؤدى إلى العنف أو التخريب حتت أي 
مسمى، كما أكد إدانة لكل الدعوات الهدامة التي 
تفضي إلى الصدام بني الشعب ومؤسسات 
الدولة أو الدخول ف���ي صراعات بني أبناء 

الشعب الواحد.
وناشد احلزب شباب مصر عامة وشباب 
التيار اإلس���المي خاصة بعدم االنس���ياق 
واالنحراف وراء دعوات مشبوهة وشعارات 
خداع���ة من قبل مجاهي���ل يزجون بهم في 
مواجهات مدمرة لهم وللوطن حتت دعوى 
نصرة الشريعة، والشريعة من ذلك براء ألن 
الشريعة ال تأمر بالفساد، ومعلوم أن هذه 
التظاه���رات ال جنني من ورائها إال اخلراب 
ونشر الفوضى وإنهاك الدولة وإيقاع الضرر 

بالوطن وأبنائه.

مصر تعيد فتح معبر رفح مع قطاع غزة

إسرائيل حتذر من أعمال عنف في فرنسا
حال االعتراف بدولة فلسطني

القاهرة � أ.ف.پ: صرح مس���ؤول حكومي 
مصري بان مصر أعادت امس فتح معبر رفح 
مع قطاع غزة للم���رة األولى منذ هجوم أدى 

الى سقوط قتلى في سيناء.
وقال املسؤول ان رفح املعبر الوحيد الذي 
يربط بني القطاع الفلسطيني والعالم وال تسيطر 
عليه اس���رائيل، أعيد فتحه امس اعتبارا من 
)10.00 تغ( حتى الس���اعة 16.00 )14.00 تغ( 

اليوم.

وأعيد فتح املعبر ملرور سكان غزة العالقني 
في اجلان���ب املصري من احلدود، كما اوضح 

مسؤولون أمنيون مصريون.
وأكد ماهر ابو صبحة مسؤول هيئة املعابر 
في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، 
لفرانس برس »أبلغتنا السلطات املصرية بانها 
ستقوم بفتح معبر رفح ظهر اليوم )امس( وغدا 
)اليوم( لدخول العالقني فقط، دون الس���ماح 

للمغادرين بالسفر من غزة«.

باريس � أ.ف.پ: أعلن س���فير اس���رائيل 
في فرنس���ا يوس���ي غال ان تصويت النواب 
الفرنسيني على مشروع قرار حول االعتراف 
بدولة فلسطينية قد »يفاقم الوضع« ويفضي 

الى اعمال عنف في فرنسا.
وقال غال امام جمعية الصحافة الديبلوماسية 
الفرنسية امس االول »انها مبادرة سيئة بالنسبة 
الى املجموعة اليهودية الفرنسية. وهذا االعتراف 
من قبل نواب فرنسيني لن يساهم سوى بتفاقم 

الوضع«.
وبعد نقاش اجلمعة س���يطلب من النواب 
تبني مش���روع قرار اشتراكي حول االعتراف 

بدولة فلسطني في الثاني من ديسمبر.
وأضاف غال ان مثل ه���ذا التصويت »قد 

يفضي الى دوامة جديدة من العنف ضد إسرائيل 
واإلسرائيليني. لكنه سيكون اخطر على فرنسا 
ومواطنيها. وكما شاهدنا هذا الصيف دوامة 

العنف هذه قد تنتقل مجددا الى فرنسا«.
ويدعو مشروع القرار »احلكومة الفرنسية 
الى االعتراف بدولة فلس���طني استعدادا حلل 
نهائ���ي للنزاع« ويرى ان »حل الدولتني الذي 
روجت له فرنسا واالحتاد األوروبي يفترض 
االعتراف بدولة فلس���طني ال���ى جانب دولة 

إسرائيل«.
واحلكوم���ة الت���ي تؤيد مب���دأ االعتراف 
بدولة فلسطني غير ملزمة بتصويت مجلس 
النواب وستنتظر التوقيت املناسب العتراف 

رسمي.

الپنتاغون: اجليش األميركي سيحتفظ بجنود
أكثر من املتوقع في أفغانستان في 2015

واشنطن ـ أ.ف.پ: أفاد مسؤولون في 
الپنتاغون امس األول بان اجليش األميركي 
سيحتفظ بعدد من اجلنود في افغانستان 

العام 2015 اكثر مما كان متوقعا كما 
يبدو، مؤكدين انه بإمكان اجلنود مساعدة 
نظرائهم االفغان اذا كان هؤالء في أوضاع 

صعبة. وقد أعلنت واشنطن في السابق انها 
ستخفض عديد جنودها في افغانستان الى 
9800 اعتبارا من العام املقبل لكنها ستكون 

بحاجة الى ما بني 400 و700 عسكري 
اضافي حتى نهاية فصل الشتاء، بحسب 
املسؤولني الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم.

وقال احدهم ان األمر يعني »عملية نقل بكل 
بساطة«.

وهذا التعديل في األرقام ناجم عن التأخير 
في توقيع املعاهدة األمنية بني واشنطن 

وكابول ما أدى بدوره الى عرقلة االتفاقات 

مع دول حلف شمال االطلسي حول نشر 
قواتهم في افغانستان اعتبارا من العام 

املقبل.
وغالبا ما أكدت ادارة الرئيس باراك اوباما 

ان املهمة القتالية للجنود األميركيني 
ستنتهي العام احلالي مع انسحاب جنود 
األطلسي وان اجلنود األميركيني الذين 
يبقون هناك سيتولون تدريب القوات 

االفغانية فقط. لكن واشنطن أعادت النظر 
في موقفها األسبوع املاضي للسماح 

لعسكرييها بتقدمي الدعم لالفغان الذين 
يحاربون حركة طالبان.

وقال االميرال جون كيربي املتحدث 
باسم الپنتاغون »اذا قررت طالبان تهديد 

اجلنود األميركيني او احللفاء االفغان، 
فنحن نحتفظ بحق التصرف وفق ما نراه 

مناسبا«.


