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مقتل ضابط تركي في اشتباك مع حزب العمال الكردستانيعربية وعالمية
إسطنبول ـ )كونا(: ذكرت مصادر أمنية محلية تركية أن ضابطا تركيا قتل امس في 
اشتباكات عنيفة نشبت بني قوات األمن التركية وعناصر من منظمة حزب العمال 
الكردستاني في محافظة )فان( شرقي البالد. ونقلت وكالة إخالص لألنباء التركية عن 
املصادر األمنية قولها ان االشتباكات اندلعت بعد عملية نفذتها القوات األمنية التركية 
في احملافظة ضد أحد املنازل في منطقة )إرجيش( باحملافظة بعد حصولها على 
معلومات بوجود عناصر من حزب العمال الكردستاني فيه.

في اليوم الثاني من العمليات بدعم جوي من قوات التحالف

حترير »سنجار« من »داعش«
ســـنجار )العراق( ـ وكاالت: أعلن رئيس 
إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أمس 
»حترير« سنجار )شمال العراق( من سيطرة 
تنظيم الدولة اإلسالمية تزامنا مع دخول قوات 
البشـــمركة الكردية املدينة التي متثل املعقل 
الرئيسي لألقلية االيزيدية في العراق ولك بعد 
متكن نحو 7500 عنصر من البشمركة الكردية 
من الدخول إلى البلدة الواقعة شـــمال العراق 
من 3 اجتاهات خالل اليوم الثاني من العمليات 
التي بدأتها بدعم جوي من قوات التحالف ضد 
تنظيم الدولة اإلســـالمية في العراق والشام 

أو »داعش«.
وقـــال مجلس األمن إلقليم كردســـتان إن 
»البشمركة اآلن داخل سنجار من كل االجتاهات 

إلخالء املنطقة من اإلرهابيني املتبقني«.
وقال بارزاني خالل مؤمتر صحافي عقد في 
سنجار: »في هذا اليوم التاريخي سجلت قوات 
البشـــمركة ملحمة تاريخية وأنا هنا لإلعالن 
عن حترير سنجار« التي وقعت حتت سيطرة 

اجلهاديني في أغسطس 2014.
وأتت العملية بدعم من قوات التحالف التي 
تقودها الواليات املتحدة باسم »حترير سنجار« 
إذ نفذت قوات التحالف 250 غارة جوية عبر 
شـــمال العراق خالل الشـــهر املاضي، ومتكن 
بهذه الضربات من تدمير مراكز قتال التنظيم 
ومقرات القيادة والتحكم باإلضافة إلى مخازن 
الذخائــــــر ومصانع املتفجرات، وفقـــا لعـدة 

تقاريــر.
وقال مراسل »سي إن إن« إن الغارات اجلوية 
»أحالت سماء سنجار إلى اللون األسود«، مشيرا 
إلى وجود قوة جوية كبيرة وأوســـع من تلك 
التي وظفت في القتال من أجل استعادة مدينة 

كوباني السورية.
وكان وزير اخلارجية األميركي جون كيري 
أعلن في تونس في وقت ســـابق انه »واثق« 
من أن املدينة ســـتتحرر »خـــالل أيام«. وأكد 
بارزاني أن »سنجار حتررت بدماء البشمركة 
وأصبحت جزءا من كردستان«، وتابع: »سنعمل 

مع احلكومة العراقية جلعلها محافظة«.
وردا على سؤال حول تأثير حترير سنجار، 
قال بارزاني »أي انتصار في أي مكان سيؤثر 
بشكل إيجابي وحترير سنجار سيكون له تأثير 

كبير على مسألة حترير املوصل«. 
وتقع ســـنجار على خط أساسي إلمدادات 
تنظيم الدولة اإلسالمية يربط بني املوصل، معقله 
في العراق، وسورية حيث يسيطر على مناطق 
واسعة. وسيشكل قطع هــذا احملور ضربـــة 
كبرى للجهاديني في مجـــال نقـــل املقاتلـــني 

واملعـــدات بني شمال العـــراق وسوريــة.
وبحســـب مصدر، فقد رفعت أعالم إقليم 
كردســـتان على عدد من األبنيـــة بالبلدة، من 
بينها مركز صحي ومدرســـة إعداديـــة ومبنى 
تابع للحكومة احملليـــة كمــا متكنـــت القوات 
الكرديــة مــن السيطــرة على مستشــفى وعـــدة 
مبـــان وصومعــة حبـــوب ومعمل إسمنـــت، 
حســب مجلــس األمن الكـردي في تغريــدة.

وأشارت تقديرات كردية إلى أن نحو 600 
مســـلح من تنظيم الدولة اإلسالمية كانوا في 
املدينة قبل بدء الهجـــوم لكن ما بني 60 و70 

مسلحا منهم قتلوا في الغارات اجلوية.
وتذكر تقارير أن آالفا من االيزيديني، الذين 
اضطروا إلى الفرار مـــن املدينة عند وقوعها 
في يد تنظيم الدولة اإلســـالمية، شاركوا في 

الهجوم.

)رويترز( أعضاء من القوات البشمركة الكردية يرفعون عالمات النصر حلظة حترير »سنجار«  

)نقال عن العربية( جانب من احد التفجيرين  

)أ.پ( آثار الدمار واضحة على »سنجار« عقب حتريرها من »داعش«  

40 قتيالً بهجومني انتحاريني في بغداد
بغداد ـ وكاالت: قتل 12 
شخصا على األقل وأصيب 
حوالـــي 32 بجـــروح في 
انتحـــاري بحزام  هجوم 
ناســـف اســـتهدف امس 
مجلس عزاء شـــيعي في 
بغداد، حسبما أفادت مصادر 

أمنية وطبية.
وقالت املصادر إن »12 
شـــخصا قتلـــوا وأصيب 
مـــا ال يقل عن 32 بجروح 
جـــراء تفجيـــر انتحاري 
بحزام ناسف وسط مجلس 
عزاء ألحد مقاتلي احلشد 
الشـــعبي، داخل مســـجد 
شيعي في حي العامل« في 
جنوب بغداد، ووقع الهجوم 
الواحدة والنصف  حوالي 

بعد الظهر.
وفقا للمصادر. وأفادت 
»رويترز« مبقتل 18 على 
األقل وإصابة 41 في تفجير 
انتحاري أثناء جنازة مقاتل 
مؤيد للحكومة بجنوب غرب 
بغداد، نقال عن الشـــرطة 

ومصادر طبية.

إحباط عملية إرهابية بجوار مطار عدن..ومقتل وأسر عدد من احلوثيني بالضالع

طيران التحالف يقصف منصة صواريخ بتعز
»األنباء« ـ إياد البحيري

وصلت امس قوة اماراتية 
جديدة إلى العاصمة املؤقتة 
اليمن لتأمني  عدن جنـــوب 
مقر اقامـــة الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي ونائبه 
املقرر عودتهما  خالد بحاح 
القادم. وشوهد  االســـبوع 
املئات من اجلنود اإلماراتيني 
على منت ناقالت اجلند برفقة 
عشـــرات العربات املصفحة 
وأطقم عسكرية وهي تتجه 
من ميناء البريقة إلى القصر 
الرئاسي في املعاشيق مبدينة 

كريتر.
واكدت مصادر مقربة من 
الرئيس اليمني لـ »األنباء« 
أن القوة اإلماراتية اجلديدة 
التي وصلت امس ســـتقوم 

أمنيـــة أهمها حماية  مبهام 
القصر الرئاسي متهيدا لعودة 
الرئيـــس ونائبـــه وأعضاء 
احلكومـــة إلى عـــدن خالل 

األسبوع املقبل.
من جهة أخرى، ضبطت 
األجهزة األمنية بعدن خلية 
ارهابية وكميـــة كبيرة من 
املتفجرات في جانب مخفي 
من فناء معسكر بدر القريب 
من مطار عدن الدولي وكانت 
اخللية تعـــد لتنفيذ أعمال 

إرهابية في املدينة.
العمليات  وفـــي إطـــار 
العســـكرية متكنت املقاومة 
الشـــعبية فـــي جبهة دمت 
التابعـــة حملافظـــة الضالع 
جنوب اليمن من صد هجوم 
نفذته ميليشـــيات احلوثي 
التراجع من  وأجبرتها على 

منطقة احلقـــب بعد قتل 11 
منهم واسر 14 آخرين، فيما 
مت تدمير طقم واغتنام طقم 

آخر من عتاد احلوثيني.
وقالت مصادر محلية ان 
طيران التحالف استهدف طقما 
وعربة تابعة للميليشيات في 
مدينة دمت ودمرهما وقتل 13 
من ميليشيات احلوثي على 

متنهما.
وفي محافظة تعز متكن 
طيـــران التحالف من تدمير 
منصـــة إطـــالق صواريخ 
وآليات عسكرية للميليشيات 
مبنطقة الزيادي قرب املخاء، 
وســـيطرت قـــوات اجليش 
واملقاومـــة الشـــعبية على 
منطقة السيمل على طريق 

املخاء الساحلي.
واكد مصـــدر قيادي في 

املقاومة لـ »االنباء« ان املقاومة 
متكنت فجر اليوم من تطهير 
تبة االرانب االســـتراتيجية 
في منطقـــة البعرارة والتي 
تعد مـــن اهم واخطر مواقع 
امليليشـــيات وتطل  متركز 
على مناطق البعرارة وجبل 
جرة واحلصـــب. وواصلت 
امليليشيات منذ مساء امس 
اليـــوم قصفها  وحتى فجر 
املكثف بصواريخ الكاتيوشا 
ومدافع الهوزر على االحياء 
الســـكنية وسط مدينة تعز 
ســـقط خاللها عدد كبير من 
القتلى واجلرحى من املدنيني 

بينهم اطفال ونساء..
وقتل 12 من ميليشـــيات 
احلوثي جراء تصدي املقاومة 
لهجوم شنته امليليشيات في 
جبهات شرق تعز، وجتددت 

املواجهات في محيط القصر 
اجلمهـــوري ومقـــر القوات 
اخلاصة. وشـــنت طائرات 
التحالف سلسلة غارات على 
مواقع ومتركز ميليشـــيات 
احلوثي في منطقة بني حسن 
مديرية عبس مبحافظة حجة 

شمال غرب اليمن.
واستهدف الطيران ايضا 
جتمعـــات وآليـــات تابعة 
مليليشيات احلوثي في مفرق 
اجلوف، وغارات على نقطة 
تابعة للمتمردين شمال مفرق 
الســـعدي مبديرية بيحان 

مبحافظة شبوة.
وجددت مقاتالت التحالف 
اســـتهداف مواقـــع وآليات 
ميليشـــيات احلوثـــي في 
منطقة جهيـــد مبديرية ذي 

ناعم محافظة البيضاء.

حملة اعتقاالت واسعة 
في أقاليم إيران التركية ـ اآلذرية

إيـــران ـ العربية.نت: ذكر نشـــطاء أتراك 
آذريني على مواقع التواصـــل االجتماعي أن 
حملة االعتقاالت التي شنتها السلطات اإليرانية 
في األقاليم اآلذرية مستمرة منذ 3 أيام، وكان 
آخر فصولها مســـاء أمس في مدينة أهر في 
إقليم أذربيجان الشرقي، أكبر األقاليم التركية 

ـ اآلذرية في إيران.
وكان النشطاء املدنيون األتراك اإليرانيون 
دعوا اجلماهير إلى االعتصام أمام بلدية مدينة 
أهر، إال أن الســـلطات فرضت إجراءات أمنية 
مكثفة على املدينة واعتقلت النشطاء األتراك 
اآلذريني، حتســـبا ألي حتـــرك احتجاجي في 

املدينة.
وذكر أقارب املعتقلني أن قوى األمن انهالت 
بالضرب املبرح على املعتقلني عند إلقاء القبض 

عليهم.
وتفيد األنباء بأن حملة االعتقاالت شملت 
مدن تبريز وأرومية ومشـــكني شهر وزجنان 
وأردبيل وجلفا، حســـب »موقع أويان نيوز« 

املتخصص في أنباء احلراك التركي اآلذري.
وكانت األقاليم التركية اآلذرية انتفضت منذ 
4 أيام، احتجاجا على القناة الثانية اإليرانية 
احلكومية بسبب بثها مسرحية ساخرة أساءت 
للقومية التركية اآلذرية، والتي يشكل أبناؤها 
حوالي 25% من السكان، وبهذا يكونون ثاني أكبر 

قومية بعد الفرس في بلد متعدد القوميات.
ومن ناحية أخرى، دعت قوى مدنية أهوازية 
اجلماهير العربية في إقليم عربستان جنوب 
غربي إيران إلى تنظيم االحتجاجات والتجمعات 
واخلروج مبسيرات للتنديد مبقتل شاب عربي 
بالغ من العمر 17 عامـــا يدعى علي اجلاللي، 
قتلته قوى األمن اإليرانية في هجوم لها إلزالة 
سوق شعبي في حي النهضة الذي أكثر الباعة 

فيه من العرب.
ويشكل العرب حوالي 8% إلى 10% من السكان 
بإيران، وبهـــذا يكونون رابع أكبر قومية في 
البالد، ويأتي من بعدهم البلوش والتركمان 

واللور.

)أ.ف.پ(   حلظه الوداع االخيرة من ام الشهيد محمود الشاللدة  

إصابة فلسطينيني في مواجهات.. وإسرائيل تستدعي جنود االحتياط للخدمة
ــطينيني،  ــرات الفلس رام اهلل ـ وكاالت: أصيب عش
بجراح وبحاالت اختناق، امس في مواجهات متفرقة مع 
اجليش اإلسرائيلي، في الضفة الغربية، بحسب مصادر 
طبية فلسطينية. وقال مسعفون فلسطينيون، ملراسل 
األناضول، إن 5 مواطنني أصيبوا بالرصاص احلي، أحدهم 
في مدينة اخلليل جنوب الضفة الغربية، و4 على مدخل 

مدينة رام اهلل الشمالي وسط الضفة الغربية.
وأضاف املسعفون، ان عشرات الفلسطينيني أصيبوا 
ــاقهم الغاز املسيل للدموع،  بحاالت اختناق إثر استنش
في مواجهات مع اجليش اإلسرائيلي، في مواقع متفرقة 

من الضفة الغربية بحسب شهود عيان.
وحسب مراسل األناضول، اندلعت مواجهات عنيفة 
اليوم، كان أبرزها وسط اخلليل، وعند مدخلي رام اهلل، 

وبيت حلم الشماليني. واستخدم اجليش الرصاص احلي، 
واملطاطي، وقنابل الغاز املسيل للدموع، فيما رد الشبان 

على القوات برشق احلجارة.
هذا وقد شيع مئات الفلسطينيني، ظهر امس، جثمان 
ــاللدة )22 عاما(، ببلدة  الشاب الفلسطيني محمود الش

سعير، شمال مدينة اخلليل، جنوب الضفة الغربية.
وتوفي الشاللدة صباح امس، متأثرا بإصابته برصاص 
اجليش اإلسرائيلي مساء أمس االول في مواجهات على 

مدخل بلدة سعير.
من جهه أخرى، ذكر تقرير إخباري بانه وبعد مرور 
ــابيع على اندالع االضطرابات في الضفة الغربية،  6 أس
فإنه يبدو واضحا ان هذه حرب استنزاف ويفترض أن 

متر اشهر كثيرة قبل ان تهدأ أعمال العنف.

وقالت صحيفة »ها ارتس« اإلسرائيلية امس إن اجليش 
يستعد الحتمال نشر 70 كتيبة في نشاط عملياتي غير 
مخطط له في الضفة الغربية بتكلفة تبلغ نحو 300 مليون 
ــيكل )77 مليون دوالر(. وأضاف املوقع ان 4 كتائب  ش
من جنود االحتياط تسلمت األسبوع اجلاري اول أوامر 

استدعاء للخدمة في الضفة الغربية في شهر يناير. 
ولكن خطط عام 2016 التي أعدها اجليش اإلسرائيلي 

تتضمن استدعاء الكثير من مثل هذه الكتائب.
وال تستطيع هيئة األركان العامة للجيش حتديد املدة 
الزمنية الستمرار االشتباكات احلالية، غير انه يفترض 
ان شهورا كثيرة ستمر قبل هدوء التوترات، ولذا سوف 
ــود االحتياط ليحلوا محل  ــون  هناك للكثير من جن تك

القوات النظامية حتى تتفرغ األخيرة للتدريب.


