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قوات عراقية تطوق قضاء البعاج وقتال شرس لتحرير 
»الزنجيلي«... و»داعش« يقتل عشرات المدنيين

§الموصل )العراق( - د ب أ، رويترز
أمس  الشعبي  الحشد  قيادة  أعلنت   [
ألوية  أن   )2017 حزيران  يونيو/   3( السبت 
السيطرة  أحكمت  الشعبي  الحشد  وقوات 
على قضاء البعاج من ثالثة محاور في إطار 
عملية عسكرية متواصلة ضد »داعش« منذ 
كم   400( الموصل  غربي  شمال  أسابيع 

بغداد(. شمالي 
األلمانية  األنباء  وكالة  المصادر  وأبلغت 
الطوق على  ألوية وقوات تحكم  أن  أ(  )د ب 
قضاء البعاج من ثالث محاور شماالً وجنوباً 
عن  ويبعدها  المئة  في   75 بنسبة  شرقاً  و 
مترات«.  كيلو   10 قرابة  القضاء  مركز 
تأمين  تحاول   « الحشد  قوات  أن  وأوضحت 

التطويق«. الغربي إلتمام عملية  المحور 
عسكرية  مصادر  ذكرت  آخر  جانب  من 
السريع  والرد  االتحادية  الشرطة  قوات  أن 
تعيق  )داعش(  من  شرسة  مقاومة   « تواجه 
تقدم قوات الرد السريع والشرطة االتحادية 
إلكمال تحرير حي الزنجيلي بسبب اكتظاظ 
داخل  يقبعون  الذين  بالسكان  المنطقة 
منازلهم، حيث يتحصن التنظيم باألهالي في 
عدم  عن  فضاًل  الموصل  من  األيمن  الساحل 

قدرة آليات القوات العراقية من الحركة على 
المفخخة«. والسيارات  القناصة  نشر  خلفية 

مدنيين  أربعة  »أن  المصادر  وأوضحت 
بينهم  بجروح  آخرين   33 واصيب  قتلوا 
لـ  هاون  قذائف  سقوط  جراء  وأطفال  نساء 
أثناء  للمدنيين  تجمع  على  أمس  )داعش( 
حصة  مادة  بتوزيع  العراقية  القوات  قيام 
في  الرفاعي  حي  في  السكان  على  غذائية 

األيمن«. الساحل 
وفي السياق نفسه، قال محرر من تلفزيون 
مدنيين  جثث  من  عشرات  إن  »رويترز« 
الذي  الزنجيلي  حي  من  فرارهم  أثناء  ُقتلوا 
الموصل  في  »داعش«  تنظيم  عليه  يسيطر 
متاخم  شارع  في  )السبت(  أمس  تناثرت 
لخط المواجهة مع القوات المسلحة العراقية.

فيها  يضعون  كانوا  حقائب  وتناثرت 
حي  من  الخارج  الشارع  في  متعلقاتهم 
مازال  أحياء  ثالثة  أحد  وهو  الزنجيلي 
الموصل. تنظيم »داعش« يسيطر عليها في 

الوصول  من  آخــرون  عشرات  وتمكن 
القوات  عليها  تسيطر  التي  المناطق  إلى 
والبعض  جريحاً  بعضهم  وكان  الحكومية 
في  يبدو  ما  على  قتلى  جثث  يحمل  اآلخر 

أغطية. عراقيون نازحون يحملون صبيًا جريحًا من اشتباكات في غرب الموصل

معركة الرقة »خالل أيام«
بعد تقدم قوات سوريا الديمقراطية

§بيروت، موسكو- أ ف ب
الديمقراطية  سوريا  قوات  أعلنت   [
 ،)2017 حزيران  يونيو/   3( السبت  أمس 
أنها ستبدأ »خالل أيام« معركة السيطرة 
»داعش«  تنظيم  معقل  الرقة،  مدينة  على 
من  تمكنت  أن  بعد  وذلك  سوريا،  في 

تحقيق مزيد من التقدم غربي المدينة.
»غضب  حملة  باسم  المتحدث  وقالت 
لوكالة  أحمد  شيخ  جيهان  الفرات« 
»فرانس برس«: »سنبدأ خالل أيام قليلة«، 
وذلك رداً على سؤال بشأن اقتراب موعد 

معركة الرقة.
الديمقراطية،  سوريا  قوات  وحققت 
اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وفق 
الجمعة  يوم  منذ  بسيطرتها  جديداً  تقدماً 
على بلدة المنصورة، التي تبعد نحو 20 
كيلومتراً جنوب غرب الرقة، وسد البعث 
تنظيم  مع  اشتباكات  بعد  لها  المجاور 

»داعش« ثم انسحاب عناصره.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن 
لوكالة »فرانس برس«: »يتيح هذا التقدم 
لقوات سوريا الديمقراطية توسيع نطاق 
لنهر  الجنوبية  الضفاف  على  سيطرتها 
للرقة  الغربية  الجبهة  وتمكين  الفرات 
قبل إطالق المعركة األخيرة لطرد تنظيم 

داعش منها«.
على  باتت  الكبرى  »المعركة  وأضاف 

األبواب«.
وفق  تمشيط،  عمليات  حالياً  وتجرى 
وسد  المنصورة  بلدة  في  الرحمن،  عبد 
البعث »لتفكيك األلغام والبحث عما تبقى 

من إرهابيين«.

سوريا  قوات  باسم  المتحدث  وأكد 
الديمقراطية طالل سلو لـ »فرانس برس« 
للرقة  الغربية  الجبهة  على  تقدم  حصول 
الهجوم  بدء  قبل  األخيرة  المراحل  ضمن 

على المدينة.
سوريا  قوات  تسلم  إلى  سلو  وأشار 
الديمقراطية »أسلحة ومعدات حديثة من 
التحضير  إطار  في   )...( الدولي  التحالف 

إلطالق معركة الرقة التي باتت قريبة«.
في  برس«  »فرانس  مراسل  وشاهد 
مهماً  مركزاً  تعد  التي  عيسى  عين  بلدة 
ريف  في  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
يقودها  مدرعات  قافلة  الشمالي  الرقة 

عسكريون في التحالف الدولي.
وتضم القافلة التي يرافقها عناصر من 
تحمل  ناقالت  الديمقراطية  سوريا  قوات 

على متنها جرافات وآليات أخرى.

الرقة  على  »الهجوم  أن  سلو  وأوضح 
سيحصل من ثالثة محاور بعدما أنجزت 
من  الحصار  الديمقراطية  سوريا  قوات 
الجهتين الشمالية والشرقية وتعمل على 
تمكين حصارها من الجهة الغربية« أيضاً.
الروسية  الخارجية  أعلنت  سياسياً، 
من  جديدة  جولة  أن  )السبت(  أمس 
في  ستعقد  السورية  السالم  محادثات 
الثاني عشر والثالث عشر من يونيو في 

العاصمة الكازاخستانية أستانا.
الروسي،  الخارجية  وزير  نائب  وقال 
عنه  نقلت  ما  بحسب  غاليتوف  غينادي 
جديداً  لقاًء  »إن  »إنترفاكس«،  وكالة 
عشر  الثاني  في  آستانا  في  سيعقد 

والثالث عشر من يونيو«.
وجهت  دعوات  أن  غاليتوف  وأوضح 

إلى ممثلي النظام والمعارضة.

قوات سورية الديمقراطية تنتشر شمال مدينة الرقة

إسالميون متطرفون يذبحون
راعي أغنام في جبل وسط تونس

قوات حفتر تستولي على
قاعدة الجفرة العسكرية

§تونس - أ ف ب
بقطع  اغتيل  كان  راع  شقيق  على  عثر   [
متطرفين  مسلحين  بيد   2015 أواخر  الرأس 
في  خطفه  غداة  بدوره  مقتوالً  تونس،  في 
وفق  غربي(،  )وسط  المغيلة  جبل  منطقة 
حزيران  يونيو/   3( السبت  أمس  أفادت  ما 

الدفاع ووسائل إعالم محلية. 2017( وزارة 
أثناء  السلطاني  خليفة  جثة  على  وعثر 
عن  اإلعالن  إثر  الجمعة  تمت  تمشيط  عملية 
إرهابية«،  »مجموعة  بيد  لالختطاف  تعرضه 
بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع، 

الوسالتي. بلحسن 
من  المزيد  تقديم  المتحدث  يشأ  ولم 

التفاصيل.
أن  المحلية  اإلعالم  وسائل  مجمل  واكدت 
الفتى  السلطاني  مبروك  شقيق  هو  القتيل 
نوفمبر/  في  اغتياله  كان  الــذي  الراعي 
في  العام  الرأي  هز   2015 الثاني  تشرين 

تونس.
يرعى  كان  الفتى وقطع رأسه حين  وذبح 
عملية  مغيلة، وجرت  جبل  في  األسرة  أغنام 
عمه  ابن  أنظار  تحت  الشنيعة  االغتيال 

14 عاماً. العمر  البالغ من 

§بنغازي )ليبيا( - رويترز
الليبية  القوات  قالت   [
العسكري  للقائد  الموالية 
البالد  شرق  في  المتمركز 
استولت  إنها  حفتر  خليفة 
على قاعدة الجفرة العسكرية 
االستراتيجية أمس السبت )3 
بعد   )2017 حزيران  يونيو/ 

انسحاب فصائل منافسة.
الخطوة  ــذه  ه ــعــزز  وت
الوطني  الجيش  سيطرة 
من  حفتر  أعلنه  الذي  الليبي 
منطقتي  على  واحد  جانب 
الجفرة وسبها الصحراويتين 
في وسط ليبيا حيث استولى 
على  األخــيــرة  اآلونــة  في 
سلسلة من البلدات والقواعد.
خطوة  أيضاً  تكون  وقد 
رئيسية على طريق الوصول 
لهدف الجيش الوطني الليبي 
صوب  التحرك  وهو  المعلن 

العاصمة طرابلس.
حفتر  قوات  دخلت  وبعدما 

الجنوب  إلى  بلدات  الجمعة 
الجفرة  قاعدة  من  مباشرة 
المتحدث  قــال  العسكرية 
الجيش  ــوات  ق إن  باسمه 
اتجاه  في  تدريجياً  ستتحرك 
بلدة بني وليد على بعد 350 
الشمال  إلى  تقريباً  كيلومتراً 

الغربي من الجفرة.
وتبعد الجفرة ما يربو على 
غربي  جنوب  كيلومتر   500
المسافة  ونفس  بنغازي 
الشرقي  الجنوب  إلى  تقريباً 

من طرابلس.
الليبي  الوطني  والجيش 
متحالف مع برلمان وحكومة 
ليبيا  شرق  في  متمركزين 
يرفضان االعتراف بالحكومة 
المتحدة  األمم  تساندها  التي 

في طرابلس.
باسم  المتحدث  ــال  وق
عشرة  الثانية  الكتيبة 
الليبي،  الوطني  بالجيش 
رجاله  إن  لفيرس  محمد 

الجفرة  ــدة  ــاع ق وجـــدوا 
دخلوها  عندما  مهجورة 
مسئولو  وقال  الصباح.  في 
إن  الليبي  الوطني  الجيش 
القوات المحلية المتحالفة مع 
سرايا  مع  اشتبكت  الجيش 
الدفاع عن بنغازي أمس لكن 
ذلك  بعد  انسحبت  السرايا 

نحو مصراتة.
للجيش  تقدم  أحدث  وجاء 
ضربات  بعد  الليبي  الوطني 
على  للجيش  مكثفة  جوية 
أيضاً  مصر  وتنفذ  الجفرة. 
الجفرة  في  جوية  ضربات 
في  درنة  مدينة  في  وكذلك 
إنها  قالت  والتي  الشرق 
على  متشددين  استهدفت 
في  أقباط  على  بهجوم  صلة 
محافظة المنيا بصعيد مصر.

يقولون  محللين  أن  بيد 
الضربات  أهداف  بين  من  إن 
الحليف  حفتر  مساعدة 

المقرب لمصر.

قوات ليبية موالية للحكومة المدعومة من األمم المتحدة عند سجن الهضبة

مقتل 27 شخصًا مع اقتراب الجيش اليمني
من قصر الرئاسة في تعز

§عدن، الدوحة - أ ف ب، 
د ب أ

الحكومة  قوات  خاضت   [
 3( السبت  أمــس  اليمنية 
 )2017 ــران  ــزي ح يونيو/ 
القصر  على  للسيطرة  معارك 
يسيطر  الـــذي  الــرئــاســي 
محافظة  في  الحوثيون  عليه 
في  البالد  غرب  جنوب  تعز 
 27 مقتل  إلى  أدت  اشتباكات 
شخصاً، بحسب مصادر طبية 

وعسكرية.
ومعظم مناطق محافظة تعز 
تحت سيطرة الحوثيين الذين 
المتحالفة مع  القوات  يقاتلون 
منصور  ربه  عبد  الرئيس 
األمم  من  المدعوم  ــادي  ه
المتحدة في عاصمة المحافظة 

التي تحمل االسم نفسه.
في  طبية  مصادر  وقالت 
الحكومي  ــار  ذم مستشفى 

مدينة  أكبر  ثالث  تعز،  في 
قتلوا في  19 حوثياً  يمنية، أن 
االشتباكات خالل الساعات الـ 

24 الماضية.
عسكرية  مصادر  وذكرت 
عن  الكشف  ــدم  ع طلبت 
هويتها أن ثمانية جنود قتلوا 
اقتراب  مع  الفترة  نفس  خالل 

الجيش من القصر الرئاسي.
األنباء  وكــالــة  وذكـــرت 
أمس  الرسمية  السعودية 
الموالية  القوات  أن  )السبت( 
على  سيطرت  للحكومة 

القصر.
عسكرية  مصادر  أن  إال 
وذكرت  ذلك  نفت  ميدانية 

أن  برس«  »فرانس  لوكالة 
من  تقترب  الحكومية  القوات 
بعد  تتمكن  لم  أنها  إال  القصر 

من السيطرة عليه.
من جانب آخر، أعلنت وزارة 
الدفاع القطرية أمس )السبت( 
منتسبي  من  ستة  إصابة  عن 
القطرية  المسلحة  القوات 
ضمن  بواجبهم  قيامهم  »أثناء 
قوة الواجب القطرية المدافعة 
عن الحدود الجنوبية للمملكة 

العربية السعودية«.
»الشرق«  صحيفة  ونقلت 
قولها  الــوزارة  عن  القطرية 
اإلصابات  هذه  إن  بيان  فى 
القوات  قيام  ظل  »في  وقعت 
المرابطة  القطرية  المسلحة 
للمملكة  الجنوبي  الحد  في 
الشقيقة  السعودية  العربية 
والمستمر  البطولي  بواجبها 
قوات  دحر  في  أشقائها  مع 

العدو عن أراضي المملكة«.

مقاتلون يمنيون يحملون مصابًا خالل اشتباكات في تعز


