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ت�صد هجوم ًا «داع�شي ًا» في بعقوبة وتقتل ع�شرات الإرهابيين

القوات العراقية تحكم ال�سيطرة على تلعفر وتدمر � 100سيارة �سعودية

متطوعون عراقيون لحماية العراق

عناصر إرهابية في الموصل
صدت القوات العراقية أمس هجوما ً شنه مسلحون
في مدينة بعقوبة على بعد  60كلم شمال شرقي بغداد
وتمكنوا خالله من السيطرة على  3أحياء لساعات عدة،
بينما سقط عشرات القتلى خالل االشتباكات التي أدت
إلى إحكام السيطرة من قبل الجيش على تلعفر شمال
البالد.
وأف���ادت مصادر عراقية أن ال��ق��وات األمنية تمكنت
وبمساندة أبناء العشائر من إحكام سيطرتها على مدينة
تلعفر التي شهدت فرار عصابات داعش اإلرهابية من
مركز شرطة فيها تاركة أسلحتها ومعداتها .وأك��دت
المصادر مقتل  70مسلحا ً وإح��راق  40عجلة في غارة
للطيران العراقي على تجمع لداعش بتلعفر.
إلى ذلك أفاد التلفزيون العراقي أن عصابات داعش
اإلرهابية فرت من مركز شرطة تلعفر تاركة أسلحتها
ومعداتها.
وأفاد مصدر أمني بأن القوات األمنية تمكنت من قتل
« 15داعشياً» وتدمير  100سيارة سعودية على الحدود
السورية القريبة من محافظة نينوى.
وذكر المصدر وفق موقع االتجاه أن «ضباطا ً ميدانيين
أكدوا مقتل  15عنصرا ً من التنظيم اإلرهابي وتدمير 100
سيارة دفع رباعي تحمل لوحات سعودية في مخبأ قرب
الحدود السورية القريبة من محافظة نينوى» .وأضاف
المصدر« :س�لاح الجو رص��د مسلحي داع��ش بالقرب
من جحر يضم  100سيارة دفع رباعي من نوع بيك آب
تحمل لوحات سعودية بالقرب من الحدود السورية ـ
العراقية».
ونفى الناطق باسم الجيش العراقي اللواء قاسم عطا
سيطرة المسلحين على بلدة تلعفر شمال البالد ،مؤكدا ً في
مؤتمر صحافي ببغداد أن «قوات الجيش صدت هجوم
داعش على تلعفر».
وكان قائد عمليات دجلة ،الفريق الركن عبد األمير محمد
رضا الزيدي ،قد قال إن «مجموعة من المسلحين نفذت
هجوما ً باألسلحة الرشاشة في بعقوبة والقوات األمنية
صدت الهجوم» .وأش��ار في هذا السياق ،نائب رئيس
مجلس محافظة نينوى نور الدين قبالن إلى أن «هناك
 50شهيدا ً من المدنيين الذين سقطوا جراء االشتباكات
والرمي العشوائي والقصف ،وهناك أيضا ً عشرات القتلى
من المسلحين والقوات األمنية».
وأشار مصدر أمني في محافظة ديالى إلى أن «مسلحين
مجهولين اقتحموا سجن المفرق في المحافظة وأعدموا
عشرات المعتقلين» .وأف��اد مصدر في شرطة محافظة
ديالى العراقية بأن عناصر «داعش» قتلت « 44إرهابياً»
عن طريق الخطأ بعد محاولتهم تهريبهم من سجن المفرق
غرب بعقوبة.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د مصدر أمني العثور على 16
جثة مجهولة الهويّة تعود ألشخاص مدنيين .وأشارت
مصادر إلى عُ ثر على الجثث في مناطق السيدية والصليخ
والبياع والزعفرانية والبنوك في بغداد ،وبدا على بعض

منها آثار تعذيب وكانت مقيدة األيدي وملقاة قرب مكبات
للنفايات.
وتمكنت القوات األمنية في محافظة نينوى ،من قتل
قياديين اثنين م��ن تنظيم «داع���ش» خ�لال مواجهات
مسلحة غ��رب ال��م��وص��ل .وأع��ل��ن قائد عمليات منطقة
دجلة في العراق الفريق الركن عبد األمير الزيدي ،اليوم
مقتل  19مسلحا ً ينتمون إلى «داعش» وتفجير منزلين
مفخخين في عمليات أمنية بناحيتي العظيم والمقدادية
في محافظة ديالى.
وقال الزيدي« :إن قوات من عمليات دجلة نفذت ،في
ساعة متقدمة من ليلة أول من أمس ،عمليات أمنية في
ناحية العظيم ،أسفرت عن مقتل  12إرهابيا ً وتفجير
منزلين مفخخين».
وق��ال مصدر في وزارة الدفاع العراقية إن الجيش
العراقي نشر مفارز عسكرية وأق��ام نقاط تفتيش على
طول الطريق بين بغداد ومدينة سامراء .وأضاف المصدر
أن الطريق أصبح مؤمنا ً لتحرك قوافل الجيش من بغداد
حتى سامراء.
واستنكر األمين العام لألمم المتحدة ب��ان كي مون
األعمال اإلرهابية كافة التي تضرب العراق أخيراً ،وذلك
في مؤتمر صحافي ،داعيا ً رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي إلى «إجراء حوار شامل مع األطراف العراقية كافة
للتوصل إلى االستقرار» .وأضاف أن االستقرار السياسي
سيمنع انتشار اإلرهاب في أرجاء العالم كافة.
كذلك ،اعتبر مبعوث األم��م المتحدة في ال��ع��راق أن
«الهجوم ال��ذي يشنه داع��ش منذ أسبوع وال��ذي سيطر

خالله على مناطق واسعة في الشمال يش ّكل «تهديدا ً
لبقاء» هذا البلد وأكبر خطر على سيادته منذ سنوات».

خالفات بين اإلرهابيين

نقلت شبكة اإلع�لام العراقي أم��س عن شهود عيان
نازحين من الموصل وتكريت ،أن خالفات شديدة دبت
بين المسلحين على مسروقات من قوت الشعب العراقي
والسيطرة على بعض دوائر الدولة ،كما بدأت في الموصل
وتكريت عمليات قتل األبرياء بحجج واهية.
وأضافت الشبكة أن شهود العيان الذين وصلوا بغداد
أك��دوا ان خالفات كبيرة ب��دأت تنشب بين اإلرهابيين
بسبب إصرار تنظيم «داع��ش» على رفع رايته بمفردها
من دون باقي راي��ات اإلرهابيين ،بينما يصر مرتزقة
الطاغية صدام والمؤتمرون بقيادة المجرم الهارب عزت
ال��دوري على رفع صور الدكتاتور المباد ،وكذلك على
تقسيم السيطرة على المناطق ،خصوصا ً التجارية
لفرض األت��اوات على أصحاب المحال ،كما دب الخالف
على تقسيم مبالغ المصارف والبيوت المسروقة ،وغيرها
من األمور التي يطبقها «داعش» والعصابات األخرى على
أهالي الموصل.
وأكد الشهود من عائالت وصلت إلى بغداد فارة من نار
اإلرهابيين من تنظيمات «داعش» وغيرها ،أن «سيطرات»
كثيرة نصبت بين األزقة والمحال السكنية بدأ أعضاؤها
يحاسبون النساء على مالبسهن ويأمروهن بلبس الخمار
ويضربون الشباب الذين يلبسون ال��س��روال القصير
(البرمودة).

قوات عراقية تستعد لمواجهة داعش

حملة اعتقاالت ّ
تركز على الأ�سرى المحررين وحما�س تطالب بمحاكمة «�إ�سرائيل»

االحتالل ي�صعد حملته العدوانية في ال�ضفة الغربية
صعدت قوات االحتالل الصهيونية
حملتها العدوانية التي بدأتها قبل
 5أيام في الضفة الغربية المحتلة،
بذريعة البحث ع��ن ثالثة صهاينة
اختفت آثارهم قرب محافظة الخليل.
فقد شهدت محافظات الضفة الليلة
الماضية وفجر اليوم موجة جديدة
م��ن االع��ت��ق��االت ت��رك��زت بحسب ما
ذك��رت مصادر فلسطينية لـ»العهد»
على األس���رى المحررين إل��ى جانب
ك��وادر حركتي «ح��م��اس» و»الجهاد
اإلسالمي».
وأش��ار إحصاء ص��ادر عن «ن��ادي
األسير» الفلسطيني إلى أن «حصيلة
المعتقلين خ�لال ال��س��اع��ات الـ72
األخيرة تجاوزت الـ 197معتقالً .وفي
م���وازاة ذل��ك شهدت مناطق ع��دة في
الضفة مواجهات عنيفة بين الشبان
الفلسطينيين وقوات االحتالل».
ووف��ق ما أعلنته طواقم اإلسعاف
والطوارئ ،فقد سجلت إصابة شاب
على األق��ل بجروح بالقرب من قرية
«ح��ارس» شمال محافظة «سلفيت»،
مشيرة إل��ى أن «المصاب ال��ذي نقل
ألحد المشافي الصهيونية يعاني من
اضطرابات نفسية».
وف��ي قطاع غ��زة ،شنت الطائرات
الحربية المعادية فجر اليوم سلسلة
غارات جديدة ،مستهدفة أراضي غرب
مدينة خانيونس وأخرى شرق مدينة
غزة ،من دون تسجيل إصابات .وكانت
زوارق العدو فتحت في وقت سابق
ن��ي��ران أسلحتها ال��رش��اش��ة باتجاه
ق��وارب الصيادين الفلسطينيين في
عرض بحر مدينتي رفح وخانيونس.
وفي السياق ،طالبت كتلة «التغيير
واإلص�لاح» في المجلس التشريعي
(كتلة حماس البرلمانية) ،السلطة
الفلسطينية ،بالمسارعة في التوقيع
على «ميثاق روم��ا» التابع لمحكمة
الجنايات ال��دول��ي��ة ،لمحاكمة ق��ادة
«إس���رائ���ي���ل» ك��ـ»م��ج��رم��ي ح���رب»،
بسبب انتهاكهم للحقوق اإلنسانية

قال رئيس مركز األبحاث االستراتيجية في مجمع تشخيص
مصلحة النظام اإليراني إن العمليات اإلرهابية لتكفيريي
داع��ش في ال��ع��راق هي ح��رب نفسية ضد رئيس ال��وزراء
العراقي نوري المالكي .وأضاف واليتي في جلسة عقدها مع
رؤساء مراكز الدراسات واألبحاث والصحافيين البارزين في
الصين بمقر السفارة اإليرانية في بكين ،أن فوز نوري المالكي
في االنتخابات البرلمانية في العراق كان متوقعاً.
وصرح بأن إرهابيي داعش دخلوا إلى العراق عبر الحدود
السورية بعد فوز ن��وري المالكي إلث��ارة الحرب النفسية؛
ونحن واثقون من أن الحكومة العراقية ستنتصر على هذه
المجاميع اإلرهابية.
من جهة ثانية ،أكدت الخارجية الروسية أن ازدياد نشاط
المتطرفين في العراق وجودهم في سورية ،بإمداد مادي
ومالي من الخارج ،من شأنه أن يخلق بؤرة شاملة لإلرهاب
في المنطقة.
ودعت الخارجية في بيان صدر أمس المجتمع الدولي إلى
«مساندة الحكومة العراقية بشكل فعال لنشر السالم واألمن
في البالد» .وأعاد البيان إلى األذهان أن اإلرهابيين في الفترة
األخيرة حاولوا تعزيز مواقعهم في محافظتي نينوى وصالح
الدين ،وأق��دم��وا على مذبحة في تكريت حيث قتلوا رميا ً
بالرصاص أكثر من  1500شاب أرادوا االلتحاق في صفوف
الجيش العراقي ،وعثر على جثة  12من رجال األمن قتلوا
على يد مسلحي «الدولة اإلسالمية في العراق والشام».
وأكد البيان أن «موسكو متضامنة مع ما تقوم به بغداد
م��ن التصدي ال��ح��ازم لإلرهابيين ،وستمضي ف��ي تقديم
دعمها العملي للسلطات العراقية في نضالها بال هوادة ضد
اإلرهاب».
وف��ي السياق ،اعتبرت شخصيات ديني ٌة وباحثون
وخبراء في مصر أن جماعة داعش التكفيرية ال تمت بصلة
لإلسالم ،مشددين على أن هناك مؤامرة ُتن ّفذ في العراق
عبر هذه الحركة التي تم ّول من قبل دول إقليمية.
وقال الشيخ علوي أمين أحد علماء األزه��ر الشريف:
أميركا وراء كل ه��ذه الصفوف والصهيونية العالمية
تحركها ،والمسماة بداعش والذي يدّعي اإلسالم ،اإلسالم
براء منه.
وقال المختص في شؤون الجماعات اإلسالمية نبيل
نعيم :إن حركة داعش هي حركة منبوذة من مذهب إهل
السنة والجماعة ،معتبرا ً انها ليست بهذا الحجم الضخم،
الذي يجتاح كل هذه األراضي (في العراق).
وقالت نشوى األديب الكاتبة والصحافية المصرية :إن
المؤامرة لن تنتهي وهي كبيرة ،ومخطط لها منذ سنوات
كثيرة ،معتبرة أن داعش أداة من األدوات لتحقيق األهداف
الصهيوأميركية ،لتفتيت العالم العربي.

بعد معلومات عن مخطط النقالب �ضده

هادي ي�سحب الأ�سلحة الثقيلة من جبال �صنعاء
في خطوة تعكس عمق الخالفات وفقدان الثقة بين الرئيس اليمني
عبدربه منصور هادي وسلفه علي عبدالله صالح ،عمد األول إلى سحب
األسلحة الثقيلة المنصوبة فوق تالل مطلة على صنعاء ،خوفا ً من أن
يستخدمها الموالون لصالح الذي يتهمه بتدبير محاولة انقالب ،وسط
دعوة الحتواء المواجهات بين هادي وصالح ،في وقت أعلنت قوات
الحماية الرئاسية السيطرة على جامع الصالح القريب من مكتب هادي
بعد أربعة أيام من حصاره.
وقالت مصادر عسكرية «تم تفكيك األسلحة المدفعية والصواريخ
الثقيلة التي كانت منصوبة في الجبال المطلة على صنعاء ،بعد
معلومات عن مخطط انقالب ،في ظل استمرار اختراق الجيش من قبل
صالح وأعوانه».
وفي هذه األجواء المتوترة ،دعا قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي
في اليمن إلى حل الخالف بين هادي وصالح في اإلطار الداخلي للحزب.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب أحمد الكحالني في رسالة إلى
هادي« :أتمنى أال ينج ّر أكثر إلى مواجهة زميله ورفيق دربه علي عبدالله
صالح كما يرغب ويتمنى البعض ،وأن يترك االثنان فرصة لقيادة المؤتمر
الشعبي العام لحل الخالف ،ويجب أن يلتزم االثنان لوائح التنظيم وأن
يحترماها باعتبارهما ال ي��زاالن عضوين في المؤتمر» .وأض��اف« :من
يشيرون على الرئيس أن ه��ذه فرصته األخيرة للقضاء على صالح
وخروجه من العمل السياسي ،بحكم وج��ود أعضاء لجنة العقوبات
التابعة لمجلس األمن في صنعاء ،هم غير صادقين».
وذهب الكحالني إلى القول إن الغرض من الخالف هو تقسيم وتفتيت
وربما إنهاء هذا التنظيم (المؤتمر الشعبي العام) الذي ال يزال يخيف
البعض من مشاركته أو دخوله أي انتخابات ،في ظل استمرار تماسك
هذا التنظيم ،باعتباره حزبا ً وسطيا ً ال يزال يحظى بتأييد جماهيري
واسع.

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين القانونية
أمس الثالثاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نصب األسبوع الماضي
بعد انتخابه في أيار.
وأظهرت لقطات تلفزيونية محلب يؤدي اليمين أمام السيسي تبعه وزير
الدفاع واإلنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي ثم وزير الداخلية اللواء
محمد إبراهيم وتبعهم باقي الوزراء.
وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط أن الحكومة التي تضم  33حقيبة وزارية
بجانب رئيس الوزراء أدت اليمين في قصر االتحادية الرئاسي بشمال شرقي
القاهرة.
وكانت حكومة محلب السابقة تشكلت خالل فترة انتقالية تبعت خلع
الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين والذي احتج
ماليين المصريين على حكمه قبل نحو عام مطالبين بتنحيته.
وبعد تنصيب السيسي ( 59سنة) تقدمت له حكومة محلب السابقة
باستقالتها وبعد قبول االستقالة كلف السيسي رئيس ال��وزراء المستقيل
بتشكيل الحكومة الجديدة التي بقي فيها  20وزيرا ً من الحكومة السابقة.
وضمت الحكومة الجديدة المصرفي المخضرم أش��رف سالمان وزي��را ً
لالستثمار كما ضمت سامح شكري وهو سفير سابق لمصر في واشنطن وزيرا ً
للخارجية ونجالء األهواني األستاذة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة
القاهرة  -والتي كان آخر منصب شغلته مديرة مكتب محلب  -وزيرة للتعاون
الدولي.
وتكونت الحكومة السابقة من  31منصبا ً ومن بين من بقي منها في الحكومة
الجديدة وزراء المالية والتخطيط والبترول والكهرباء والتموين واالتصاالت.
واستمر وزيرا الدفاع والداخلية في منصبيهما.
ويخالف قرار تعيين وزير لالستثمار قرارا ً صدر العام الحالي بضم المنصب
إلى وزارة الصناعة والتجارة ويشير القرار إلى خطوة يمكن أن تساعد الرئيس
الجديد في جذب االستثمار األجنبي لدفع االقتصاد الذي تدهور بفعل اضطراب
استمر منذ انتفاضة عام .2011
وألغي منصب وزي��ر اإلع�لام في الحكومة الجديدة وسيكون البديل منه
المجلس الوطني لإلعالم.
واستحدثت الحكومة الجديدة منصبا ً هو وزير الدولة للتطوير الحضاري
وهدفها تطوير األحياء السكنية المقامة عشوائيا ً وشغلته وزيرة البيئة في
الحكومة المستقيلة ليلى اسكندر.
ويواجه السيسي تحديات إنهاء االضطراب السياسي والتدهور االقتصادي
والمشاكل األمنية المستمرة بعد أكثر من ثالث سنوات من اإلطاحة بمبارك.

تون�س ّ
تحدد مواعيد
االنتخابات البرلمانية والرئا�سية
اقترحت الهيئة المكلفة االنتخابات في تونس إجراء االنتخابات البرلمانية
في  26تشرين األول المقبل كما قدّمت تاريخ  23تشرين الثاني كموعد للدورة
األولى من االنتخابات الرئاسية.
وبعد أشهر من المفاوضات وبناء على توافق مختلف األحزاب السياسية،
خ��رج رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات شفيق صرصار على
الصحافيين ،بعد محادثات مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى
بن جعفر ،ليقول إنّ الهيئة ستقترح على المجلس التأسيسي «إجراء انتخابات
برلمانية في  26تشرين األول والدورة الرئاسية األولى في  23تشرين الثاني
على أن تجرى الدورة الثانية للرئاسية في  26كانون األول .»2014
وبعد أن أعرب عن ارتياحه «للهدوء» الذي ساد المفاوضات بين األحزاب ما
سمح بتوافق حول موعد االنتخابات البرلمانية قبل الرئاسية ،دعا صرصار
إلى تحديد مواعيد تلك االنتخابات في «أقرب وقت ممكن».
لكن الجدول الزمني النهائي سيحدد قبل نهاية األسبوع المقبل على أقصى
تقدير كما قالت النائب كريمة السويد لحزب التكتل المكلفة باإلعالم في
البرلمان .وقبل المصادقة يتعين دراسة اقتراح الهيئة االنتخابية ،وهو أيضا ً
مشروع قانون عرضه  12نائبا ً بالمواعيد نفسها ،داخل اللجنة قبل أن يقرر
مكتب المجلس التأسيسي موعد الجلسة العامة التي سيُصادق خاللها على
تلك المواعيد كما أضافت كريمة السويد.
وأعلنت اللجنة االنتخابية فتح عملية تسجيل اللوائح االنتخابية في 23
الجاري ،ودعت مرارا ً األحزاب إلى التوافق حول الجدول الزمني كي تجرى
االنتخابات قبل نهاية السنة كما تقتضي اإلجراءات المرحلية للدستور.
واتفق السياسيون التونسيون الجمعة الماضية بعد أشهر من المداوالت
على إجراء االنتخابات البرلمانية قبل الرئاسية خالل  ،2014بعد أن كان
ذلك موضع اختالفات شديدة بين مختلف األح��زاب .وه��ذا التوافق سمح
بالمصادقة على دستور جديد وانسحاب إسالميي حركة النهضة من الحكم
مفسحين المجال أمام حكومة مستقلين في بداية السنة.

تبادل الق�صف ال�صاروخي
وحظر حركة ال�سيارات لي ًال في بنغازي
ُقتل جندي وأصيب آخر من الغرفة األمنية المشتركة في بنغازي ،في حين
تبادلت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وثوار  17شباط قصفا ً بصواريخ
غ��راد .كما حظرت السلطات حركة السيارات ليالً بالمدينة لـ»منع العنف
المتزايد والفوضى».
وأفاد مصدر في بنغازي أن الجنديين تعرضا إلطالق نار قرب المدينة .ونقل
عن مصادر أن قوات موالية لحفتر قصفت عشوائيا ً بصواريخ غراد عددا ً من
ضواحي المدينة ،وهي مناطق سيدي فرج والهواري والقوارشة .وقالت هذه
المصادر إن ثوار « 17فبراير» ردّوا بإطالق صواريخ غراد وقذائف المدفعية
باتجاه منطقة بَنينا حيث تتمركز قوات حفتر.
وك��ان محمد الحجازي الناطق باسم القوات الموالية لحفتر قد قال إن
قواته قصفت مطارا ً عسكريا ً غرب بنغازي حتى ال يستخدم في جلب السالح
والذخيرة.
من جهة أخرى ،قال مسؤولون أمنيون إن السلطات حظرت حركة السيارات
ليالً في مدينة بنغازي في محاولة لمنع العنف المتزايد والفوضى.
وقال مركز العمليات األمنية بالمدينة في بيان إن حظر تجوال السيارات
في بنغازي يستم ّر من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً .وقال متحدث
أمني إن هذه الخطوة سببها تدهور الحالة األمنية وزيادة الجرائم ،وإن قوات
حكومية ستقيم حواجز تفتيش خالل الليل.
وكان التيار الكهربائي قد انقطع عن أجزاء كبيرة شرق ليبيا على رأسها
مدينة بنغازي ج ّراء قصف محطة الكهرباء الرئيسية ،وذلك خالل االشتباكات
التي جرت السبت الماضي بين قوات حفتر وكتائب ثوار  17شباط.
وأوضح المسؤولون بشركة الكهرباء الحكومية في ليبيا أن انقطاع الكهرباء
نتج من قصف محطة بنينة للكهرباء في بنغازي أثناء اشتباكات عنيفة
بالمدينة الساحلية السبت الماضي.
وعجزت الحكومة والبرلمان في طرابلس عن السيطرة على المليشيات
والعشائر الذين أطاحوا بالعقيد الراحل معمر القذافي عام  .2011ويصدق هذا
على وجه الخصوص على بنغازي مقر العديد من شركات النفط ،وقد تدهورت
أوضاع األمن باضطراد منذ العام الماضي.

مواجهات عنيفة

االحتالل يفتش عن المخطوفين الثالثة
للشعب الفلسطيني واعتقالهم للنواب
البرلمانيين بالضفة الغربية.
ودان محمد ال��غ��ول رئ��ي��س كتلة
ال��ت��غ��ي��ي��ر واإلص��ل��اح خ�ل�ال مؤتمر
صحافي عقده اليوم الثالثاء ،اعتقال
الجيش «اإلسرائيلي» رئيس المجلس
التشريعي ع��زي��ز دوي��ك،وال��ن��واب
الموجودين في الضفة الغربية .وأكد
أن «اختطاف النواب البرلمانيين في
الضفة الغربية يعتبر جريمة حرب،
وانتهاكا ً صارخا ً للحصانة البرلمانية
وت���ج���اوزا ً لكل ال��ق��وان��ي��ن واألع���راف
الدولية».
واعتقل الجيش «اإلسرائيلي» خالل
اليومين الماضيين ،أكثر م��ن 150

مواقف تدين إجرام «داعش»

الحكومة الم�صرية
ت�ؤدي اليمين �أمام ال�سي�سي

فلسطينيا ً بالضفة الغربية ،معظمهم
من قيادات وأنصار حركة المقاومة
اإلسالمية حماس ،بينهم ن��واب في
المجلس التشريعي ،وذلك على خلفية
اختفاء  3شبان إسرائيليين جنوب
الضفة ،األسبوع الماضي.
وقال نادي األسير ،في بيان أول من
أم��س ،أن عدد النواب المعتقلين في
السجون «اإلسرائيلية» قد وصل إلى
( )21نائباً.
وأوض�����ح ال���غ���ول أن اخ��ت��ط��اف
النواب البرلمانيين يأتي بالتزامن
م��ع «اس��ت��ع��داد الشعب الفلسطيني
الستكمال خطوات المصالحة الوطنية،
وإج��راءات حكومة التوافق الوطني،

لعرضها على المجلس التشريعي
في جلسته المقبلة ،التزاما ً باتفاق
القاهرة واستنادا ً للقانون األساسي».
وتابع« :يأتي اعتقال رئيس المجلس
التشريعي ون��واب��ه ،لتعكير مسار
المصالحة الفلسطينية ،والتأثير
في المعادلة السياسية الداخلية،
وتعطيل عمل المجلس التشريعي
الفلسطيني».
وطالب الغول في نهاية حديثه
ال��ب��رل��م��ان��ات ال��ع��رب��ي��ة واإلس�لام��ي��ة
والدولية بتحمل مسؤولياتها بوقف
مهزلة إعادة اختطاف النواب ،معتبرا ً
تلك الخطوة تعديا ً على الحصانة
البرلمانية.

في غضون ذلك ،اشتدت المواجهات أمس بين الجيش اليمني مدعوما ً
من القبائل من جهة والمسلحين الحوثيين من جهة أخرى ،بعد أن تمكن
هؤالء من السيطرة على قرى عدة في مديرية همدان ،وباتوا على مشارف
صنعاء .وقالت مصادر إن «المواجهات اشتدت فجر أول أمس ،مع تقدم
الحوثيين نحو وسط مدينة عمران ،بعد أن سيطروا على قرى عدة في
مديرية همدان والطريق المؤدي إلى العاصمة» .ووفقا ً لهذه المصادر،
امتدت المواجهات إلى مديرية همدان بمحافظة ريف صنعاء ،وشملت
الجائف وجربان وقرى مجاورة ،وصوال ً إلى منطقة ضروان القريبة من
المدخل الشمالي الغربي لصنعاء.
وطبقا ً لهذه المصادر ،تسببت المواجهات في سقوط قتلى وجرحى
من الجانبين ،بينهم  11قتيالً من مقاتلي قبائل همدان ،فيما ال يعرف
على وجه الدقة عدد القتلى في صفوف الحوثيين وقوات الجيش ،غير أن
مصادر تحدثت عن أن الحوثيين تقدموا نحو جبل ضين الذي يبعد مسافة
 50كيلومترا ً إلى الشمال من صنعاء ،ما أسفر عن «مقتل  23شخصا ً من
المسلحين العسكريين».

دمار لحق بأحد المنازل

