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عمليات بغداد تعلن مقتل  104م�سلحين واعتقال  100مطلوب

ال�ضفة تتحول �إلى �ساحة مواجهات مع قوات االحتالل

الجي�ش العراقي ينفي �سقوط تلعفر بيد داع�ش

العدو يعتقل  37فل�سطيني ًا بذريعة البحث عن المخطوفين
شمال محافظة صالح الدين» ،مشيرا ً
إلى أن «القوة تمكنت من قتل ثالثة
مسلحين وإح����راق ث�ل�اث عجالت
تابعة ل��ه��م» .وأض���اف المصدر أن
«مصفى بيجي م��ؤم��ن ب��ق��وة تقدر
بفرقتين عسكريتين مدرعتين».
يذكر أن المتحدث باسم مكتب
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات المسلحة
ال��ف��ري��ق ق��اس��م ع��ط��ا أع��ل��ن السبت
ال��م��اض��ي ت��ص��دي ال��ق��وات األمنية
لجميع الهجمات التي نفذها تنظيم
«داع��ش» على مصفى بيجي ،مبينا ً
أن ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم
بشأن اقتراب عناصر هذا التنظيم من
المصفى غير دقيقة.

وف���ي م��ك��ان آخ���ر ك��ان��ت ال��ق��وات
األمنية العراقية تحكم سيطرتها على
منفذي الوليد وطريبيل الحدوديين
مع سورية واألردن ،بحسب ما أعلنت
وزارة ال��دف��اع العراقية .ف��ي وقت
أعلن الجيش األردن��ي حالة التأهب
على طول حدوده مع العراق ونشر
تعزيزات عسكريّة.

القوات األمنية العراقية

ق��ال م��ص��در عسكري ع��راق��ي إن
«قوة مشتركة من الجيش والشرطة
نفذت عمليات أمنية واسعة النطاق
تمكنت خاللها من استعادة منفذي
الوليد الحدودي مع سورية وطريبيل
الحدودي مع األردن وط��رد عناصر
تنظيم «داعش» منه».
وأكد مصدر أردني مسؤول لقناة
«س���ي أن أن» أن األوض�����اع على
الحدود األردنية العراقية «مستقرة»
عند الجانب األردني ،وأن هناك رفعا ً
لدرجة االستعدادات للقوات المسلحة
األردنية بما يلزم من آليات ومعدات
واحتياطات .وقال المصدر إن األردن
اتخذ كل اإلج��راءات الالزمة تحسبا ً
«ألي طارئ قد يحدث أو يقع».
وك��ان��ت «داع�����ش» زع��م��ت على
صفحة تستخدمها لتمرير بياناتها
أنها تمكنت من السيطرة أيضا ً على
الجانب العراقي من حدود طريبيل
مع األردن ،زاعمة هروب مدير معبر
طريبيل ال��ح��دودي مع األردن بعد
تقدم مسلحيها.
وف��ي ال��س��ي��اق ،شنت ال��ط��ائ��رات
الحربية العراقية غارات عنيفة على
تجمعات لمسلحي داعش في تلعفر.
ونفى الناطق باسم القوات العراقية
قاسم عطا سقوط قضاء تلعفر بأيدي
مسلحي داعش.
وفي بعقوبة نشبت معارك عنيفة
بين الجيش العراقي وداع��ش تمكن

توثيق انتهاكات
اإلرهابيين

صور توثق جرائم داعش
خاللها الجيش من مصادرة عدد من
آليات المسلحين.
قيادة شرطة ديالى أعلنت تطهير
عشر قرى على الحدود الفاصلة مع
ص�لاح ال��دي��ن م��ن عناصر داع��ش،
مشيرة إلى أن القوات األمنية باتت
على مشارف ناحية سليمان بيك.
من جهة ثانية طالب تنظيم داعش
ثالثة تنظيمات مسلحة في محافظة
ديالى بمبايعته وتسليم أسلحتهم
خ�ل�ال  48س��اع��ة ،م��ت��وع��دا ً إي��اه��م
بتصفيتهم ف��ي ح��ال ع��دم تلبيتهم
مطلبه.
ووف���ق م��ا ذك��ر م��ص��در عشائريّ
في المحافظة ،ف��إن التنظيم طالب
اإلسالمي
كالً من تنظيمات الجيش
ّ
والنقشبندية ومقاتلي العشائر
المنتشرين في ناحية السعدية شرق
بعقوبة ب��ه��ذه المبايعة .ووص��ف

المصدر ما يجري بأنه انقالب واضح
على حلفائه.
وك��ان مصدر في شرطة محافظة
ديالى قد أف��اد ب��أن مسلحي داعش
أح���رق���وا س��ت دور سكنية تعود
إل���ى ق���ادة ف��ي ال��ج��ي��ش اإلس�لام��ي
والنقشبندية بديالى.
وف���ي ال��م��وص��ل ح��ط��م مسلحو
داعش تمثال السيدة مريم العذراء
المقام أمام كنيسة الطاهرة للكلدان
الكاثوليك ،بعد سيطرتهم عليها.
ووفق ما ذكرت منتديات الكنيسة
ال��ع��رب��ي��ة ،ف���إنّ المسلحين أن��زل��وا
التمثال من أمام الكنيسة ،وهي تقع
جامع اإلمام محسن ،الذي
بالقرب من
ِ
جعله التنظيم مركزا ً له الستقبال
التائبين بحسب ما نشر على أحد
المواقع.
وكان الناطق باسم قيادة عمليات

بغداد سعد معن أعلن مقتل 104
إرهابيين وإصابة  31آخرين فضالً
عن اعتقال  82مطلوبا ً و 18سجينا ً
هاربا ً خالل األسبوع الماضي.
وق��ال معن خالل مؤتمر صحافي
عقده أم��س ف��ي ب��غ��داد إن «ال��ق��وات
األم��ن��ي��ة ت��م��ك��ن��ت خ�ل�ال األس��ب��وع
المنصرم م��ن قتل  104إرهابيين
وإصابة  31آخرين باإلضافة إلى
اعتقال  82مطلوبا ً بتهم إرهابية
وج��ن��ائ��ي��ة مختلفة و 18سجينا ً
ه��ارب �اً» .وأض��اف معن أن «القوات
األمنية تمكنت أيضا ً من تدمير 17
عجلة تابعة للجماعات المسلحة».
ال��ى ذل��ك أف���اد م��ص��در أم��ن��ي في
محافظة ص�لاح الدين أن «ق��وة من
حماية مصفى بيجي أحبطت صباح
االث��ن��ي��ن ،هجوما ً لمسلحي تنظيم
(داع���ش) اإلره��اب��ي على المصفى

على صعيد آخ��ر ،أبلغت وزارة
حقوق اإلنسان العراقية المنظمات
الدولية بانتهاكات حقوق اإلنسان
التي يرتكبها اإلرهابيون في المناطق
التي تخضع لسيطرتهم.
وقال وزير حقوق اإلنسان محمد
ش��ي��اع ال���س���ودان���ي خ�ل�ال مؤتمر
صحافي عقده أول امن أمس األحد في
مقر ال��وزارة «إن حجم الجرائم التي
ترتكبها عصابات داعش اإلرهابية
في محافظات نينوى وديالى وصالح
الدين واألنبار دفعنا للوقوف أمامها
والتي بينت عكس ما ادعاه البعض
ب��أن��ه��ا ث���ورة شعبية ف��ي ال��ع��راق
وال��داع��ش��ي��ون ث��وار حيث أن��ه نفى
أن يكون القتل والذبح واالغتصاب
م��ن مكتسبات ال��ث��ورة» ،م��ؤك��دا ً أن
«م��ا ي���روج ل��ه��ذا الخطاب ه��و جزء
من المؤامرة ويوفر غطاء سياسيا ً
لتلك ال��ج��رائ��م م��ن خ�لال الترويج
للسياسيين أو اإلشاعات التي تروج
لها بعض القنوات الفضائية».

� 28سعودي ًا بين ممولي «داع�ش» و«القاعدة»
كشف تقرير ووثائق أميركية عن
 131اسما ً ألكاديميين وناشطين
ورج��ال دين ينتمون إلى  31دولة
من مختلف أنحاء العالم ،يوفرون
الدعم المالي للحركات والمجاميع
المسلحة ومن بين هؤالء ـ كما تشير
الوثائق ـ  28شخصية سعودية
سياسية ودينية.
وأص�����درت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
األم��ي��رك��ي��ة ت��ق��ري��راً ،أوائ���ل الشهر
الحالي ذك���رت فيه أن التبرعات
الخاصة من دول مجلس التعاون
ظ��ل��ت ال��م��ص��در ال��رئ��ي��س لتمويل
ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة ،وتكشف
ال��وث��ائ��ق أن ال��دع��م الشرعي لهذه
الحركات يتكون من  7اشكال ،أهمها
الدعم المالي عن طريق الصدقات
وال��ت��ب��رع��ات وال���زك���اة ،بعد إث��ارة
العاطفة والحماسة لدى المسلمين،
يسبقه في ذلك دعم شرعي لتحسين
ص��ورة القتال المسلح والتجنيد
والدعوة له.
وض��م��ت ال��وث��ائ��ق أس���م���اء 28
شخصية سعودية داعمة لما يسمى
بالجهاد و 12شخصية عراقية،
أبرزها  6رج��ال أعمال نافذين في
السوق العراقية و 10باكستانيين
و 8من الجزائر و 6فلسطينيين و6
مغاربة و 6شخصيات من السينغال
و 6إندونيسيين و 5شخصيات
كويتية و 4من أرتيريا و 3من تركيا

و 4أشخاص من مصر ولبنان و2
من بريطانيا ،إلى جانب شخصيات
من غانا والسودان واألردن واليمن
وقطر والبحرين وجزر القمر وكينيا
والصومال وموريتانيا ونيجيريا
وال��ن��ي��ب��ال وس��ري�لان��ك��ا وت��اي�لان��د
وب��ن��غ�لادش ،وآخ��ري��ن مقيمين في
السويد وهولندا وأستراليا.
وبينت ال��وث��ائ��ق :أن أن���واع الدعم
تشمل كذلك توفير الدعم الالزم إلقامة

المؤتمرات والندوات لتوسيع العالقات
بين قيادات الفصائل المسلحة أو من
ينوب عنها لتنسيق وتوسيع عملياتهم
«الجهادية» وسبل تمويلها وتحديد
تكاليفها ،الدعم الذي تعددت تصنيفاته
وفقا ً للوثائق ،يشمل رصد مبالغ كافية
لتطوير المواقع اإللكترونية الخاصة
بالفصائل المسلحة ،إضافة إلى دعم
نشر الكتب والرسائل والمطبوعات
االخرى.

يعودون إلى قرون ما قبل التاريخ

الأردن يعزز الإجراءات الأمنية على حدوده مع العراق

جودة يدعو �إلى م�سار �سيا�سي ي�شمل جميع العراقيين

كيري في مطار عمان خالل زيارته األردن
أكد وزير الخارجية األردني ناصر جودة في محادثاته مع
نظيره األميركي جون كيري في عمان ضرورة إيجاد مسار
سياسي في العراق يشمل جميع األطراف الستقرار الوضع
في البالد.
وذك��رت وكالة «بترا» األردنية لألنباء أن كيري وجودة
بحثا أول من أمس خالل لقائهما «العالقات الثنائية وآخر
التطورات والمستجدات في المنطقة ال سيما األزمة السورية
وتطورات األوضاع في العراق ومفاوضات السالم المتعثرة
وسبل إحيائها» .وعبر جودة عن أمله بأن «تعمل األطراف
كافة في العراق الشقيق على تحقيق الوئام والتوافق الوطني
الحقيقي عبر مسار سياسي يشمل جميع األطراف ومكونات
الشعب العراقي كافة ،وص��وال ً إلى إنهاء كل األسباب التي
أفضت إلى الوضع الخطير في العراق».
وشدد الطرفان على «أهمية تضافر جهود جميع األطراف
ذات العالقة والمجتمع الدولي لمواجهة التطورات التي يمر
بها العراق والتي تهدد أمن المنطقة كلها».
وك��ان كيري وصل إلى عمان في إط��ار جولة في الشرق
األوس��ط وأوروب���ا في مهمة جديدة بشأن العراق بعد أن
أثار هجوم تنظيم «الدولة اإلسالمية في العراق والشام»

(«داعش») المتطرف قلق واشنطن التي تنتقد أيضا ً رئيس
الوزراء نوري المالكي المتهم بالطائفية.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية األميركية أن كيري
سيزور في الفترة ما بين  22و 27حزيران األردن وبلجيكا
وفرنسا ،وذلك إلجراء «مشاورات مع شركاء وحلفاء حول
الطريقة التي يمكننا فيها المساهمة في أمن واستقرار العراق
وتشكيل حكومة جامعة فيه».
من جهة أخرى ،عزز األردن دفاعاته بالقرب من الحدود
مع العراق بعد أن سيطر مسلحو داعش على أراض متاخمة
لحدوده في محافظة األنبار وسيطرتهم أيضا ً على المعبر
البري الوحيد مع العراق.
ونقلت مصادر عن مسؤولين أن المعبر الحدودي الواقع
على بعد نحو  575كيلومترا ً عن بغداد ونحو  320كيلومترا ً
عن عمان أغلق بشكل فعلي بعد أن سيطر مسلحون عليه.
وكان وزير الدولة لإلعالم محمد المومني قد قال إن حركة
المرور توقفت وإنه توجد عالمات على الفوضى على المعبر
ال��ذي يعمل كشريان رئيسي لتدفق المسافرين والتجارة
بين البلدين .وتابع« :المسؤولون على الحدود يقولون إن
األوضاع غير طبيعية على الجانب اآلخر من الحدود».

وعن الممولين العراقيين ذكرت
ال��وث��ائ��ق أن أغلبهم اغ��ت��ن��ى على
حساب عالقته بالنظام السابق،
وي��دي��رون اآلن أع��م��اال ً تجارية في
ال��س��وق العراقية تتمثل بوكاالت
تجارية وش��رك��ات ح���واالت مالية
وم���ص���ارف أه��ل��ي��ة ،إل����ى ج��ان��ب
االس��ت��ث��م��ار ف��ي م��ج��ال الصناعة
وأعمال تجارية متنوعة.
وج��اء في الوثائق أن «التمويل

ب��ال��درج��ة األس���اس ي��ذه��ب لجيش
المسلحين وكتائب ثورة العشرين
وحماس العراق والجيش اإلسالمي
ال��ذي يعد أك��ب��ر فصيل مسلح في
البالد».
وبنا ًء على تقارير أمنية سابقة
ف����إن «ح��ج��م ت��م��وي��ل ال��ع��م��ل��ي��ات
المسلحة ف��ي ال��ع��راق وص��ل إلى
مليوني دوالر شهرياً ،تأتي جميعها
من الخارج».
وعلى رغم الشروط التي فرضتها
وزارة الخارجية األميركية بمساعدة
وزارة الخزانة على البنوك ومصادر
وجهات الحواالت المالية في العالم،
إال أن أموال المتبرعين المنتشرين
ف��ي مختلف ال���دول اإلس�لام � ّي��ة ما
تزال تشكل مصدرا ً مهما ً للحركات
المسلحة وتنظيم القاعدة في العراق،
واع��ت��م��دت ف���رض ال��ض��رائ��ب على
النشاطات التجارية والصناعية في
المناطق التي تسيطر عليها.
أما في سورية ،فكان النفط أكثر
ال��م��ص��ادر غير التقليدية لتمويل
نشاطات المسلحين ،حيث سيطرت
جبهة النصرة بداية على المصافي
النفطية واآلب��ار في مناطق عديدة،
أهمها دير ال��زور والحسكة وعمدت
إلى استخراج النفط وبيعه ،ما يوافر
لها إي��رادات مالية كبيرة تساعدها
في تمويل نشاطها المسلح ،بحسب
ما جاء في التقرير.

موريتانيا :فوز الرئي�س
بوالية جديدة
بـ  81,89في المئة من الأ�صوات
حصل الرئيس الموريتاني المنتهية واليته محمد ولد عبد العزيز
على أكثر من  80في المئة من األص��وات في االنتخابات الرئاسية
السبت الماضي ،ضامنا ً بذلك غالبية واسعة أمام منافسيه األربعة،
بحسب نتائج رسمية.
وحصل عبد العزيز على  577995صوتا ً أي  81,89في المئة من
األصوات ،بحسب ما أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات
عبدالله ولد سويد أحمد .واحتل عبد العزيز المرتبة األولى أمام بيرام
ولد داه ولد عبيد الذي حصد  8,67في المئة من االصوات (61218
صوتاً).
وحل المرشح بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام المعتدل ورئيس
منظمة المبادرة من أجل إحياء الكفاح ضد العبودية في المرتبة
الثالثة مع  4,50في المئة ( 31773صوتاً) .وحل رابعا ً القيادي
الزنجي ابراهيم مختار صار النائب والصحافي السابق ورئيس
تحالف الديموقراطية والعدالة /الحركة من أجل التجديد مع 4,44
في المئة ( 31368صوتاً).
وحلت في المرتبة األخيرة المرأة الوحيدة التي ترشحت لالنتخابات
الرئاسية وهي مريم بنت موالي إدريس مع  0,49في المئة (3434
صوتاً) .ووصلت نسبة المشاركة إلى  56,46في المئة.
وأمام المرشحين مهلة  48ساعة للطعن بنتائج االنتخابات أمام
المجلس الدستوري الذي سيعلن النتائج النهائية.
ومن رهانات االقتراع نسبة مشاركة الناخبين ال سيما أن أكبر
المعارضين المتجمعين في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة
(معارضة «متشددة») دعت إلى مقاطعة انتخابات قالت إن «نظاما ً
دكتاتورياً» نظمها بشكل «أحادي الجانب».
واعتبر المنتدى أنه إذا تبينت نسبة مشاركة ضعيفة فسيكون ذلك
بمثابة نجاح لها واستياء من الرئيس الحالي ونظامه وسياسته.
ومنذ مساء السبت وقبل انتهاء االقتراع اعتبر رئيس المنتدى
الشيخ سيدي أحمد ولد بابامين ،من دون تقديم أرقام،أ نداء المقاطعة
«كان ناجحا ً تماماً» ،وقال إن نواكشوط كانت تقريبا ً «مدينة أشباح»
خالل االقتراع بحسب تعبيره.

قوات االحتالل تبحث من دون جدوى عن المخطوفين
واص��ل العدو «اإلسرائيلي» اعتداءاته على شعبنا
الفلسطيني واعتقل  37فلسطينيا ً في حمالت دهم طاولت
نابلس ومخيم العروب وقرية بيت عوا .كما أغلق سبع
مكاتب إلحدى المؤسسات المرتبطة بحركة حماس.
حال من الغضب والغليان عمت الشارع الفلسطيني
مع تواصل االعتداءات «اإلسرائيلية» على الفلسطينين،
ش��وارع المدن تحولت إلى ساحات قتال ليلية في ظل
االقتحامات المتواصلة لقوات االحتالل بحجة البحث عن
المستوطنين المختطفين.
شهيدان ودعتهما رام الله ونابلس إثر المواجهات التي
شهدتها المدينتان ،محمد الطريفي وأحمد سعيد سقطا
ب��رص��اص قناصي االح��ت�لال ،وشيعهما المئات وسط
هتافات نددت بالصمت العربي والدولي على االعتداءات
«اإلسرائيلية».

الحداد العام ع ّم مدن الضفة

وتوقع أمين سر حركة فتح في نابلس محمود أشتيه
أن تستمر االعتداءات «اإلسرائيلية» ضد أبناء الشعب
الفلسطيني مؤكدا ً «أن االحتالل ال يفهم إال لغة المقاومة
والشعب الفلسطيني لن يستسلم أو يرفع الراية البيضاء
حتى تحرير القدس».
القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس األمن
والمنظمات الدولية لوقف التصعيد «اإلسرائيلي» .هذا ما
عبر عنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو
يوسف الذي رأى «أن المسؤولية مضاعفة على المجتمع
الدولي» مضيفاً« :أن منظمة التحرير تواصل اتصاالتها مع
المنظمات الدولية بما فيها مجلس األمن والجمعية العامة
لألمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي واألشقاء العرب
والمسلمين من أجل وقف التصعيد العدواني واإلجرامي
الذي نتوقع أن يتصاعد خالل األيام المقبلة».

وكانت «إسرائيل» اعتقلت أكثر من  350فلسطينيا ً
منذ بداية عملياتها العسكرية التي قالت إن هدفها إيجاد
المخطوفين وتدمير البنية التحتية لحماس وتفكيك
حكومة الوحدة الوطنية.
أمني
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصدر
ّ
وصفته بالرفيع ،أن عملية عسكرية ضد غزة باتت محتملة،
ألسباب عدة بينها إطالق الصواريخ المستمر من القطاع
على «إسرائيل» ،وتجديد قدرات الردع «اإلسرائيلية».
مع مرور الوقت تزادد المواقف «اإلسرائيلية» تشدداً،
يتسع التأييد للعملية العسكرية الهادفة إل��ى ضرب
حماس في الضفة الغربية ،وتتكثف الدعوات لرئيس
السلطة الفلسطينية المنتهية واليته محمود عباس ،إلى
إلغاء اتفاق المصالحة مع حماس ،كما فعل رئيس الوزراء
«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو ،وسط تأكيدات الجيش
«اإلسرائيلي» أنه سيعمل ضد أي جهة تمارس ما وصفه
اإلرهاب ضد «إسرائيل».
وقال رئيس السلطة لـ«صحيفة هآرتس» إنه في حال
ثبت ضلوع حماس في عملية الخطف سيتم التعامل معها.
وهو كان أعلن أن «إسرائيل» ال تملك دليالً على ذلك ،وإن
تمسك بالتنسيق األمني معها.
ودانت حركة حماس مواقف أبو مازن بشأن التنسيق
األم��ن��ي ،وأك���دت أن م��ا ت��ق��وم ب��ه «إس��رائ��ي��ل» محاولة
الستئصال حماس من الضفة الغربية.
وطالبت حركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ،السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق
األمني مع «إسرائيل» .فيما أعلنت األجنحة العسكرية
لفصائل المقاومة الفلسطينية من غزة أنها لن تسكت عن
محاوالت «إسرائيل» فصل الضفة عن غزة .وأكدت حق
الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل.

ع�ضو في فتح يلتقي عائالت الم�ستوطنين المخطوفين

عبا�س� :أحبطنا  43محاولة خطف «�إ�سرائيليين»
على رغم مرور أكثر من  10أيام
على عملية اختطاف المستوطنين
الثالثة في الخليل ،ال تزال العملية
تشكل لغزا ً كبيرا ً لـ»إلسرائيليين»
والفلسطينيين على حد سواء ،لكن
فقدان خيط واح��د يفك هذا اللغز،
جعل جميع المحللين يجمعون
على عبقرية العقلية األمنية المدبرة
للعملية ،وفشل السيطرة األمنية
«اإلسرائيلية» المزعومة.
وعلى رغ��م انعدام المعلومات
وت���ض���ارب ال��ت��ح��ل��ي�لات وذه���اب
البعض للتشكيك في حقيقة وجود
عملية اختطاف باألساس ،لم تهدأ
سلطة عباس ،حيث أكدت مصادر
صحافية أن عضو اللجنة المركزية
لحركة فتح محمد المدني التقى
بعائالت المستوطنين المخطوفين

قبل أي��ام في إح��دى المستوطنات
«اإلسرائيلية».
وأفاد مصدر فتحاوي أن المدني
وبتعليمات م��ن رئ��ي��س السلطة
الفلسطينية المنتهية واليته محمود
عباس التقى بعائالت المستوطنين
المفقودين األم��ر ال��ذي أث��ار غضبا ً
واس��ع �ا ً داخ���ل اللجنة المركزية
وطالب عدد من أعضائها بإجراء
محكمة حركية للمدني للتأكد من
انفراده بقرار لقائهم أو أنه بأوامر
من عباس.
وف��ي ال��س��ي��اق ق��ال ع��ب��اس إن
أج��ه��زة األم���ن ال��ت��اب��ع��ة للسلطة
الفلسطينية أحبطت منذ بداية
عام  2013الماضي ما ال يقل عن
 43م��ح��اول��ة خطف واس��ت��ه��داف
«إسرائيليين» ،وأن ق��وات األم��ن

هذه تنقذ «إسرائيليين» يدخلون
إلى المدن الفلسطينية وتعيدهم
سالمين إلى «إسرائيل» .وأضاف
عباس« :أنا ال أريد أن أت��ذرع ،لكن
االختطاف ح��دث في المنطقة «أ»
التي تسيطر عليها «إسرائيل» .كما
أن «اإلسرائيليين» أبلغونا بأمرها
فقط بعد  12ساعة من وقوعها.
وبعد ذلك مباشرة بدأت أجهزتنا
األمنية بالبحث عن الخاطفين».
ورد مكتب نتنياهو على عباس
بأن «أق��وال أبو مازن ستكون ذات
معنى حقيقي عندما يفكك الحلف
م��ع المنظمة اإلره��اب��ي��ة حماس
المسؤولة عن خطف الفتية الثالثة
وتدعو إلى القضاء على «إسرائيل»
بحسب تعبيره.

حفتر للقطريين والأتراك:
غير مرغوب بكم في ليبيا
دعا اللواء المتقاعد الليبي خليفة حفتر رعايا دولتي قطر
وتركيا إلى مغادرة شرق ليبيا في غضون  48ساعة ،متهما ً
البلدين بدعم «اإلرهاب».
وقال الناطق باسم قائد معركة الكرامة محمد الحجازي،
إن حفتر يحث كل األتراك والقطريين على مغادرة شرق ليبيا
المضطرب متهما ً الدولتين بدعم اإلرهاب .وأضاف« :إنه يجب
على كل مواطني تركيا وقطر مغادرة ليبيا في غضون 48
ساعة وإن المهلة بدأت الليلة الماضية».
وأوض��ح الحجازي أنه «ينبغي على القطريين واألت��راك
مغادرة المنطقة الممتدة من بلدة مساعد على الحدود مع مصر

إلى مدينة سرت في وسط ليبيا ،وأن قوات حفتر غير مسؤولة
عمن يحملون هاتين الجنسيتين على األراضي الليبية».
وكشفت مصادر عسكرية وأمنيّة َّ
أن مجموعات من األتراك
العاملين في ليبيا غ��ادرت المنطقة الشرقية ،صباح أمس
استجابة لمهلة ق��وات حفتر بمنحها والقطريين مهلة 48
ساعة لمغادرة البالد.
وق��ال مسؤول العمليات بقاعدة طبرق الجوية ،المقدم
مفتاح عبدالسالمَّ :
إن عشرات األتراك غادروا ليبيا باتجاه
تركيا وتونس من بينهم دبلوماسيون وعمال بشركات نفط
ليبية ورجال أعمال.

الإمارات� :أمن الدولة يق�ضي ب�سجن  6عرب
بتهمة ت�شكيل خلية لـ«القاعدة»
أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة االتحادية العليا
في اإلم��ارات أمس حكما ً «نهائياً» بالسجن المؤبد بحق
متهم عربي غيابيا ً وبالسجن سبع سنوات بحق ستة
آخرين بتهمة تشكيل خلية للقاعدة ودعم وتمويل جبهة
النصرة في سورية.
وأفادت وكالة أنباء اإلم��ارات أن المحكمة حكمت على
رأفت محمد حرب أبو صبحة بالسجن المؤبد وعلى كل من
ابراهيم انطوان ابراهيم داغر ووديع بن عبد القادر بونني
ورمزي بن سالم التواتي وربيع عبد القادر بن سليمان
وبدر نادر محمد غزاوي ويوسف أحمد قدوره ،بالسجن
لمدة سبع سنوات.
ونص الحكم على ان يُرحل المحكومون وجميعهم من
ّ

جنسيات عربية ،بعد أن يمضوا العقوبة.
وبرأت المحكمة متهمين إضافيين في القضية نفسها
هما محمد صهيب بن الهادي بن منصور ورشدي بن فرج
الفرجاني.
وبحسب الصحف المحلية ،تتراوح أعمار المتهمين بين
 22و 44سنة ،وهم خمسة من تونس فضالً عن فلسطينيين
اثنين أحدهما حوكم غيابيا ً وأردني ولبناني.
واتهمت النيابة العامة سبعة من التسعة بتكوين خلية
فيما بينهم تابعة لتنظيم القاعدة داخل دولة اإلم��ارات
للترويج ألغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء لالنضمام
إليه وااللتحاق بالمنظمة اإلرهابية «جبهة النصرة»
المقاتلة ضد الدولة السورية.

