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داع�ش يقيم محاكم �شرعية ويقطع ر�ؤو�س �أطفال ويحرق جثث ًا

الجي�ش العراقي يقتل � 189إرهابي ًا بينهم �سعوديون

أع��ل��ن ج��ه��از مكافحة اإلره���اب
العراقي أم��س مقتل  12إرهابيا ً
بينهم ث�لاث��ة سعوديين بقصف
استهدف تجمعا ً في منزل شقيق
أم��ي��ر تنظيم «داع�����ش» أب���و بكر
البغدادي في صالح الدين.
وق��ال المتحدث باسم الجهاز
ص���ب���اح ال��ن��ع��م��ان ف���ي ح��دي��ث
لـ»السومرية نيوز» ،إن «طيران
الجيش استهدف ،تجمعا ً كبيرا ً
ل�لإره��اب��ي��ي��ن ف��ي م��ن��زل ن��ائ��ب ما
يسمى بأمير الدولة اإلسالمية في
ال��ع��راق وال��ش��ام  -داع��ش ( -أبو
بكر البغدادي) في محافظة صالح
الدين ،أدى إلى مقتل  12إرهابيا ً
بينهم ثالثة سعوديين» .وأضاف
ال��ن��ع��م��ان أن «ط���ي���ران الجيش
استهدف كذلك ،تجمعا ً لإلرهابيين
ف��ي قضاء ال���دور ( 25ك��م جنوب
شرقي تكريت) أوقع خسائر كبيرة
في صفوف اإلرهابيين».
وك��ان المتحدث الرسمي باسم
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات المسلحة
العراقية الفريق قاسم عطا ،قد
أكد في وقت الح��ق ،أنه قتل 189
م��ن داع���ش ودم���ر  40عجلة في
مختلف قواطع العمليات بالبالد،
مشيرا ً إل��ى أن  70منهم سقطوا
خالل قصف جوي استهدف تجمعا ً
للتنظيم بأحد القصور الرئاسية
وسط تكريت.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» أن
عطا قال خالل مؤتمر صحافي عقده
ببغداد أنه «قتل  189إرهابيا ً من
الدواعش وتدمير  40عجلة تابعة
لهم بمختلف قواطع العمليات»،
مبينا ً أن «عمليات دجلة تمكنت
وب��م��س��ان��دة أب��ن��اء ال��ع��ش��ائ��ر من
تطهير مناطق العظيم شمال شرقي
بعقوبة وقتل أربعة عناصر من
ال���دواع���ش وت��دم��ي��ر عجلة كانت
تحمل أحادية».
وأض��اف عطا أن «طيران القوة
الجوية استهدف تجمعا ً للدواعش
في أح��د القصور الرئاسية وسط
تكريت ،أسفر عن قتل  20عنصرا ً
منهم وإصابة  50آخرين» ،مشيرا ً
إل��ى أن��ه «قتل  48داعشيا ً أيضا ً
بينهم ثمانية قياديين وتدمير
خ��م��س ع��ج�لات ت��اب��ع��ة ل��ه��م في
صالح الدين».
على الصعيد ذات��ه طالب عطا
هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية
باتخاذ إجراءات رادعة بحق قناتي
بغداد والتغيير .وأض��اف أن «ال
صحة لألخبار التي ال ت��زال تص ّر
عليها بعض ال��ق��ن��وات المعادية
وال��ت��ي اصطفت خلف ال��دواع��ش
منها العربية ال��ح��دث» ،مطالبا ً
هيئة اإلعالم واالتصاالت بـ»اتخاذ
اإلجراءات القانونية الرادعة بحق
قناتي بغداد والتغيير لموقفهما
المعادي للعراق».
وتابع عطا أن «قناة بغداد تقوم
بتزوير واض��ح وتلفيق الحقائق
وب���ث األك���اذي���ب ت��ج��اه ال��ق��وات
األم��ن��ي��ة» ،مشيرا ً إل��ى أن «هناك
مكاتب لها في بعض المحافظات».
وقال إن «قناة التغيير تبث السموم
من خارج العراق» ،الفتا ً إلى أنها
«قناة بعثية بامتياز».

تقرير �إخباري
محافظة نينوى.
وق��ال��ت :إن «إره��اب��ي��ي داع��ش
اقتحموا م��ن��ازل النازحين منهم
وسرقوا وفجروا الكثير منها ،كما
اختطفوا  20شابا ً شبكيا ً آخرين
في قرية الشمسيات واقتادتهم إلى
جهات مجهولة» ،كاشفة عن إقامة
الزمر اإلجرامية لـ»داعش» محكمة
ش��رع��ي��ة ف��ي ق��ري��ة (ك��وك��ج��ل��ي)،
وأع��دت قائمة بأسماء المطلوبين
من مكون الشبك وتقديمهم للمحكمة
التي كان أغلب أعضائها من أزالم
النظام الدكتاتوري المقبور.
ونبهت إلى أن المسيحيين في
الموصل يشربون من مياه اآلبار
غ��ي��ر ال��ص��ال��ح��ة ل��ل��ش��رب بسبب
االنقطاع الدائم للمياه عنهم.

المسلحون قطعوا
رؤوس أطفال

داعش يقيم
محكمة شرعية

اس��ت��ن��ك��رت م��ف��وض��ي��ة ح��ق��وق
اإلنسان العراقية أمس «الجرائم
الوحشية التي ترتكبها عصابات
«داع���ش» اإلرهابية بحق الشبك
وال��ت��رك��م��ان والمسيحيين ضمن

م��ح��اف��ظ��ت��ي ن��ي��ن��وى وك���رك���وك»،
م��ط��ال��ب��ة ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة
والمنظمات الدولية بإيجاد حلول
سريعة إليقاف ه��ذه الممارسات
الالإنسانية.
وقالت عضو المفوضية سالمة
الخفاجي لصحيفة «ال��ص��ب��اح»
العراقية ب��أن عصابات «داع��ش»

اإلجرامية أقدمت خ�لال اليومين
الماضيين على قتل خمسة أفراد
م��ن مكون الشبك وح��رق جثثهم
ورميها ،فضالً عن خطف شقيقين
آخ��ري��ن واق��ت��ي��اده��م��ا إل���ى أم��اك��ن
مجهولة ،مبينة أن أغلب الضحايا
ه��م م��ن ق��ري��ة (ك��وك��ج��ل��ي) التي
تقطنها غ��ال��ب��ي��ة ش��ب��ك��ي��ة ضمن

النجيفي :قطر �سلمت المو�صل لداع�ش
التي تتحرك عبر دهوك
اتهم محافظ الموصل الفار أثيل النجيفي قطر بأنها
سلمت الموصل لداعش ،وتركته وحيداً ،فيما كشفت مصادر
خاصة أنّ هناك تسهيالً لحركة «داعش» عبر منطقة «إقليم
كردستان» وتركيا إلى العراق ومنه.
وكشف مصدر مطلع ،أن هناك تفويضا ً رسميا ً من مجلس
الوزراء لرئيس الحكومة نوري المالكي بتسليح الجيش
بأحدث األسلحة ،ما يعطي قوة لموقع القائد العام للقوات
المسلحة .وأضاف أن مصدرا ً آخر مقربا ً من الحكومة كشف
أن النجيفي اتهم قطر بأنها سلمت الموصل لداعش ،وتركته
وحيدا ً في الشارع .وتابع :هنالك أخبار عن السماح لداعش
باالستفادة من الطريق الواصلة بين الموصل وتركيا عبر

ده��وك من دون مضايقة البشمركة التي تحرس حدود
اإلقليم.
وأكد أن هنالك تفاؤال ً بأن المشروع السياسي سيمضي
قدما ً بعد إعالن كيري أن الواليات المتحدة ال تتدخل في
اختيار رئيس الحكومة ،وتدعم التوقيتات الدستورية،
والمضي بالمشروع السياسي.
وأش��ار المصدر إلى أن كيري نقل لمسعود البارزاني
رغبة الواليات المتحدة بتشكيل حكومة في العراق بقيادة
رجل قوي ،وهو ما يشير بوضوح إلى المالكي ،ما يعني أن
حظوظ المالكي في المضي بمشروعه السياسي مازالت
قوية.

وكانت منظمة تعنى بمتابعة
جرائم اإلب��ادة الجماعية ،كشفت
أمس ،عن قيام المجاميع المسلحة
ب��ق��ط��ع رؤوس أط����ف����ال رض���ع
وتصوير حاالت االغتصاب للنساء
أث��ن��اء اقتحامها لمنطقتي بشير
وطوزخورماتو ،وفيما اعتبرت ما
جرى في المنطقتين «جرائم إبادة
جماعية مكتملة األرك���ان» ،دعت
األمم المتحدة والمحكمة الجنائية
الدولية للتحقيق فيها.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» أن
منظمة «الحملة الشعبية الوطنية
إلدراج تفجيرات العراق على الئحة
جرائم اإلب��ادة الجماعية (حشد)»
ق��ال��ت ف��ي ت��ق��ري��ر إن «م��ج��ام��ي��ع
مسلحة تمكنت ي��وم��ي  12و 13
حزيران الجاري من اقتحام قرية
بشير التي تقع إل��ى الجنوب من
م��دي��ن��ة ك��رك��وك وأرب����ع ق���رى في
ط��وزخ��ورم��ات��و مدججة بأحدث
أن��واع األسلحة إضافة إلى آليات
عسكرية والهمرات التي استولت
عليها بعد اشتباكات مع الجيش
العراقي».
وتابعت المنظمة أن «المسلحين
ق��ام��وا ب��ص��ل��ب ع���دد م��ن ال��رج��ال
وال��ن��س��اء بعد قتلهم على أعمدة
الكهرباء وخزانات المياه أليام عدة
وم��ن بين تلك ال��ح��االت طفلة في
الثانية عشرة من عمرها بحسب
ما أفاد شهود عيان ومصادر محلية
للحملة» ،الفتة إلى أن «واحدة من
أبشع الجرائم التي ارتكبت هي
اقتحام أحد المنازل وذب��ح جميع
أف��راد العائلة بينهم نحو خمسة
أطفال رضع بعد قطع رؤوسهم».
وأشارت إلى أن «المسلحين لم
يكتفوا باغتصاب الفتيات بل قاموا
بتصوير عمليات االغتصاب تلك
على أق��راص وإعطاء نسخة منها
إلى ذوي النساء بعد تسلم الجثة
أو إطالق سراحهن ما سبب انهيارا ً
نفسيا ً لتلك العوائل» ،موضحة أن
«مسؤوال ً محليا ً أبلغنا بأنه ال يمكن
حصر أعداد النساء الالئي تعرضن
لعمليات اغتصاب بسبب تكتم
العوائل ن��ظ��را ً للبيئة المحافظة
والعشائرية لتلك المناطق».

�سل�سلة غارات جوية لالحتالل على قطاع غزة ت�صاحبها حمالت اعتقاالت

فل�سطين المحتلة :الأ�سرى الإداريون يُع ّلقون �إ�ضرابهم
ش��� ّن���ت ال���ط���ائ���رات ال��ح��رب��ي��ة
الصهيونية الليلة قبل الماضية
وفجر أم��س سلسلة غ��ارات جوية
ع��ل��ى م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة م��ن قطاع
غزة ،ما أسفر عن إصابة اثنين من
عناصر الشرطة البحرية برضوض
ف��ي مختلف أن��ح��اء الجسد ،ج��راء
اس��ت��ه��داف موقعهم غ���رب مخيم
النصيرات وسط القطاع ،بحسب ما
ذكرت مصادر طبية لموقع «العهد
اإلخباري» ،واصفة حالتيهما بأنها
مستقرة.
وسبق أن أغار الطيران المعادي
على منطقة «آث���ار أم ع��ام��ر» في
المخيم ذاته ،كما أغار على متنزه في

قرية الزوايدة ما ألحق أضرارا ً مادية
في المجلس المحلي المجاور.
وف��ي شمال القطاع ،استهدفت
ال����غ����ارات االح��ت�لال��ي��ة م��وق��ع��ي
تدريب يتبعان لسرايا «القدس»
الجناح العسكري لحركة «الجهاد
اإلسالمي» ،وكتائب عز الدين القسام
الجناح العسكري لحركة «حماس»،
ومحيط موقع الشهيد عبد العزيز
الرنتيسي األمني ،إضافة إلى أرض
زراعية .كما طاول القصف المعادي
حي المنارة بمدينة خ��ان يونس
جنوب القطاع.
من جهة أخ��رى ،ق��ال المتحدث
ب��اس��م ال��ج��ي��ش ال��ص��ه��ي��ون��ي إنّ

«القصف جاء ردا ً على إطالق عدد
من القذائف الصاروخية على مدينة
عسقالن المحتلة ومستعمرات
النقب ،ما أدى إل��ى إلحاق أض��رار
م��ادي��ة ف��ي أح��د ال��م��ن��ازل ،محمالً
«ح���م���اس» ال��م��س��ؤول��ي��ة ع��ن أي��ة
هجمات من القطاع.
وفي الضفة الفلسطينية ،أفادت
م��ص��ادر أم��ن��ي��ة ع��ن اع��ت��ق��ال 17
مواطنا ً خالل حمالت دهم شنتها
ق��وات االحتالل في أنحاء متفرقة
من الضفة ،بينهم النائبان عن كتلة
«التغيير واإلص�لاح» خالد طافش
وأن���ور ال��زب��ون ،وال��ق��ي��ادي��ان في
«حماس» بمدينة بيت لحم حسن

الورديات وغسان هرماس.
وكان وزير حرب الكيان موشيه
يعالون صرح لصحيفة «هآرتس»
ب����أنّ «ال��ح��م��ل��ة ض���د «ح��م��اس»
اس��ت��ن��ف��دت ال��ق��س��م األك��ب��ر منها»،
مشيرا ً إلى أنّ «التركيز اليوم بات
على تكثيف المجهود االستخباري
والعسكري من أج��ل العثور على
المفقودين الثالثة».
وعلى صعيد آخر ،أكد بيان صادر
عن الهيئة القيادية إلضراب األسرى
تعليق إضرابهم بعد  63يوماً ،بناء
على اتفاق مع مسؤولي استخبارات
السجون الصهيونية.
ول��ف��ت��ت الهيئة ع��ب��ر المحامي

أشرف أبو سنينة إلى أنها ستعلن
الحقا ً تفاصيل هذا االتفاق بمجرد
خ��روج المعتقلين المضربين من
المستشفيات ال��ت��ي يحتجزون
داخلها.
وقالت ما يسمى إدارة مصلحة
السجون إنّ «اتفاق تعليق اإلضراب
ينص على إل��غ��اء ال��غ��رام��ات التي
فرضت على األسرى وإعادتهم إلى
أقسامهم السابقة» ،فيما ذك��رت
ال��ق��ن��اة «ال��ع��اش��رة» ف��ي تلفزيون
العدو أنّ «االتفاق المذكور ال يشمل
أي تغيير ف��ي سياسة االعتقال
اإلداري».

مواجهات متقطعة في المحافظة

دام في عمران اليمنية يخلف  20قتي ًال
ليل ٍ

استمرت المواجهات المتقطعة في مختلف
جبهات القتال في محافظة عمران شمال
صنعاء بعد ليلة شهدت أعنف المواجهات
في المحافظة قتل خاللها أكثر من  20شخصا ً
بينهم أربعة أطفال ،واستمرت المواجهات في
مديرية همدان بضواحي العاصمة صنعاء
بين ق��وات الجيش المدعومة بالمسلحين
القبليين والمسلحين الحوثيين من جهة
ثانية.
وق��ال��ت م��ص��ادر قبلية إن «اشتباكات
متقطعة شهدتها مختلف جبهات القتال مع
إعالن اللجنة الرئاسية تشكيل فرق ميدانية
ل�لإش��راف على تنفيذ ات��ف��اق وق��ف إط�لاق
النار وبعد ليلة من المواجهات العنيفة بين
قوات الجيش التي يساندها رجال القبائل
والمسلحين الحوثيين ف��ي محيط مدينة
عمران خلفت أكثر من  20قتيالً ،بينهم أربعة
أطفال قتلوا عند أحد المتاجر كانوا يقومون
بشحن هواتف عائالتهم بسبب استمرار

انقطاع الكهرباء عن المدينة منذ نحو أسبوع
حين قصفها المسلحون ومنعوا إصالحها».

اللجان الفرعية

وبحسب المصادر فإن «اشتباكات متقطعة
وقعت في منطقة بيت بادي بضواحي مدينة
عمران في انتظار وص��ول اللجان الفرعية
التي ستتولى اإلش���راف على تنفيذ اتفاق
وقف إطالق النار في المحافظة وبعد ليلة
م��ن المواجهات العنيفة استخدمت فيها
المدفعية والدبابات واألسلحة الرشاشة في
مداخل المدينة وبالذات سودة عدان وبيت
عامر وبني ميمون وبني الزبير وجبل ضين
االستراتيجي».
في األثناء ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية
مقتل عقيد في الدفاع الجوي برصاص عناصر
خارجه على القانون في جبل التبي شعيب
الذي يطل مباشرة على العاصمة وتوجد فيه
محطة اتصاالت أرضية وعسكرية وهو أعلى

مرتفع جبلي في الجزيرة العربية فيما قالت
مصادر محلية إن قوات الجيش المرابطة في
جبل عيبان االستراتيجي تصدت لهجوم
الحوثي على موقع عسكري يقع جوار أبراج
االتصاالت والتلفزيون.
ووفقا ً لهذه المصادر فإن العشرات من
المسلحين الحوثيين تسللوا من إحدى القرى
الواقعة على سفح جبل عيبان منتصف الليلة
قبل الماضية ،لكن ق��وات الجيش تصدت
لمحاولة السيطرة على الموقع العسكري
ال���ذي يضم إح���دى ال��ح��ام��ي��ات الرئيسية
للعاصمة.

اجتماع اللجنة األمنية

وف��ي اجتماع للجنة األمنية في عمران
صدرت أوامر لمدير شرطة المحافظة بتوفير
اإلمكانات الفنية والبشرية ألمن المديريات
ومتابعة أداء مديري األم��ن في المديريات
أوال ً بأول ،وتأكيد أهمية الجاهزية العالية

واليقظة الدائمة ألجهزة األمن بما يم ّكنها من
أداء مهماتها على أكمل وجه وأشادت بأداء
الضباط واألفراد المرابطين في موقع شبام
العسكري التابع لقطاع المنار وتصديهم
بشجاعة لعمليات التسلل ومحاوالت تهريب
األسلحة من وإلى العاصمة.
وبحسب وكالة األنباء الرسمية «سبأ»
عقدت اللجنة التي يترأسها رئيس الجهاز
المركزي لألمن السياسي ،جالل الرويشان
اجتماعا ً في صنعاء ،ناقشت خالله اآللية
الخاصة بتنفيذ االتفاق الموقع عليه من قبل
جميع األط��راف وأق��رت تشكيل لجنة أخرى
للتحقيق في المواجهات منذ اندالعها على أن
تباشر اللجان عملها بأسرع وقت ممكن.
اللجنة أق��رت أيضا ً تشكيل أرب��ع لجان
ميدانية من شيوخ القبائل المحايدين ،أوكلت
إليها مهمة إزالة جميع االستحداثات من قبل
جميع األطراف المتصارعة من دون أن تحدد
موعدا ً ألعمال هذه اللجان.

ا�ستثمار كردي لهجوم «داع�ش»
في بور�صة االنف�صال
تحت القلعة القديمة ف��ي ك��رك��وك ،ي��رف��رف علم
«إقليم كردستان» بشمسه وخطوطه الملونة أمام
أس��واق المدينة في المحافظة المتنازع عليها بين
عرب وأكراد يشعرون اليوم أكثر من أي وقت مضى
أن��ه��ا ب��ات��ت أق���رب إل��ي��ه��م ،م��ا يشبه استثمار هجوم
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام ببورصة
انفصال اإلقليم.
ولطالما اختلف سكان كركوك الذين ينتمون إلى
جماعات متنوعة من عرب وأك��راد وتركمان ،حيال
الجهة التي من المفترض أن تسيطر على المحافظة
الغنية بالنفط وعلى مركزها :الحكومة في بغداد ،أم
سلطات إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي .غير
أن الهجوم الذي يشنه مسلحون متطرفون منذ نحو
أسبوعين وتمكنوا خالله من السيطرة على مناطق
من شمال العراق وغربه ،سمح للقوات الكردية بأن
تعزز سيطرتها.

تح ّول تاريخي

ودخلت القوات الكردية مدينة كركوك سعيا ً إلى
حمايتها من هجمات داعش ،لتفرض بذلك سيطرتها
عليها في تحول تاريخي لوجهة كركوك ،ولتقربها
أك��ث��ر م���ن «إق��ل��ي��م ك���ردس���ت���ان» ،ال����ذي ي��ض��م أيضا ً
محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.
وي��ش��ع��ر األك����راد ال��ي��وم أن��ه��م ب��ات��وا قريبين من
القبض على مستقبل المحافظة ومدينتها ،مرددين
أن انسحاب القوات الحكومية العراقية من المحافظة
يؤكد أن القوات الكردية وحدها قادرة على اإلمساك
بأمنها .ويقول المقاتل الكردي غازي فيصل «الجيش
العراقي ال يستطيع حمايتنا .لقد تركوا أسلحتهم
وغادروا».
وي��درك أك��راد كركوك أن الحماية التي توافرها
قوات البشمركة حاليا ً قد تساعد في المستقبل في
تغيير قناعات القلقين من غير األك��راد .يقول مقاتل
ك��ردي« :أعتقد أنهم سيدركون أن ق��وات البشمركة
جلبت معها االستقرار إل��ى المدينة وحافظت على
حقوق وحريات الجميع .األه��م هنا هو االستقرار
واألمان ،وهم (قوات البشمركة) قادرون على توفير
ذلك».

اتفاق أمني

وبعيد انسحاب الجيش العراقي من مواقعه في
المحافظة ،دخلت ق��وات البشمركة كركوك وبدأت
ُتسيّر دوري��ات في كل مناطقها بينما ج��رى تعزيز
انتشار قوات األمن الكردية (األسايش) فيها بشكل
كبير.
وع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و  20ك��ل��م ج��ن��وب ك��رك��وك ،تقيم
البشمركة خطا ً ف��وق نهر يقع عند مشارف مدينة
ت���ازة خ��رم��ات��و ال��ت��رك��م��ان��ي��ة ،يشمل دب��اب��ة ومدافع
وناقالت جنود ويهدف لحماية المدينة من هجوم
المسلحين الموجودين على بعد نحو أربعة كلم من
الخط الدفاعي.

تغيير اتجاه

وع��ل��ى رغ��م ال��واق��ع األم��ن��ي ال��ج��دي��د فيها ،يقول
المحافظ نجم الدين كريم وهو كردي إن كركوك «ال
تزال تخضع لسيطرة األسايش والشرطة كما كان
الحال من قبل .البشمركة كانت هنا من قبل ولذا فإن
شيئا ً لم يتغير» .ويرفض كريم القول إن المحافظة
ال��ت��ي تمولها الحكومة ال��م��رك��زي��ة ف��ي ب��غ��داد باتت
تخضع لسلطات «إقليم كردستان» ،لكنه يشدد على
أن الهجوم الواسع الذي يشنه المتطرفون غيّر وجهة
العراق ،وربما مستقبل كركوك أيضاً.
ويضيف كريم« :هناك أمر واضح وهو أن العراق
تغير .أعتقد أن األمل الوحيد في إبقاء البالد موحدة
هو في إقامة ثالثة مناطق تخضع لحكم كونفدرالي».
ويتابع« :ف��ي ال��واق��ع ،ه��ذا ما اقترحه نائب الرئيس
األم��ي��رك��ي الحالي ج��و ب��اي��دن ف��ي  ،2004وق��د ظن
الجميع حينها أنه يريد تقسيم العراق ،لكن هذا الحل
الوحيد وهو كان على حق».
واعتبر أن��ه ف��ي إط���ار سيناريو مماثل سيختار
سكان كركوك أن يكونوا جزءا ً من المنطقة الكردية.
وأوضح« :سكان كركوك سيصوتون لصالح األمان
والخدمات ،وهم يدركون أن منطقة كردستان قادرة
على أن توفر لهم ذلك».
يرى محافظ كركوك أن مستقبل هذه االحتياطات
النفطية ف��ي ك��رك��وك ي��ج��ب بحثه ف��ي وق���ت الحق،
على رغم أن السكان األكراد في المحافظة سبق أن
حسموا أمرهم حيال ذلك.

المغرب يفكك خلية �إرهابية
أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية «إرهابية» ،يعمل
أعضاؤها على تجنيد وإرسال متطوعين مغاربة للقتال في
صفوف «الجماعات اإلرهابية» بسورية والعراق ،وذلك
بالتنسيق مع «قياديي التنظيمات اإلرهابية» التي تنشط
في البلدين.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أمس أن «أفراد
هذه الخلية كانت تقوم باستقطاب مقاتلين مغاربة وتعمل
على تجنيدهم ،عبر تداريب عسكرية ح��ول استعمال
األسلحة وتقنيات صناعة المتفجرات ،في أف��ق تنفيذ

عمليات انتحارية بكل من العراق وسورية» ،فيما توفر
لهم الدعم المالي عبر «التبرعات المالية واالتجار في
السلع المهربة» .وأشار إلى أن «المقاتلين المغاربة الذين
انخرطوا في عمليات عسكرية قادتها جماعات موالية
لتنظيم القاعدة ،يظهرون عزمهم على العودة إلى المغرب
من أج��ل زعزعة أمنه واستقراره عبر تنفيذ اعتداءات
إره��اب��ي��ة» ،وذل��ك بناء على تحريات قامت بها وتتبع
ألنشطة هؤالء المقاتلين .وشدد البيان على أن «أفراد هذه
الخلية سيُقدمون إلى العدالة فور انتهاء التحقيق معهم».

في �أول زيارة خارجية

ال�سي�سي من الجزائر :تحديات تواجه بلدينا
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي أمس ،الجزائر أول بلد يزوره
منذ انتخابه رئيسا ً لمصر في نهاية
أي���ار ،إلج���راء محادثات م��ع نظيره
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وك���ان الرئيس المصري وصل
إلى الجزائر حيث كان في استقباله
رئيس مجلس األم��ة الجزائري عبد
القادر بن صالح ،الرجل الثاني في
الدولة ،ورئيس ال��وزراء عبد المالك
سالل.
وق��د ت��وج��ه م��ن المطار مباشرة
للقاء بوتفليقة في مقر إقامته بزرالدة
ب��ال��ض��اح��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة الساحلية
للجزائر العاصمة.
وص��رح السيسي لوكالة األنباء
الجزائرية بعد هذا اللقاء أن «زيارتي
للجزائر تهدف إلى الخروج بتوافق
حقيقي ونظرة مشتركة للمصالح
والتحديات التي ت��واج��ه البلدين
والمنطقة» .وأض��اف أن «البلدين
يحتاجان للعمل سويا ً في العديد
من القضايا» خصوصا ً في مكافحة
اإلرهاب مؤكدا ً أن «هذه المشكلة التي
تتطلب تنسيق المواقف».
والجزائر ومصر دولتان حدوديتان
لليبيا التي تعاني مشاكل أمنية
وأعمال عنف انتقلت آثارها إلى الدول
المجاورة.
وحضر اللقاء بن صالح وسالل
باإلضافة إلى وزي��ر الطاقة يوسف
يوسفي بما أن الجزائر من أهم مموني
مصر بغاز البوتان.

وق��ررت الجزائر في  2012رفع
صادراتها من غاز البوتان نحو مصر
من مليون طن سنويا ً إلى  1,5مليون
طن لتلبية حاجات السوق المصرية.
كما اتفق البلدان على «تصفية
البترول الجزائري الخام في مصانع
ال��ت��ص��ف��ي��ة ال��م��ص��ري��ة الس��ت��خ��راج
مشتقات النفط « خصوصا ً المازوت
ال��ذي تستورد منه الجزائر كميات
كبيرة.
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت
مساء أول م��ن أم��س ،أن السيسي
س��ي��ق��وم ب���ـ»زي���ارة ع��م��ل قصيرة»

يلتقي خاللها نظيره الجزائري عبد
العزيز بوتفليقة الذي أعيد انتخابه
في نيسان الماضي لوالية رابعة
على رغم متاعبه الصحية .وأضاف
بيان الرئاسة أن السيسي سيبحث
خ�لال ه��ذه ال��زي��ارة م��ع بوتفليقة
بالخصوص «قضايا تتصل بالوضع
في العالم العربي وأفريقيا».
وتأتي زي��ارة السيسي للجزائر
قبيل مشاركته ف��ي أع��م��ال ال��دورة
العادلية لالتحاد األفريقي الـ  23في
غينيا االستوائية اليوم بعد وقف
تجميد عضوية مصر في االتحاد.

�أدي�س �أبابا :قمة م�صرية ـ �إثيوبية في مالبو
كشف وزي��ر الدولة اإلثيوبي للشؤون الخارجية
برهان جبر كريستوس أن محادثات قمة مرتقبة سوف
تعقد ،بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ورئيس ال��وزراء اإلثيوبي هايلي ماريام دسالي ،على
هامش القمة األفريقية التي تنطلق على مستوى القادة
اليوم في ماالبو عاصمة غينيا االستوائية.
وقال وزير الدولة اإلثيوبي -في تصريح لموفد وكالة
أنباء الشرق األوسط إلى القمة األفريقية في ماالبو -إن
المناقشات بين قيادتي البلدين (الرئيس ورئيس وزراء
إثيوبيا) من شأنها أن تعزز العالقات الثنائية ،وتحقق
المزيد من التفاهم المتبادل بين الجانبين .ووصف
ب��ره��ان جبر العالقات المصرية  -اإلثيوبية بأنها

«عالقات متميزة» ،وقال« :إننا في إثيوبيا نعتبر مصر
شريكا ً استراتيجيا ً لنا ونأمل لها السالم والرفاهية».
وش��دد وزي��ر الدولة اإلثيوبي للشؤون الخارجية
على أن مصر تلعب دورا ً إيجابيا ً في المنطقة وفي
أفريقيا مثلما تلعب دورا ً إيجابيا ً على مستوى العالم
واصفا ً عالقة البلدين بأنها ممتازة وتتوسع وتتعمق.
وبشأن كيفية تعزيز الثقة بين الجانبين في ضوء القمة
المرتقبة بين القيادتين قال كريستوس «هناك روابط
عديدة تجمع بين البلدين من تاريخ وثقافة وجغرافيا
ونهر النيل فهما من أقدم الحضارات وأعظمها لذلك فإن
التعاون القوي بينهما سوف يؤدي لرفاهية واستقرار
أكبر للمنطقة».

