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�صواريخ للمقاومة على �أ�شكول
غداة ا�ست�شهاد فل�سطيني في خان يون�س

مقتل قائد تنظيم «داع�ش» الإرهابي في كركوك

تحرير مناطق في تكريت وقاعدة «�سبايك�س» تحت ال�سيطرة
حذر مسؤول عراقي من خطورة
المرحلة التي تمر بها ال��ب�لاد ،في
وقت أعلن تنظيم «الدولة اإلسالمية»
نيته الزحف إلى بغداد ومحافظتي
ك��رب�لاء وال��ن��ج��ف .وم��ع استمرار
عمليات الجيش العراقي الرامية
إلى استعادة مناطق سيطرت عليها
منذ أكثر من أسبوعين مجموعات
«داع���ش» بشمال ال��ع��راق وغربه
وش���رق���ه ،ح���ذر م��س��ت��ش��ار رئيس
ال��وزراء العراقي نوري المالكي من
تداعيات هذه األزمة.
وق��ال مستشار المالكي لشؤون
المصالحة الوطنية عامر الخزاعي،
إن سيطرة المسلحين على أجزاء
واس��ع��ة م��ن ال��ب�لاد يضع ال��ع��راق
أمام مرحلة أخطر من تلك التي مر
بها أيام النزاع الطائفي بين 2006
و ،2008حين قتل اآلالف.
وف���ي م������وازاة ه���ذا ال��ت��ح��ذي��ر،
تتواصل العملية العسكرية التي
تجريها القوات المسلحة العراقيّة
في محافظة صالح الدين .وقال قائد
عمليات سامراء الفريق الركن صباح
الفتالوي في حديث لـ»السومرية
نيوز» :إن «عصابات داعش بدأت
تهرب بشكل جماعي من محافظة
صالح الدين» ،مؤكدا ً أن «القوات
األم��ن��ي��ة ت��ح��ق��ق ان��ت��ص��ارات تلو
االنتصارات وسط معنويات عالية
لدى عناصر القوات األمنية».

معنويات الجيش عالية

وأض��اف الفتالوي أن «المناطق
ال��م��ح��ررة م��ن داع���ش ك��ث��ي��رة في
تكريت والعملية مستمرة ونأمل
أن تنتهي العملية بأسرع وق��ت»،
الفتا ً إلى أن «قاعدة سبايكر تحت

القوات العراقية على أطراف تكريت
سيطرة القوات األمنية بشكل تام
وتعد قاعدة انطالق وتأمين لقواتنا
األمنية المشتركة في المعركة وهي
مؤمنة  100ف��ي المئة» .وأك��د أن
«بشائر النصر وتحرير محافظة
ص�لاح ال��دي��ن ستبث للمواطنين
قريبا ً جداً».
وفي تكريت ،أكد رئيس مجلس
محافظة صالح الدين أحمد الكريم،
اندالع اشتباكات عنيفة بين القوات
األمنية وتنظيم «داع���ش» ،مؤكدا ً
مقتل العديد من عناصر التنظيم
وهروب آخرين.
وق���ال ال��ك��ري��م إن «اش��ت��ب��اك��ات
عنيفة تجري حاليا ً بين القوات
األمنية ومسلحي داعش على جسر

شيشين ال��ذي يبعد  400متر عن
مبنى المحافظة في مدينة تكريت»،
مؤكداً« :سقوط قتلى بين صفوف
داع���ش وه����روب ال��ع��دي��د منهم».
وأضاف الكريم :أن «القوات االمنية
تتقدم نحو مبنى المحافظة وإلى
باقي المناطق في تكريت لتطهيرها
من مسلحي داعش نهائياً» .
وإل��ى ك��رك��وك ،أعلن التلفزيون
العراقي الرسمي مقتل قائد تنظيم
«داع����ش» اإلره��اب��ي ف��ي المدينة
المتنازع عليها بين األكراد والحكومة
المركزية .وقالت قناة «العراقية»
الرسمية ،في خبر عاجل إن «القوات
االمنية تمكنت من قتل قائد تنظيم
«داعش» في كركوك المدعو أبو بكر

الشيشاني».

عين «داعش» على بغداد

يأتي ذلك في وقت أعلنت قيادة
عمليات الرافدين اعتقال  45مطلوبا ً
بتهم ج��ن��ائ��ي��ة و»إره���اب���ي���ة» في
محافظات ميسان وواسط والمثنى
وذي قار.
وقال قائد العمليات الفريق الركن
مزهر العزاوي إن «قوات من الجيش
تابعة لقيادة عمليات الرافدين نفذت
اليوم عمليات استباقية ضمن قاطع
المسؤولية في محافظات ميسان
والمثنى وواسط وذي قار ،أسفرت
ع��ن اعتقال  42مطلوبا ً بقضايا
جنائية وثالثة آخرين وفق المادة

الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب».
وأضاف العزاوي أن «القوات التابعة
لقيادة عمليات الرافدين مستمرة
بتنفيذ عملياتها االستباقية ضمن
قطاع مسؤولياتها».
وف��ي محافظة ذي ق��ار ،أعلنت
السلطات إرسال أكثر من عشرة آالف
متطوع من المحافظة لمقاتلة تنظيم
«داعش» في مدن الموصل وتكريت
وسامراء وبلد.
وقال عضو مجلس محافظة ذي
ق��ار عبد الرحمن كاظم الطائي إن
«المحافظة أرسلت عشرة آالف مقاتل
من المتطوعين لمساندة القوات
األمنية في حربها ضد االره��اب»،
مبينا ً أن «المقاتلين ت��وزع��وا في
جبهات القتال بمدن األنبار وتكريت
وبلد وتلعفر ومناطق جرف الصخر
ببابل وآخرين في قاعدة سبايكر».
وأك��د الطائي أن «المقاتلين تلقوا
تدريبات مكثفة قبل إرسالهم إلى
جبهات القتال».
وك���ان المتحدث ب��اس��م تنظيم
«ال���دول���ة اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال��ع��راق
والشام» أبو محمد العدناني قد أكد
في تسجيل صوتي ،عزم التنظيم
المتشدد ال��زح��ف نحو العاصمة
بغداد ،ومحافظتي كربالء والنجف
اللتين تضمان مراقد مقدّسة.
وج��اء تهديد العدناني في وقت
تستعد ال��ق��وات العراقية إلدخ��ال
طائرات روسية من طراز «سوخوي
ـ  »25في معاركها مع المجموعات
ال��م��س��ل��ح��ة ل��م��واك��ب��ة العمليات
العسكرية الرامية إل��ى استعادة
مناطق من المسلحين على رأسها
مدينة تكريت في محافظة صالح
الدين.

ال�سي�سي� :سنعمل على ا�ستعادة م�صر لمكانتها دولي ًا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح
ال��س��ي��س��ي أم���س أن���ه سيعمل كي
تستعيد مصر مكانتها دولياً .وأضاف
السيسي خالل كلمة لمناسبة الذكرى
األولى لثورة « 30يونيو» التي أطاحت
بالرئيس محمد مرسي ،أن المسؤولية
ثقيلة والتحديات جسيمة.
وق��ال« :لقد أنعم الله على مصر
بجيش وط��ن��ي ،م��ن الشعب وإل��ى
الشعب ،يتخذ من التضحية دستور
ح��ي��اة ،وأع�����ادت ال���ث���ورة ال��ح��ي��اة
لطموحات المصريين وآمالهم التي
نعمل على تحقيقها ،نبني الوطن
ليتسع للجميع ،ومستقبالً مزدهرا ً
لنا وألبنائنا ،يكرس ل��دول��ة قوية
عادلة ولشعب واع مسؤول» .وشدد
ال��س��ي��س��ي ع��ل��ى أن م��ص��ر نجحت
ف��ي إن��ج��از أول اس��ت��ح��ق��اق��ي��ن في
خريطة المستقبل ،وتعتزم أن تكمل
االستحقاق الثالث بمجلس نيابي
منتخب.
على الصعيد األمني ،لقي ضابطان
ف��ي ال��ش��رط��ة المصرية مصرعهما
وأص��ي��ب آخ���رون خ�لال انفجارين

القوات العراقية على أطراف تكريت
وﺷﻬﺪ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ال��دول��ى،
ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺭا ً ﺃﻣﻨي�����ا ً ﻛﺒﻴﺮا ً ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﺧص��وص��ا ً ﺑﻌﺪ

المتهم بهجوم بنغازي يدفع
ببراءته �أمام الق�ضاء الأميركي

دفع الليبي أحمد أبوختالة المسؤول المفترض عن
الهجوم الدامي على القنصلية األميركية في بنغازي
بليبيا عام  ،2012ببراءته خالل أول مثول له أمام القضاء
األميركي.
وقال الناطق باسم النيابة الفيدرالية وليام ميلر ،إن
أبوختالة سلّم إلى القضاء األميركي في واشنطن للرد على
اتهامات تتعلق بدوره المفترض في الهجوم اإلرهابي في
 2012في بنغازي».
من جهة أخرى ،قال وزير العدل إريك هولدر« :اآلن أبو

ختالة في الواليات المتحدة ،سيشعر بكل ثقل نظامنا
القضائي» .وأك��دت محطة التلفزيون األميركية «إي��ه.
بي.سي نيوز» ،أن المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر نحو
 43سنة تابع وقائع الجلسة من خالل مترجم ،ولم يتكلم
إال نادرا ً وبصوت منخفض.
وقالت مصادر ليبية مطلعة إن معظم العناصر المتطرفة
التي تطاردها األجهزة األمنية األميركية لتورطها في
الهجوم على مقر القنصلية األميركية لجأت إلى االختباء
وتغيير مالمحها بحلق اللحى.

ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮﺍﺕ التي ﺷﻬﺪﻬﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺼﺮ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ
ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸآﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

�إطالق �سراح موظفي ال�سفارة التون�سية
بعد خطفهما في ليبيا
وصل فجر أمس إلى مطار العوينة في تونس دبلوماسي تونسي وموظف
بالسفارة التونسية كانا قد خطفا في ليبيا في وقت سابق هذا العام بعد
اإلفراج عنهما أول من أول من أمس.
وفي ظل ضعف الحكومة الليبية ووجود قواتها المسلحة في طور التشكيل
استهدفت جماعات مسلحة الدبلوماسيين األجانب في ليبيا بأعمال الخطف
هذا العام ،بهدف الضغط من أجل اإلفراج عن متشددين ليبيين محتجزين
في سجون في الخارج.
وخطف الدبلوماسي التونسي الذي كان يعمل مستشارا ً في السفارة في
طرابلس في نيسان .وخطف المسؤول اآلخر في السفارة في حادث منفصل.
وقال السفير رضا بوكادي لـ»رويترز» في اتصال هاتفي إن «المخطوفين
أفرج عنهما وسينضمان إلى أسرتيهما بعد وقت قصير .وهما حاليا ً في
السفارة».
وفي مطار العوينة الرئاسي بتونس حطت طائرة عسكرية على متنها
المفرج عنهما .وكان في استقبالهما الرئيس التونسي منصف المروزقي
ورئيس الوزراء مهدي جمعة .وقال المرزوقي في كلمة بعد وصول التونسيين:
«تونس ال تترك أبناءها ونحن نشكر الليبيين الذين ساعدونا في اإلفراج عن
أبنائنا .قبل أشهر تقاسمنا الحزن واليوم نتقاسم الفرح بعودتهما».
وخطف الدبلوماسي التونسي بعد يومين فقط من قيام مسلحين بخطف
السفير األردن��ي بعدما أطلقوا النار على سائقه فأصابوه في العاصمة
الليبية.
وأطلق الخاطفون س��راح السفير األردن��ي في أي��ار بعد تسليم متشدد
إسالمي ليبي كان يقضي في األردن عقوبة السجن المؤبد لتخطيطه لتنفيذ
تفجير هناك.
لكن عكس األردن قالت تونس إنها لم تستجب لشروط الخاطفين.
وقال وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي في مؤتمر صحافي إن
بالده لم تتفاوض مع الخاطفين ،وأضاف إنها تفاوضت فقط مع الجهات
الرسمية في ليبيا ،مؤكداً« :نحن حافظنا على هيبة الدولة».

ال�سعوديّة في لندن
اعت�صام البحرينيين �أمام رئا�سة الوزراء وال�سفارة ّ

المو�سوي :ال�سلطة تراهن على لعبتها القذرة �ضد ال�شعب
قال مسؤول دائ��رة الحريات وحقوق اإلنسان بجمعية الوفاق
البحرينية سيد هادي الموسوي بأن السلطة في البحرين متورطة
بشعب ،صغاره وكباره ،أمييه ومتعلميه ،إناثه وذكوره ،جميعهم
يعون طبيعة اللعبة القذرة التي تراهن عليها السلطة ،من إطالة أمد
تجاهل حق الشعب في ما يتطلع إليه من تقرير المصير وبناء وطن
وتنمية مواطن.
ونقل موقع «الوفاق» عن الموسوي تشديده على حسابه في موقع

التواصل االجتماعي «تويتر» ،بأنه ليس من أمل في أن ينكسر الشعب،
أو ينقلب على نفسه ،نعم القوة في بداية المضمار ليست هي ذاتها في
منتصفه أو نهايته ،والك ّرة ليست مرة ،مشيرا ً في الوقت نفسه إلى أن
«إذا ظنت السلطة أنها قادرة على اللعب على الذقون ،فعليها اعتماد
ذلك في ما يتعلق بالعبيد ...أما األحرار فال ،وليخسأ ظنها في ذلك».
من جهة أخرى ،ووسط هطول األمطار في لندنّ ،
نظمت المعارضة
ّ
البحرينيّة هناك سلسل ًة أخرى من برامجها المق ّررة للتضامن مع

صواريخ المقاومة تصيب أهدافها
القطاع من دون أن يبلّغ عن وقوع
إصابات.
ك��ذل��ك ش��ن��ت ط��ائ��رات االح��ت�لال
غ��ارة على موقع أب��و ج��راد في حي
ال��زي��ت��ون ج��ن��وب ش��رق��ي المدينة،

وألحقت ب��ه أض���رارا ً جسيمة وفي
الممتلكات القريبة .وأطلقت طائرة
حربية صاروخا ً على «براكس» في
أرض قرب مسجد الفاروق وسط حي
الزيتون.

المطران عطااهلل حنا:
مواقفنا ال تباع وال ت�شترى بالمال

مقتل �ضابطين في انفجارين بمحيط «االتحادية» في القاهرة

منفصلين وقعا أمس في محيط قصر
االتحادية الرئاسي بالقاهرة ،فيما أكد
مراسل العالم وقوع انفجار ثالث في
القاهرة قبل قليل.
وذكرت «بوابة األهرام» المصرية
أن أجهزة األمن عثرت على عبوتين
ناسفتين في تقاطع شارعي الميرغني
واأله��رام بالقرب من قصر االتحادية
الرئاسي ،وأُبطل مفعول إحداهما،
بينما ان��ف��ج��رت الثانية وأس��ف��رت
عن مقتل عقيد ضابط في الشرطة
وإصابة  3آخرين .وفي وقت الحق
وقع انفجار ثان بالمنطقة ذاتها أودى
بحياة خبير مفرقعات باإلدارة العامة
للحماية المدنية بالقاهرة.
وكثفت األجهزة األمنية جهودها
فى تمشيط جميع المناطق المجاورة
لمحيط قصر االت��ح��ادي��ة .وتحسبا ً
لتظاهرات متوقعة ألنصار جماعة
اإلخ��وان المسلمين لمناسبة مرور
عام على خلع الرئيس األسبق محمد
م��رس��ي ،أغلقت ق��وات األم��ن ميدان
التحرير وفرضت طوقا ً أمنيا ً مشددا ً
على المناطق القريبة منه.

أكدت وسائل إعالم العدو سقوط
 12ص��اروخ��ا ً في مناطق مفتوحة
داخل المجلس اإلقليمي في أشكول
صباح أمس .وتحدثت إذاعة الجيش
«اإلسرائيلي» عن إطالق قذائف هاون
على قوة تابعة للجيش عند السياج
الفاصل مع قطاع غزة .وقال موقع
«روتر نت» إنه سمع دوي صفارات
اإلن���ذار ف��ي مستوطنات المجلس
اإلقليمي في النقب الغربي.
وج����اءت ه���ذه ال��ت��ط��ورات غ��داة
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين
ب��ج��روح ف��ي غ��ارة شنتها طائرات
االح��ت�لال على خ��ان يونس جنوب
قطاع غزة ،بحسب ما أعلنت وزارة
الصحة الفلسطينية.
وأف���ادت مصادر في القطاع عن
فتح الزوارق الحربية «اإلسرائيلية»
نيران رشاشاتها على شواطئ خان
يونس .وكانت الطائرات الحربية
قد شنت سلسلة غارات في الساعات
الماضية على أن��ح��اء مختلفة من
القطاع.
بدورها ،أفادت وكالة «وفا» بأن
دوي انفجار ضخم هز مدينة غزة
ووسط القطاع ،تبين أنه ناجم عن
استهداف طائرة أف « 16إسرائيلية»
موقعا ً شمال غربي مخيم النصيرات،
د ّمر بشكل كامل .وكان هذا الموقع
قد تعرض لقصف على م��دار األيام
الماضية.
وقصفت طائرة حربية بصاروخين
موقعا ً إلى الشرق من مدينة رفح،
ج��ن��وب ال��ق��ط��اع ،وألحقت أض���رارا ً
جسيمة به وبالمنازل المجاورة.
كما أطلق صاروخان على موقع في
مخيم البريج وسط القطاع ،إضافة
إلى موقع في بلدة بيت حانون شمال

ضحايا التعذيب ،حيث اعتصمت المعارضة ،أم��ام مبنى رئاسة
ال��وزراء البريطاني .تقدّمت المعتصمين الفت ٌة أشارت إلى استمرار
نزيف دم��اء ّ
ّ
والضحايا في البحرين في طريق المطالبة
الشهداء
بالح ّريةوالديمقراطية.
ومن المتو ّقع أن تتواصل الفعاليات في إطار دعوات لتنظيم تج ّمع
السعودي
جماهيري مقابل السفارة السعودية ،تنديدا ً بدعم ال ّنظام ّ
ألشكال الكراهية واإلرهاب كافة.

ألقى المطران عطاالله حنا كلمة يوم الخميس الماضي
دعما ً للكنيسة األرثوذكسية المقدسية واحتجاجا ً على
الممارسات والسياسات التي ينفذها بطريرك الكنيسة
ثيوفوليوس (يوناني األص��ل) تجاه المطارنة والكهنة
العرب.
ق��ال المطران عطاالله حنا رئيس أساقفة سبسطية
للروم األرث��وذك��س« :إننا ن��درك جيدا ً أن الثمن ال��ذي قد
ندفعه سيكون غاليا ً ألننا نتصدى لتيار داخل الكنيسة
مدعوم من قبل قوى الشر العالمية ،ولكننا نفضل دفع هذا
الثمن على أن نكون صامتين ساكتين متفرجين مكتوفي
األيدي أمام ما يرتكب بحق كنيستنا من قبل أناس كان من
المفترض أن يكونوا مؤتمنين عليها ،ولكنهم خانوا األمانة
وأصبحوا جزءا ً من المؤامرة التي حيكت وما زالت تحاك
ضد كنيستنا االرثوذكسية ،وتستهدف الحضور المسيحي
العربي الوطني المشرقي في فلسطين» .وأض��اف« :لقد
صمتنا بما فيه الكفاية وانتظرنا بما فيه الكفاية حتى بلغ
السيل الزبى ،وسكوتنا وانتظارنا لم يكن في يوم من األيام
سكوت المستسلم أو الضعيف ،بل كنا نتوقع أن يتحرك
الضمير وأن يصحو من كبوته ،ولكن لألسف تبين لنا أنه
ال يوجد هنالك أصالً ضمير لكي يصحو من كبوته وال يوجد
أدنى حس بالمسؤولية».
وتساءل المطران« :عن أي ضمير نتحدث وكنيستنا
يقودها أناس مصلحتهم مربوطة بالصهيونية والماسونية
وق��وى الشر العالمية؟ أي أن ع��دو الكنيسة داخلها.
تحدثنا كثيرا ً عن اإلصالح في المؤسسة الكنسية واتهمنا
بالتعريب وكأن المطالبة بالتعريب جريمة وهنا يحق لنا
أن نتساءل «لماذا يحق لليوناني أن يقول بأن البطريركية
جزء من تراثه القومي اليوناني ونحن ال يحق لنا التحدث
عن التعريب؟ لماذا يحق لليوناني التحدث عن كنيسة
يونانية ونحن ال يحق لنا التحدث عن كنيسة عربية؟ هل
يحق للمستعمر أن يقول ما يريد بينما نحن محرم علينا
أن نعبر عن انتمائنا الروحي والوطني؟» .وتابع المطران
قائالً« :إن البطريرك اليوناني ثيوفيلوس ومساعديه
ومعاونيه أس��اؤوا للبطريركية وللكنيسة وللمسيحية
المشرقية العريقة ،واليوم يمعنون في إساءاتهم وقد فقدوا
البصر البصيرة وأعمى بصائرهم المجد العالمي الزائل».
واعتبر عطاالله حنا «أن ما تمر به بطريركيتنا من سوء
إدارة وحالة فوضى وتفكك داخلي ،لهو أمر يعرفه الجميع
وحقيقة يدركها المقيمون في البطريركية جميعاً» ،وتابع:
«لن نسمح ببقاء قيادة كنسية تتآمر علينا ليالً ونهارا ً
وتشوه ص��ورة الكنيسة وتسيء للحضور المسيحي
العربي في هذه الديار» .وأضاف« :ما هو مصير األوقاف
التي سربت وهل بقي اليوم أوقافا ً لكي تس ّرب أصالً؟ ولماذا
يتم التآمر على اإلكليروس العربي الوطني ويُستهدف من
يسعون يوميا ً إلى إبراز الوجه الحقيقي لكنيستنا؟ لماذا ال
يعاقب دعاة التجنيد واألسرلة والصهينة بينما اإلكليروس
الوطني يُستهدف باإلساءة والتشهير والتطاول وقطع
الرواتب والعقابات الظالمة ،ال بل بتشويه السمعة أيضا ً
وبأساليب قذرة؟».
ودعا حنا األخوة المطارنة والكهنة «إلى كسر حاجز
الخوف والصمت ،فال تسمحوا لحفنة من ال��دوالرات بأن
تجعلكم صامتين متفرجين أم��ام ه��ذه المجزرة الغير

مسبوقة التي ترتكب بحق كنيستنا».
وأردف متسائالً« :ه��ل م��ا يحدث معنا وبحقنا من
اضطهاد واستهداف هو جزء من المخطط الذي يستهدف
الحضور المسيحي في هذا المشرق؟» .وق��ال« :إنه أمر
مضحك مبكي في آونة واحدة أن يظن البطريرك ومجمعه
أن قطع الراتب سيجعلنا نتراجع عن مواقفنا .ال نريد
راتبكم إذا كان مشروطا بمواقف سياسية معادية ألمتنا
العربية وشعبنا الفلسطيني .ومواقفنا ومبادؤنا ال تباع
وال تشترى بالمال»؟ محذرا ً بكل أمانة ومسؤولية وحرص
من «أن أقدم وأهم مؤسسة مسيحية روحية في القدس
مهددة باالنهيار ،إذا لم تكن قد انهارت بالفعل».
وأعلن المطران أن كل واحد منا مدعو لتحمل مسؤولياته
خصوصا ً «أخوتنا المطارنة واإلكليريكيين كافة ،فال يجوز
لنا أن ننسى أو أن نتناسى أننا في وق��ت من األوق��ات
سنقف أمام الديان العادل لكي يحاسبنا .لن نتنازل عن
أصالتنا المسيحية المشرقية العربية ،ولن نتنازل عن
انتمائنا للشعب العربي الفلسطيني الذي قضيته قضيتنا
ومعاناته معاناتنا وجراحه جراحنا».
واختتم قائالً« :نرفع دعاءنا إلى الله من أجل أن يحفظ
ويصون كنيسته ويبعد عنها األع��داء المنظورين وغير
المنظورين ،وأن يقوينا جميعا ً لكي نحافظ على هذه
األمانة ونصون هذه الرسالة بتواضع ومحبة».

�أبو مرزوق :حما�س قد ت�ضطر
�إلى �إدارة غزة من جديد
أعرب عضو المكتب السياسي في حركة حماس موسى
أبو مرزوق عن خشيته من اضطرار حركته إلى العودة إلى
إدارة شؤون قطاع غزة نتيجة عدم تحمل حكومة التوافق
الوطني مسؤولية القطاع على حد تعبيره.
أبو مرزوق وفي تصريح على مواقع التواصل االجتماعي
سأل عما «إذا كانت السلطة الفلسطينية قد مزقت اتفاقية
المصالحة ،بعدما أصبح ثمن وحدة الشعب والقضية
لديها بخساً» ،وفق ما قال .وأكد أن غزة ترفض العيش في
فراغ ضائع بين مسؤولية الحكومة السابقة ومسؤولية
حكومة الوفاق الوطني.
المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف علّق على كالم
أبو مرزوق معتبرا ً أنه «يتحدث بما يناقض ما وقع عليه
في اتفاق المصالحة» .وقال عساف« :نحن ملتزمون بما

وقعنا عليه في اتفاق المصالحة» ،متهما ً حماس بأنها «لم
تأت إلى المصالحة عن قناعة بل نتيجة للمتغيرات في
المنطقة».
وأوض��ح أن السلطة الفلسطينية تدفع لسبعين ألف
موظف ولم تتوقف عن الدفع ،الفتا ً إلى أن قطاع غزة «ما
زال تحت سلطة االحتالل كما هي الضفة كما هي السلطة
كما هي حركة حماس ،بعكس ما تدعي حماس التي تقول
إنه تحرر لكي تحقق مكاسب حزبية وتقول إنها حررته».
واتهم أبو مرزوق بأنه دخل قطاع غزة «بموافقة سلطات
االحتالل «اإلسرائيلي» التي سمحت له ولرئيس المكتب
السياسي لحماس خالد مشعل ومنعت أمين عام حركة
الجهاد اإلس�لام��ي رمضان عبدالله شلح ونائبه زياد
النخالة من دخول القطاع».

