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قوات �أميركية في البحرين...
لحماية النظام �أم من�ش�آت �سرية؟

نتنياهو يعتبر �أن �أهم ما حققه العدوان هو «عالقة مميزة» مع دول المنطقة

اتفاق فل�سطيني على ورقة موحدة للتفاو�ض في القاهرة
وفي اليوم الـ  28من العدوان «اإلسرائيلي»
المجرم على شعبنا في غزة ،لم يتغير المشهد
ال��دام��ي في قطاع غ��زة؛ على رغ��م إع��ادة نشر
اآلل��ي��ات العسكرية الصهيونية بالقرب من
السياج األمني الفاصل؛ فالغارات الجوية
استمرت على أكثر من منطقة حاصدة معها
أرواح المزيد من األبرياء اآلمنين ،إال أنه ظهرت
«الورقة الموحدة» للوفد الفلسطيني للتفاوض
مع الجانب المصري في كيفية وقف العدوان
وفتح المعابر ،كما ج��اء ف��ي اجتماع الوفد
الفلسطيني في القاهرة الذس انتهى باالتفاق
على ورقة موحدة ستبحث مع الجانب المصري
وتتضمن الورقة وقف إطالق النار واالنسحاب
«اإلسرائيلي» الفوري من القطاع ،إضافة إلى
نقاط أخرى تنشرها الميادين.

أهم بنود االتفاق الفلسطيني

علمت الزميلة «الميادين» من مصادر أن
اجتماع الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة
انتهى برؤية موحدة في ظل أج��واء وصفت
بـ«اإليجابية ج���داً» .وكشفت تفاصيل ورقة
الوفد الفلسطيني الموحد ،حيث تم االتفاق بين
أعضاء الوفد على ورقة ستبحث مع الجانب
المصري ،وتتضمن:
 وقف إطالق النار واالنسحاب «اإلسرائيلي»الفوري من قطاع غزة.
 انهاء الحصار على القطاع وفتح المعابروتأمين دخول األفراد والبضائع.
 حرية العمل والصيد في المياه اإلقليميةالى حدود  12ميالً بحرياً.
 إن��ه��اء المنطقة ال��ع��ازل��ة ال��ت��ي تفرضها«إسرائيل» على قطاع غزة.
 االت��ف��اق ع��ل��ى إع����ادة اإلع��م��ار وتأمينالمساعدات العاجلة عبر حكومة الوفاق.
 إع���ادة اإلع��م��ار م��ن خ�لال مؤتمر دول��يللمانحين تنفذه حكومة الوفاق.
 التزام «إسرائيل» بتنفيذ صفقة شاليطواإلفراج عن األسرى الذين اعتقلوا أخيراً.
 ضرورة تنفيذ «إسرائيل» الصفقة الرابعةلالفراج عن األسرى التي تمت مع السلطة.
 وقف اعتداءات المستوطنين التي اعقبتأح���داث  11ح��زي��ران ف��ي ال��ض��ف��ة .وأش���ارت
المصارد إلى أن ورقة الوفد الفلسطيني جرى
االتفاق عليها بإجماع فصائل الوفد.
وكانت مصادر ذكرت أنه واضح من الحوارات
في القاهرة ان حماس ال تستخدم التكتيك إلظهار
موقف ما .وقالت المصادر« :إن حماس قررت أن
تقاتل حتى رفع الحصار عن غزة مهما كلف األمر
وبأي شكل كان».

عباس يدعو إلى تدخل دولي

وك��ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس قد دع��ا المجتمع الدولي إل��ى التدخل
الفوري إللزام «إسرائيل» بوقف هجومها ضد
غزة والتجاوب مع المبادرة المصرية.
وخ���ص بدعوته ال��ت��ي أطلقها أم��س األم��م
ّ
المتحدة واإلدارة األميركية واالتحاد األوروبي
وروس��ي��ا والصين ،مح ّمال تل أبيب بموقفها
الرافض المسؤولية عن التداعيات الخطيرة
التي تترتب على استمرار حربها.
وقال عباس« :خالل األيام الـ 27الماضية
كانت «إسرائيل» تقتل وتجرح  17فلسطينيا ً كل
ساعة ،وكانت تقتل طفالً فلسطينيا ً كل ثالث
ساعات منذ بدء العدوان».
وأض���اف« :ف��ي المقابل استجابت القيادة
الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية،
ومجموع الفصائل الفلسطينية لمقترحات
المجتمع الدولي بوقف إطالق النار ،القاضية
بتهدئة ووق��ف إط�لاق ن��ار إنساني لمدة 72
ساعة» .متابعا ً «غير أن هذه التهدئة انهارت
خ�لال ساعتين نتيجة استمرار»إسرائيل»
بعدوانها على قطاع غزة».
وأوضح عباس« :على رغم ذلك قمنا بإرسال
ال��وف��د الفلسطيني إل��ى القاهرة تأكيدا ً على
حرصنا ورغبتنا في وقف الحرب والعدوان
وحقن دم��اء أبناء شعبنا ،غير أن الحكومة
«اإلسرائيلية» رفضت إرسال وفد إلى القاهرة

مه ّمات سر ّية

تحت ذرائع واهية».

مشعل :ال هدنة
من دون انسحاب العدو

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
خالد مشعل ،أن «الحركة لم ولن توافق على اتفاق
هدنة يق ّر بوجود ق��وات «إسرائيلية» في غزة،
وبتدميرها األنفاق» .وأضاف مشعل في مقابلة
مع شبكة «سي أن أن» أن «الوجود اإلسرائيلي في
قطاع غزة ،وتدميرها األنفاق خالل فترة الهدنة،
أمرغير مقبول» .وأكد علم الدوحة بذلك ،والتي
نقلت موقف حماس لوزير الخارجية األميركي
جون كيري عن طريق وزير الخارجية القطري.
وش��دد مشعل خ�لال المقابلة« :للمقاومة
الفلسطينية ال��ح��ق ف��ي ال��دف��اع ع��ن النفس،
ومواجهة القوات «اإلسرائيلية» داخ��ل قطاع
غزة».
وأشار مشعل الى أن حماس لم تضلل وزير
الخارجية األميركي ج��ون كيري ،ول��م تضلل
ال��ج��ان��ب «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،فـ«الفلسطينيون
يقاتلون بشرف» .متابعا ً «منذ البداية ،أخبرنا
الجميع أن ه��ذا ه��و موقفنا ،ونحن سنكون
مسؤولين عنه».

حرب عربية ـ «إسرائيلية»
على القطاع

وأكد رئيس ال��وزراء «االسرائيلي» بنيامين
نتنياهو أنّ «أه�� ّم ما تح ّقق خالل الحملة على
غزة هو عالق ٌة مميزة مع دول المنطقة قد تتط ّور
الى احتماالتٍ كثيرة ،ويعلن استمرار العدوان

على قطاع غزة ،وأنه سيواصل العمل بكل قوة
لتحقيق أهداف العدوان».
وقال نتنياهو« :إنه سيواصل العمل بكل قوة
لتحقيق أه��داف العملية العسكرية ،من أجل
إعادة الهدوء لفتر ٍة طويلة مهما تطلّب ذلك من
وقت».
وأض��اف نتنياهو في مؤتمر صحافي« :أنّ
الجيش «اإلسرائيلي» هاجم آالف األهداف ،وأنه
سيتصرف وفق االعتبارات األمنية فقط» .واتهم
قطر «بتمويل حماس بصورة مباشرة ،وأنّ األمر
المهم ال��ذي حققته «إسرائيل» خالل العدوان
هو العالقة المميزة مع دول المنطقة ووصفه
بـ«الذخر المهم» لكيانه ،كما وصف دعم الواليات
المتحدة وأوروبا لـ «إسرائيل» بإنجاز لكيانه.
وكانت شبكة «سي أن أن» قد نقلت تحليالً
لعلي ي��ون��س خلص فيه إل��ى «إن��ه��ا سابقة
ف��ي ت��اري��خ ال��ن��زاع العربي«-اإلسرائيلي»..
غالبية ال��دول تدعم بفعالية «إسرائيل» ضد
الفلسطينيين ،من دون استحياء أو تكتم ...إنها
حرب عربية –«إسرائيلية» مشتركة تضم مصر
واألردن والسعودية ضد العرب اآلخرين».
وف��ي تحليل سياسي توقفت فيه الشبكة
األميركية ما كتبته صحيفة «نيويورك تايمز»
بأن «القادة العرب الذين يرون بأن حماس أسوأ
من «إسرائيل» عليهم التزام الصمت» ،وقالت
«سي أن أن»« :إن العدوان على غزة يجري على
خلفية جديدة كلياً.
ونقلت عن نائب رئيس «دراسات السياسة
الدفاعية واألجنبية» بـ«معهد االنتربرايز
األميركي» ،دانيال بليتكا ،أن «ال��ص��راع بين
حماس و«إسرائيل» ع ّرى االنقسامات الجديدة

مفتي ال�سعودية:

ف��ي ال��ش��رق األوس����ط ..األم���ر ل��م يعد ص��راع
المسلمين ضد اليهود ..بل المتشددين :اإلخوان
المسلمين ،وح��م��اس ،وح��زب ال��ل��ه ،وال��دول
الداعمة لهم إيران وقطر وتركيا ضد «إسرائيل»
والمسلمين األكثر اعتداال ويشمل ذل��ك مصر
واألردن والسعودية».

يعالون :دفعنا ثمنا ً باهظا ً

من ناحية أخرى ،قال وزير األمن «االسرائيلي»
موشيه يعالون« :إن حماس هي من خرق وقف
النار ،ومعلنا ً مواصلة ضرب البنى التحتية
للمقاومة التي وصفها باإلرهاب في قطاع غزة،
الى حين استعادة الهدوء».
واعتبر يعالون أن «الوضع ليس لصالح
حماس بشكل واض��ح وهكذا سيستمر خالل
األيام المقبلة .وأضاف« :نحن على وشك إنهاء
مهمة األنفاق وقد دفعنا ثمنا ً باهظا ً لذلك حتى
اآلن» ،مشيرا ً إلى أن «جزء من الوسائل القتالية
والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات لدى
حماس هي صناعة إيرانية» بحسب تعبيره».
وردا ً على تصريحات نتنياهو ويعالون،
سخر القيادي في حماس سامي أب��و زهري
من هذه االدعاءات ،معتبرا ً أن «اعالن نتنياهو
تدميره األنفاق وآالف األه��داف العسكرية هو
أمر مضحك» .وأضاف :إن «األهداف التي ادعى
نتنياهو تحقيقها هي قتل مئات األطفال والنساء
واستهداف المؤسسات الصحية».
وق��ال ابو زه��ري :إن «مؤتمر نتنياهو جاء
لترميم النفسية «االسرائيلية» بعد الهزيمة
أمام المقاومة» ،وإن هذه «التصريحات تمثل
محاولة يائسة لصناعة نصر وه��م��ي أم��ام
«اإلسرائيليين» ،واصفا ً إياها بالمرتبكة والتي
تنم عن مواجهة جيشه أزمة حقيقية في غزة.

االنسحاب من طرف واحد

التظاهرات �ضد «�إ�سرائيل» �أعمال غوغائية
قال مفتي عام السعودية ورئيس «هيئة كبار العلماء» عبد العزيز آل الشيخ« :إن التظاهرات
التي انطلقت في العديد من الدول العربية واإلسالمية لنصرة الفلسطينيين في قطاع غزة مجرد
أعمال غوغائية ال خير فيها وال رجاء منها».
وأضاف آل الشيخ في تصريحات نقلتها» صحيفة عكاظ »:أن الغوغائية ال تنفع بشيء إنما
هي ت ّرهات»  ،معتبرا ً أن بذل المال والمساعدات هي التي تنفع» ،في إشارة منه إلى «المساعدات»
التي اكتفى ملك السعودية بتقديمها ألهل غزة بعد صمت استمر  25يوما ً منذ بدء العدوان الجوي
والبري والبحري» الصهيوني « في شهر رمضان المبارك على أهالي قطاع غزة والذي ما زال
مستمرا ً».
وهذا ثاني تصريح لرجل دين سعودي يُفتي فيه بتحريم التظاهرات لنصرة الفلسطينيين بعد
تصريح رئيس مجلس القضاء االعلى الشيخ صالح اللحيدان االسبوع الماضي وصف فيه أيضا
التظاهرات بأنها «استنكار غوغائي» ،معتبرا ً أنها من «باب الفساد في األرض حيث تشهد أعمال
فوضى وتخريب».

وكانت «سرايا القدس» اعتبرت تصريحات
نتنياهو ووزي��ر حربه موشيه يعالون حول
االنسحاب من ط��رف واح��د اعترافا ً صريحا ً
بالهزيمة ،مؤكدة في بيان لها أنها ستواصل
القتال حتى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

كشف مسؤولون أميركيون أن نحو  170عسكريا ً
من أعضاء الحرس الوطني األميركي معظمهم من والية
نيوجرسي سيتوجهون نحو البحرين خالل األيام القليلة
المقبلة.
وقال الضابط في الحرس الوطني «باتريك دوتري» إن
تلك القوات ستمكث في البحرين لمدة عام كامل ومهمتها
« حماية منشآت عسكرية سرية تابعة للقوات البحرية
األميركية» .وكشف دوتري أن «ع��ددا ً من أعضاء القوة
شارك في مه ّمات سابقة في كل من غوانتنامو والعراق
في أعقاب أحداث  11ايلول ».2001
وي��أت��ي نشر ه��ذه ال��ق��وات ف��ي البحرين ف��ي أعقاب
تعالي األص��وات في الكونغرس األميركي المحذرة من
خطورة األوضاع في البحرين ،نظرا ً الستمرار التظاهرات
الشعبية الداعية للتغيير فيها ،والتي واجهتها سلطات
آل خليفة بالعنف واستخدام القوة المفرطة .وفي السياق
ذاته  ،علت دعوات تطالب بنقل مقر األسطول األميركي

الخامس من البحرين ،وال سيما بعد ط��رد البحرين
لمساعد وزير الخارجية األميركي للديمقراطية وحقوق
اإلنسان والعمل ،توم مالينوفسكي ،في وقت سابق من
شهر تموز الماضي.
ويرى مراقبون أن هذا اإلجراء األميركي يعكس «قلق
اإلدارة األميركية ح��ول أم��ن منشآتها العسكرية في
البحرين مع استمرار تدهور الوضع األمني في البحرين،
وتصاعد توتر األوضاع في منطقة الشرق األوسط على
خلفية ال��ع��دوان «اإلسرائيلي» على غ��زة والحرب في
سورية والعراق».
ومما يجدر ذك��ره ،أن ال��والي��ات المتحدة األميركية
تحتفظ ب��ق��راب��ة  7000ج��ن��دي ف��ي ال��ب��ح��ري��ن ،وهي
تستضيف مقرا ً لألسطول األميركي الخامس ولقيادة
القوات البحرية األميركية ،والتي لعبت دورا ً كبيرا ً خالل
حرب الخليج األولى والثانية ،وفي تأمين إمدادات النفط
من منطقة الخليج الفارسي.

برلمان ليبيا يعقد جل�سة ت�شاورية
والر�سمية اليوم
وسط الفوضى والعنف اللذين يُحكمان قبضتهما
ّ
يتمخض اجتماع
على ص��ورة المشهد في ليبيا ،لم
البرلمان في طبرق سوى «جلسة تشاورية» على رغم
تو ّفر النصاب بانتظار الجلسة الرسمية اليوم اإلثنين.
وفيما أدى القتال الضاري إل��ى اشتعال النيران في
فجر مبنى مديرية
مستودع رئيسي للوقود في طرابلسّ ُ ،
أمن بنغازي وس ّوي باألرض.
في األثناء ق�� ّررت بريطانيا إغ�لاق سفارتها وإجالء
الطاقم إلى الجارة تونس ،بالتزامن مع استمرار مصر
في إجالء رعاياها.
وعلى وق��ع العنف ال��ذي يجتاح معظم المناطق
الليبية ،عقدت أول جلسة للبرلمان الجديد أول من أمس
في مدينة طبرق ،إال أنها اتخذت طابعا ً تشاوريا ً غير
رسمي على عكس ما كان مق ّررا في السابق .وكان من
المفترض أن يعقد المجلس ،الذي سيحل مكان المؤتمر
الوطني العام ،جلسة رسمية أمس ،غير أنّ عدم حضور
عدد من النواب المنتمين لتيّارات إسالمية دفع رئيس
الجلسة إلى تحويلها لتشاورية.

وقال أبو بكر بعيرة ،المكلف بإدارة الجلسة إلى حين
انتخاب رئيس للبرلمان« :ق ّررنا عقد جلستنا اليوم
وستكون تشاورية رغم توفر النصاب» ،مؤكدا ً ضرورة
«توحيد الوطن وترك الخالفات جانبا».
وذكر أنّ «أكثر من  160نائبا ً من أصل  188حضروا
الجلسة ،م��ا يشير إل��ى ف��وز كبير لليبراليين على
اإلسالميين في االنتخابات البرلمانية األخيرة .وأ ّكد
بعيرة أنّ «عقد هذه الجلسة يأتي تلبية لمطالب شعبية
بمناقشة الوضع الطارئ ال��ذي تمر به األم��ة ،والذي
يحتاج حلوال سريعة» ،حسبما ذك��رت وكالة األنباء
الليبية.
وأشار نوري ابو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام
للبرلمان السابق ،الى أنّ «البرلمان سيعقد جلسته
االفتتاحية االثنين لكن في طرابلس وليس في طبرق».
وقاطع اإلسالميون الجلسة التي اعتبروها «غير
دستورية» ،بعد أن اتخذ قرار عقدها في طبرق عوضا ً
عن طرابلس بسبب المعارك التي تشهدها العاصمة
بين مجموعات مسلّحة متناحرة.

ومن ناحيتها ،قالت حركة «المجاهدين» »:إن
خطاب نتنياهو إعالن فشل بامتياز ،ومحاولة
لرفع معنويات جنود انكسروا أم��ام ضربات
المقاومة».
وف��ي السياق ذات��ه  ،قالت كتلة «التغيير
واإلصالح» البرلمانية التابعة لحركة حماس:
«إن انسحاب االحتالل من جانب واحد يعني
فشله في تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها،
وه��ي هزيمة واضحة المعالم لجيش العدو
وقياداته».

مقتل  14من مقاتلي الأكراد و�أكثر من  100من «داع�ش» في �شمال العراق

�أنباء مت�ضاربة عن �سيطرة «داع�ش» على �سد المو�صل و«البي�شمركة» تنفي
أف��اد مصدر مطلع في محافظة نينوى شمال ال��ع��راق بأن
مسلحي «داعش» سيطروا على سد الموصل ،شمال المحافظة،
بالكامل بعد انسحاب قوات البيشمركة منه من دون قتال ،فيما
نفى مسؤول محلي صحة ذلك ،مؤكدا ً أن السد ال يزال بيد قوات
البيشمركة.
وفي وقت سابق من اليوم نقل «موقع السومرية نيوز» عن
مصدر مطلع في محافظة نينوى أن تنظيم داعش أمهل قوات
البيشمركة ساعتين لالنسحاب من سد الموصل بعد سيطرتهم
بالكامل على ناحية وانة شمال المدينة.
في حين أكد رئيس لجنة إسناد أم الربعين زهير الجلبي أن
سد الموصل شمال محافظة نينوى م��ازال تحت سيطرة قوات
البيشمركة ،الفتا ً إلى أن تنظيم «داع��ش» على بعد  20كم من
السد.
يذكر أن سد الموصل يقع على مجرى نهر دجلة ،وانتهت أعمال
إنشائه عام  ،1986ويبلغ طوله  3.2كلم وارتفاعه  131مترا،
ويُعتبر أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في منطقة الشرق
األوسط.
كما كشف مصدر مطلع في محافظة نينوى شمال العراق أن

المسلحين أمهلوا قوات البيشمركة حتى المساء لالنسحاب من
قضاء الشيخان شمال الموصل.
وقال المصدر« :إن مسلحين توجهوا ،أمس ،الى قضاء الشيخان
( 60كم شمال الموصل) ،وأمهلوا قوات البيشمركة الموجودة
هناك حتى المساء لالنسحاب من القضاء بشكل كامل» .وأضاف
المصدر« :أن هناك عمليات نزوح جَ ماعي من قضائي تلكيف
والشيخان ومنطقة سد الموصل باتجاه محافظة دهوك».
يذكر أن مسؤوال ً محليا ً في محافظة نينوى أفاد أول من أمس
 ،أن تنظيم داعش سيطر على ناحية زمار شمال غرب الموصل
بالكامل بعد معارك مع ق��وات البيشمركة التي انسحبت من
الناحية ،فيما أشار إلى أن تلك األحداث أدت إلى نزوح جماعي
باتجاه محافظة دهوك ،كما تمكن مسلحو «داعش» ، ،من السيطرة
على قضاء سنجار وناحية ربيعة غربي المحافظة بعد انسحاب
قوات البيشمركة ال ُكردية منها من دون قتال.
وك��ان��ت م��ص��ادر كشفت ع��ن مقتل  14عنصرا ً م��ن ق��وات
البيشمركة الكردية ،وللجيش العراقي رسمياً ،في معارك مع
عناصر «داع��ش» الذين هاجموا ناحية زم��ار ،التي تخضع
لسيطرة األكراد شمال مدينة الموصل ،بحسب مصادر حزبية

وأخرى في قوات البيشمركة.
وأوضحت المصادر أن «مسلحي داعش هاجموا مواقع لقوات
البيشمركة قرب حقل للنفط وسد الموصل الواقعين في ناحية
زمار شمال مدينة الموصل ،ما أسفر عن مقتل  14من عناصر
البيشمركة».
وقالت المصادر« :إن قوات البيشمركة تمكنت من قتل أكثر من
 100من مسلحي «داعش» األرهابيين الذين فرضوا سيطرتهم
على مدينة الموصل ،وأسروا  38منهم ،وبسطت سيطرتها على
جميع المواقع التي احتلتها عناصر «داعش» اإلرهابية في بداية
هجومهم».
يذكر أن ناحية زمار من المناطق التي قامت قوات البيشمركة
بفرض سيطرتها عليها بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة
االتحادية في أعقاب سقوط مدينة الموصل ومدن أخرى شمال
البالد بيد تنظيم داعش.
وزم��ار يسكنها غالبية من األك��راد ،إلى جانب أقليات دينية
أخرى .ويطالب إقليم كردستان ضمها إليه الى جانب مناطق
شاسعة وأبرزها مدينة كركوك التي فرض األك��راد سيطرتهم
عليها ،بعد انسحاب الجيش منها.

تقرير �أميركي يعد «البي�شمركة» �ضعيفة
وتحذير من انتقال «داع�ش» �إلى الخليج
كشف تقرير لـ«معهد واشنطن» األميركي الذي يعنى
بتحليل ودراس���ة األوض���اع السياسية والعسكرية في
منطقة الشرق االوسط ،أن قوات «البيشمركة» الكردية في
نقص ملحوظ في
إقليم كردستان في العراق تعاني من
ٍ
تطوير نفسها.
وأكد التقرير أنه «باستثناء كتائب الحرس اإلقليمي،
تبقى معدّات وحداتها بدائي ٍة واألسلحة الثقيلة غائبة عنها
إلى حد كبير».
وأشار التقرير إلى أن «البيشمركة تعتمد على اإلمكانيات

المرتجلة من الناحية اللوجستية واالتصاالت ،مستعين ًة
بشكل أس��اس��ي ب��ال��وك��االت المدنية التابعة لـحكومة
اإلقليم».
ونبه التقرير ال��ى ان «باستثناء بعض المروحيات
الصغيرة وغير المدرعة ،ليس لدى البيشمركة أي دعم
جوي حالياً».
واعتبر التقرير ان «استمرار الخالف بين الحكومة
االتحادية وحكومة اإلقليم ،حول عقود النفط وترتيبات
تقاسم اإليرادات ،يعوق التسليح والتدريب».

وعلى صعيد أصداء الشــأن العراقي في منطقة الشرق
االوسط ،أشار الكاتب اإلمــاراتي عبــدالله جمعة الحاج
في مقال له في صحيفة «االتحاد» اإلماراتيــة الى أن
«دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلى العــراق على
أن��ه م��ي��دان ص��راع ضمن صراعها الجيوستراتيجــي
األوسع مع إيران ،بمعنى أن المكاسب السياسية التــي
تحققها إي��ران في العراق ينظر إليها على أنها بمثابة
مكاسب إلي��ران ذاتها وخسائر للدول الخمس» بحسب
تعبيره.

تظاهرة داعمة لقائد الجيش حفتر

مقتل جندي تون�سي �إثر هجوم
على قاعدة ع�سكرية
أعلنت الحكومة التونسية مقتل
جندي إثر هجوم متشددين إسالميين
على معسكر للجيش أمس في بلدة
سبيطلة قرب الحدود مع الجزائر.
ونقلت وكالة رويترز بيانا ً صادرا ً
عن وزارت��ي الدفاع والداخلية أفاد
بأن «مجموعة من المسلحين حاولت
اقتحام قاعدة عسكرية ،وتصدت لها
وحدات من الجيش وقوات األمن».
كما أعلن البيان عن إصابة مدني
بسبب الهجوم .وقال راديو تونس:
«إن المتشددين شنوا هجوما ً أيضا ً
على مركز شرطة سبيطلة».
وتتعرض القوات التونسية في
اآلونة األخيرة لمجموعة من الهجمات
من جانب متشددين فروا من الصراع
في مالي بعد تدخل الجيش الفرنسي
هناك ولجأوا إلى منطقة الشعانبي
ال��ت��ون��س��ي��ة ال��م��ح��اذي��ة ل��ل��ح��دود
الجزائرية.
وأع��ادت قوات الجيش التونسي
انتشارها في منطقة جبل الشعانبي
للتصدي لهؤالء المتشددين.
وأدت الهجمات المتكررة على
نقاط التفتيش في هذه المنطقة إلى
مقتل  15جنديا ً على األقل.

الحدود التونسية ـ الجزائرية تشهد تو ّترا ً
وتواجه تونس خطر المتشددين
اإلسالميين منذ اإلطاحة بالرئيس
السابق زي��ن العابدين ب��ن علي،
من بينها جماعة أنصار الشريعة
التابعة للقاعدة .كما أسهمت حالة
الفوضى في ليبيا ومالي في زيادة
ت��دف��ق األس��ل��ح��ة والمقاتلين على

األراضي التونسية.
وك���ان ق��د قتل م��ا الي��ق��ل ع��ن 14
جنديا ً تونسيا ً وأصيب  20آخرون
في هجوم وق��ع في تموز الماضي،
ُوفقد جندي آخر يرجح أنه اختطف
في كمين نصبه مسلحون إسالميون
في جبل الشعانبي.

