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عربيات

وفد حما�س والجهاد ي�صل القاهرة للم�شاركة نمحادثات التهدئة

العدو ي�سحب قواته من القطاع ...و�أبو زهري ي�ؤكد ف�شل العدوان

وفد حماس  -الجهاد اإلسالمي
أكد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو
زه���ري أن رئ��ي��س حكومة االح��ت�لال بنيامين
نتنياهو «فشل 100في المئة في عدوانه على
قطاع غ��زة» .وقال أبو زهري في بيان صحفي
أمس« :ال زال في وسعنا الكثير لنفعله ونتنياهو
فشل في غزة تماما».
وكان نتنياهو أعلن أن الجيش «االسرائيلي»
بذل أقصى ما بوسعه في الحرب على قطاع غزة،
لكنه أكد أنه «ال ضمانة 100في المئة لنجاح
المعركة» .فيما أعلن جيش االحتالل ان مهمته في
قطاع غزة لم تنته بعد.
ووص���ف نتنياهو ف��ي ب��ي��ان صحفي أمس
المعارك التي دارت في القطاع بـ«المعقدة»،
وزع��م أن «العملية العسكرية ضربت نظام
حماس االستراتيجي ال��ذي عملت عليه طوال
السنوات الماضية».
وانسحبت قوات االحتالل من المناطق الشرقية
بالقطاع وال��ت��ي توغلت فيها خ�لال ال��ع��دوان
وذلك بموجب اتفاق وقف اطالق النار لمدة 72
ساعة الذي تم التوصل اليه بين حركة حماس
واالحتالل ووافقت عليه الفصائل الفلسطينية.

فشل مجلس األمن

من جهة أخ��رى ،قال وزير خارجية السلطة
الفلسطينية رياض المالكي إنه ينبغي إحالة
الكيان االسرائيلي الى المحكمة الجنائية الدولية
بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
المالكي وبعيد اجتماعه مع ممثلي اإلدع��اء
في المحكمة بالهاي أكد أنه خالل الـ  28يوما ً
األخيرة كانت هناك أدل ٌة واضحة على أنّ جرائم
الحرب التي ارتكبها االحتالل االسرائيلي تصل
الى جرائم ضد اإلنسانية.
وصرح بأنّ السلطة الفلسطينية تبذل جهودا ً
حتى تصبح عضوا ًفي المحكمة الجنائية الدولية،
وهي خطوة تعطي المحكمة صالحية النظر في
جرائم مرتكبة في األراضي الفلسطينية.
وقال المالكي :إن «مجلس األمن الدولي فشل
في مهمته ،في حماية المدنيين ،وسمح للصهاينة
باالستمرار بعدوانهم على قطاع غزة ،ما دفع
الحكومة الفلسطينية للتقدم بطلب االنضمام الى
المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن العدو د ّمر البنية التحتية للقطاع،

العدو يقصف مواقع مدينة آمنة
التي استمرت  30يوما ،وان العالم اجمع شاهد
هشاشة هذا الكيان المستبد والقاتل.
ووصف االنسحاب القسري لقوات االحتالل
الصهيوني من غ��زة ،بانها هزيمة ثالثة مذلة
لهذا الكيان المزيف ،وقال :ان النزعة الخبیثة
للصهاینة قد امتزجت بالعدوان والقتل ،لذلك
ال یوجد ادن��ی ام��ل بالمسیرة السلمیة وبناء
الدیمقراطیة وفق راي االغلبیة اصحاب االرض
االصلیین فی فلسطین المحتلة.

وفد حماس والجهاد
يغادر للقاهرة

مساعد رئيس األركان اإليرانية
مضيفا أن حكومته تهدف إلى تقديم المسؤولين
عن جرائم الحرب في غزة للمحاكمة .وقال إن
حكومته بدأت في اتخاذ التدابير كافة لتوقيع
اتفاقية روما.
وعن المبادرة المصرية ،أكد رياض المالكي أن
«مصر مستمرة في مشاوراتها مع وفد الفصائل
الفلسطينية بهدف الوصول «إلى حل نهائي ألزمة
قطاع غزة» .مشيرا ً الى أن «الحكومة الفلسطينية
تعلق آماال كبيرة على الجهود المصرية لوقف
إطالق النار ورفع الحصار المفروض على قطاع
غزة منذ العام .2006
وأض����اف« :خ�ل�ال ه���ذه ال��م��ف��اوض��ات على
«إسرائيل» أن تمتنع عن القيام بأية إج��راءات
باألراضي المحتلة تهدد المفاوضات ،ويجب أن
نكون واضحين في أن مفاوضاتنا بشأن غزة
والقدس الشرقية ،إذ نسعى إل��ى ضمهما إلى
األراضي الفلسطينية ،وعلينا أن نتحدث أيضا
عن وضع القدس».
وأعلن بيان للعدو أنه «سيسحب كامل قواته
من قطاع غزة وذلك مع دخول سريان وقف إطالق
النار .
ومن المفترض أن يكون اتفاق وقف النا ِرقد
قطاع غزة.
دخل حيز التنفيذ منذ صباح أمس في
ِ

وقد أعلن في مصر مساء أول من أمس االثنين
عن التوصل الى االتفاق الذي يستمر لثالثة أيا ٍم
بعد موافقة كل من الكيان «االسرائيلي» والوفد
الفلسطينيالمشترك.
وقال مصدر مصري« :إن وفدا يمثل حكومة
نتنياهو سيصل اليوم (أمس) لبدء مفاوضات
غير مباشرة بهدف التوصل ال��ى اتفاق هدنة
شاملة.
وكان الوفد الفلسطيني قدم شروطه األربعة
للموافقة على هدنة دائمة من بينها رفع الحصار
وفتح المعابر وضمانات بعدم اع��ت��داء كيان
االحتالل مرة أخرى.

هزيمة مذلة ثالثة للعدو

وفي السياق ،أكد العميد مسعود جزائري
م��س��اع��د رئ��ي��س هيئة األرك����ان اإلي��ران��ي��ة أن
االنسحاب القسري لقوات االحتالل «اإلسرائيلي»
سجل هزيمة مذلة ثالثة للكيان «االسرائيلي».
وأوضح العميد مسعود جزائري نائب القيادة
العامة للقوات المسلحة اإليرانية ق��ائ�لاً :إن
الهزيمتين التاريخيتين للصهاينة في حربي 22
يوما ً و 8أيام في غزة ،اكتملت مع تحطيم هيمنة
الكيان «اإلسرائيلي» الغاصب في الحرب الحالية

بين الهدنة ومحكمة الجنايات الدولية ال�شعب الفل�سطيني والف�صائل قالوا كلمتهم

�أبو حازم :الغرب والعرب يفاو�ضان با�سم «�إ�سرائيل»
زيدان :المقاومة تكبح جماح العدو وتلزمه بوقف �إطالق النار
دمشق ـ سعد الله الخليل
بعد ساعات من دخول الهدنة في قطاع غزة حيّزالتنفيذ
توجهت السلطة الفلسطينية إل��ى محكمة الجنايات
الدولية لتقديم ملف الجرائم «اإلسرائيلية» في غزة الى
المحكمة ،وبين الهدنة والمحكمة يتوضح حجم المعاناة
والتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني والمعادالت
الجديدة التي فرضتها المقاومة.
قبل دقائق من دخول هدنة لثالثة أيام حيّز التنفيذ
واصلت طائرات االحتالل ومدفعيته قصفها لمدن و قرى
قطاع غزة ،وكان  29يوما ً من العدوان لم تشبع غريزة
الدم لدى العدو ،فاستثمر اللحظات األخيرة في مسعى
إليصال حصيلة العدوان على غزة األلفي شهيد و نحو
عشرة آالف جريح.

نزع السالح أم تدمير األنفاق؟

ي��رى أمين سر حركة فتح االنتفاض أب��و ح��ازم أن
الكيان الصهيوني رضي بالهدنة بعد عجزه عن تحقيق
أهدافه خالل  29يوما ً من العدوان بنزع سالح المقاومة
في القطاع والقضاء على الفصائل الفلسطينية ،وبالتالي
ت��ورط في ال��دخ��ول ال��ب��ري ،وأدرك أن��ه غير ق��ادر على
االستمرار لفترة أطول وهو ما دفع برئيس وزراء العدو
للضغط على حلفائة والمتواطئين معه من أنظمة عربية
وإقليمية في محاولة لوقف إطالق النار.
وأضاف أبو حازم في حديثه لصحيفة البناء «يسعى
العدو لتحقيق مكاسب في السياسة بعد فشل تحقيقها
في العمل العسكري» .واعتبر أبو حازم أن صمود الهدنة
مرهون «بالقبول بالشروط التي تم اإلتفاق عليها في
القاهرة» ،وحول إعالن العدو تحقيق أهدافه من خالل
العملية العسكرية على غزة بتدمير األنفاق في القطاع
قال أبو حازم »:األهداف الحقيقية تتجاوز تدمير األنفاق
وم��ا الحديث عن األنفاق س��وى انعكاس لفشل العدو
بالقضاء على المقاومة في محاولة للتبرير لجمهوره
وإقناعه بأنه حقق أهدافه بتدميراألنفاق».
ولفت أبو حازم« :أن الهدنة تأتي كمطلب فلسطيني
أيضا ً في ظل الوضع اإلنساني المأسوي ،ولكنه أكد أنه
ال يمكن القبول بالتهدئة كنتيجة نهائية للعدوان أي أن
تسير األمور نحو التهدئة مقابل التهدئة.
واعتبر أبو حازم« :أن الغرب والعرب اليوم يفاوضون
نيابة عن العدو «اإلسرائيلي» في حين تكتفي مصر بتلقى
الشروط لصوغ االتفاق في إطار مبادرتها .ولفت إلمكانية
أن «يلجأ العد إلى تكتيك إبقاء الوضع ضمن حالة الالحرب
والالهدنة للتهرب من أي استحقاقات آتية.

المقاومة الضامن األوحد

من جهته ،يرى الكاتب حسام زيدان أن الضامن الوحيد
في إلزام كيان االحتالل «االسرائيلي» بأي اتفاق صمود
الشعب الفلسطيني والمقاومة ،وم��ا أبدته من بسالة
ودفاع في الخطوط األمامية ،وضرب المدن الكيان بشكل
مباشر وكثيف ،ما سيكون دافع إللزام االحتالل وبرهان أن

المقاومة ليست ضعيفة ،فالضامن الحقيقي واألساسي
ألي اتفاق هو الشعب الفلسطيني بمقاومته وقوته ،وأكثر
من عامل سيكون الضامن ألية اتفاقات الحقة حيث دخلت
على خط الحرب معادلة جديدة ،ستكبح جماح العدو
وتلزمه وق��ف إط�لاق النار بشروط المقاومة ،ويضيف
زيدان « بدأت مصر على الخط مع الفصائل الفلسطينية،
ضمن دورها كراعية التفاق وقف إطالق النار ستكون على
قدر المسؤولية لتحقيق المطالب الفلسطينية» .وبحسب
زيدان سيكون الهدف الرئيسي من المباحثات المقبلة هو
رفع الحصار ووقف العدوان «اإلسرائيلي» ،ضمن مطالبة
المقاومة الفلسطينية بضرورة رفع الحصار ،وتمكين
الشعب من الحرية على المعابر ،بما فيها إنشاء ميناء
بحري ،ووقف االنتهاكات والعدوان على قطاع غزة ،وفك
الحصار البحري ،وإنهاء المنطقة العازلة ،وتحرير األسرى
ما بعد التطورات الميدانية األخيرة ،وإطالق سراح أسرى
الدفعة الرابعة التي تعنت كيان االحتالل «اإلسرائيلي»
في تنفيذها والتي تنكرت فيها لرئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس.

الملف الفلسطيني إلى الهاي

على صعيد آخ��ر ،تقدم وزي��ر ال��ع��دل ف��ي الحكومة
الفلسطينية سليم السقا ،وإسماعيل جبر النائب العام
لمحكمة غزة ،لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها
اله��اي (هولندا) بشكوى مشتركة عبر مكتب محاماة
فرنسي ،استنادا إلى (البند  )15.1من النظام األساسي
للمحكمة «ال��ذي يعطي الحق للمدعي العام أن يباشر
التحقيقات م��ن تلقاء نفسه على أس��اس المعلومات
المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة» .بتنفيذ
هجمات ضد المدنيين وتنفيذ هجمات تسببت في خسائر
بشرية وإصابات وأض��رار مفرطة ،وتدمير الممتلكات
واالستيالء عليها ،وجريمة االستعمار وجريمة الفصل
العنصري».
الخطوة الفلسطينية سبقتها دع��وة المشاركين في
االجتماع الوزاري للجنة فلسطين في حركة عدم اإلنحياز
في طهران محكمة العدل الدولية الى التحقيق بجرائم
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبها الكيان
الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وح���ول ال��خ��ط��وة وال���دع���وات لنقل الملف لمحكمة
الجنايات الدولية قال المسؤول اإلعالمي في الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة أن��ور رجا
« من الجيد أن يُعمل على ذلك وتوثيق ما يجري رغم
قناعتي أن��ا وكثيرين أن ذل��ك ل��ن يأتي بنتائج ،كما
حصل في يوغسالفيا كون المشروع كان تقسيميا ً خدم
مصالح الدول الكبرى من بوابة حقوق اإلنسان ،فالدم
الفلسطيني ليس بحاجة ألن ُيستنزف م�� ّرة أخ��رى من
بوابة محكمة الجنايات» .هذه المحاكم تستنفر لجرائم
ّ
توظف سياسياً ،كما حدث مع اغتيال رفيق الحريري
في لبنان .استنفر العالم ومجلس األم��ن ،أ ّم��ا الشعب
الفلسطيني الذي يُغتال كل يوم ،فال أحد من هذا العالم
يح ّرك ساكنا ً إزاءه.

غ���ادر وف��د م��ن حركتي ح��م��اس والجهاد
اإلس�لام��ي ظهر اليوم الثالثاء قطاع غ��زة إلى
العاصمة المصرية ال��ق��اه��رة للمشاركة في
المفاوضات والبحث حول مطالب المقاومة لوقف
دائم إلطالق النار.
وأف��اد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي
يوسف الحساينة أن عضو القيادة السياسية
في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش وعضو
المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية
وعماد العملي قد غ��ادروا قطاع غزة عبر معبر
رفح البري إلى القاهرة للمشاركة في مفاوضات
وقف إطالق النار.
يشار إلى أن الوفد المغادر من غزة سيلتقي
الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة (فتح -
منظمة التحرير الفلسطينية  -وحماس والجهاد
اإلسالمي).
وكان مسؤول مصري قال« :إن القاهرة تجري
ات��ص��االت مكثفة م��ع االح��ت�لال «اإلسرائيلي»
للسماح لعضو المكتب السياسي لحركة
«حماس» خليل الحية وعماد العلمي والقيادي
في حركة «الجهاد اإلس�لام��ي» خالد البطش،
بالتوجه إلى القاهرة.
واشار المسؤول الى أن نائب وزير الخارجية
األميركي وليام بيرنز سيتابع المفاوضات في
القاهرة.
ومن المتوقع أن يضم الوفد «اإلسرائيلي» الى
القاهرة رئيس جهاز األمن العام يورام كوهين
ورئيس الدائرة السياسية واألمنية في وزارة
الحرب عاموس غلعاد ،والمحامي يتسحق
مولخو.

الن�سور� :إلغاء العالقات مع «�إ�سرائيل»
لي�س في م�صلحة الفل�سطينيين!
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
وصف رئيس ال��وزراء األردن��ي د .عبدالله النسور في اجتماع للحكومة
األردن��ي��ة ما ترتكبه «إسرائيل» في غ��زة بأنها جرائم .مع ّب ًرا عن «إدان��ة
األردن واستنكاره للمجازر وعمليات القتل الجماعي التي تقوم به القوات
«اإلسرائيلية» في قطاع غزة ،وبخاصة قتل المدنيين األبرياء الع ّزل من شيوخ
ونساء وأطفال ،وأن الحكومة تعتبر ما يحدث صفعة في وجه اإلنسانية
جمعاء».
وأضاف« :لكن هناك كثير من الناس (كلما دق الكوز بالجرة) في أي قطر
من األقطار ياتون بالمشكلة الى األردن ويحاولون إظهار أن الدولة األردنية
مقصرة» الفتا ً الى «أن وجه القصور الذي يتحدثون عنه يتمثل في سحب
السفير األردني من تل أبيب والسفير «اإلسرائيلي» من األردن».
مشيرا ً إلى أن سحب السفير ( ال يحتاج سوى تلفوند) ولكن بحساب
األرباح والخسائر من يربح ومن يخسر من عملية سحب السفراء.
واعتبر النسور «ان السفير األردني الموجود هناك هو «لخدمة مصالح
أبناء الضفة الغربية الذين تمر طريقهم فقط من األردن ،وكذلك األمر بالنسبة
لبضائعهم ودوائهم وسفرهم ورحالتهم الى العمرة والحج ،واألمر ينطبق
أيضا ً على أبناء عرب الـ  48وقطاع غزة».
محذرا ً من الذين يحاولون دفع األردن التخاذ قرارات ومواقف أكثر من الذي
يستطيعه األردن.
وقال« :إن األردن مستمر ومنذ بدء العدوان بالتحرك السياسي المكثف
وعلى كافة المستويات باالتصال والتداول مع الدول الشقيقة والصديقة
لممارسة الضغوط لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وشرح تداعياته
السياسية واإلنسانية الخطيرة على الشعب الفلسطيني وعلى األمن
واالستقرار اإلقليمي والعالمي.
ورأى النسور أن «األردن ليس سببا ً في المشكلة ،وال هو جزء منها بل على
العكس ،هو يعمل على تطويقها وحلها  ،داعيا ً إلى (أن ال نبدا بالتالوم وننسى
العدو «والغا ً ومتمادياً» في االعتداء على شعب فلسطين).
يقصر) وموقفه السياسي والعملياتي
واعتبر النسور أن األردن (لم ولن ّ
واضح ونحن الرئة الوحيدة التي ال تزال تتنفس منها غزة لحد اآلن ،وأن صلة
الوصل الوحيدة مع الضفة الغربية ما تزال األردن وستظل الى أمد طويل حتى
تحل القضية الفلسطينية.

م�س�ؤول ع�سكري يمني:
وادي ح�ضرموت بالكامل في يد القاعدة
كشف مصدر عسكري يمني أن «القاعدة» باتت تسيطر بالكامل على وادي
حضرموت ،فارضة على السكان أوامرها وأحكامها ،في وقت يستعد فيه
الجيش لحملة أمنية واسعة النطاق في المنطقة
وقال المصدر العسكري لجريدة «الشرق األوسط» »:إن السلطات المحلية
في وادي حضرموت غير موجودة ،وعناصرالقاعدة هم من يديرون شؤون
المنطقة» .وأوضح أن الجيش أرسل تعزيزات ضخمة إلى حضرموت؛ تمهيدا ً
لشنّ حرب ضدهم ،بعد طردهم من معاقلهم الرئيسية في محافظتي «شبوة»
و«أبين» في أيار الماضي ،ولفت المصدر إلى أن مه ّمة الجيش ستكون صعبة
بسبب مواالة سكان محليين هناك للقاعدة ،إضافة إلى التضاريس الجغرافية
الوعرة في وادي حضرموت».
وبحسب الجريدة فإن مسلحي القاعدة يحاولون فرض مفهومهم المتشدد
للشريعة اإلسالمية على أجزاء من وادي حضرموت ،حيث يعتقد أن سيطرة
الحكومة هي األضعف .وقال السكان الشهر الماضي إن «المتشددين وزعوا
منشورات في مدينة سيحون الجنوبية أنذروا فيها النساء بعدم الخروج من
دون محرم.

كلينتون :اتفقنا مع «الإخوان الم�سلمين»
على �إعالن «داع�ش»
فجرت وزيرة الخارجية االميركية
ّ
السابقة هيالري كلينتون في كتاب
ل��ه��ا أط��ل��ق��ت عليه اس���م «خ��ي��ارات
صعبة» ،مفاجأة من الطراز الثقيل،
عندما اعترفت بأن االدارة االميركية
قامت بتأسيس ما يسمى بتنظيم
«ال���دول���ة االس�لام��ي��ة ف��ي ال��ع��راق
وال���ش���ام» ال��م��وس��وم ب���ـ»داع���ش»،
لتقسيم منطقة الشرق االوسط .
وأف���اد موقع «ال��ف��رات» أول من
أمس ،أن الوزیرة األميركیة السابقة
قالت في كتاب مذكراتها الذي صدر
في أميركا أخ��ي��راً« :دخلنا الحرب
العراقیة واللیبیة والسوریة وكل
شيء كان على ما یرام وجیدا ً جدا ً
وفجأة قامت ث��ورة 7/3 - 6/30
ف��ي م��ص��ر وك���ل ش���يء تغیر خ�لال
 72ساعة» .وأضافت« :تم االتفاق
على إع�لان ال��دول��ة اإلسالمیة یوم
 ،5/7/2013وكنا ننتظر اإلعالن
ل��ك��ي ن��ع��ت��رف ن��ح��ن وأوروب�����ا بها
فوراً».
وتابعت تقول« :كنت قد زرت 112

دول��ة فى العالم ...وتم االتفاق مع
بعض األصدقاء باالعتراف بـ»الدولة
االسالمیة» حال إعالنها فورا ً وفجأة
تحطم كل شيء» .
وأض��اف��ت« :ك��ل ش��يء كسر أم��ام
أعیننا من دون سابق إن��ذار ،شيء
مه ّول ح��دث!! ،فكرنا فى استخدام
القوة ولكن مصر لیست سوریة أو
لیبیا ،فجیش مصر ق��وي للغایة
وشعب مصر لن یترك جیشه وحده
أبداً».
وت��زی��د« :وعندما تحركنا بعدد
من قطع األسطول األميركی ناحیة
االسكندریة تم رصدنا من قبل سرب
غواصات حدیثة ج��دا ً یطلق علیها
ذئاب البحر  21وهي مجهزة بأحدث
األسلحة والرصد والتتبع ،وعندما
حاولنا االق��ت��راب م��ن قبالة البحر
األحمر فوجئنا بسرب طائرات میغ
 21الروسیة القدیمة ،ولكن األغرب أن
راداراتنا لم تكتشفها من أین أتت وأین
ذهبت بعد ذلك ،ففضلنا الرجوع ،مرة
أخرى ازداد التفاف الشعب المصري

مع جیشه وتحركت الصین وروسیا
رافضین هذا الوضع ،وتم رجوع قطع
األس��ط��ول وإل��ى اآلن ال نعرف كیف
نتعامل مع مصر وجیشها».
وتقول هیالري« :إذا استخدمنا
ال���ق���وة ض���د م��ص��ر خ��س��رن��ا ،وإذا
تركنا مصر خسرنا شیئا ً في غایة
الصعوبة ،مصر ه��ي قلب العالم
ال��ع��رب��ي واإلس�ل�ام���ي وم���ن خ�لال
سیطرتنا علیها من خالل اإلخوان عن
طریق ما یسمى بـ «الدولة اإلسالمیة»
وتقسیمها ،ك��ان بعد ذل��ك التوجه
ل��دول الخلیح الفارسي وكانت أول
دولة مهیأة الكویت عن طریق أعواننا
هنا ،م��ن اإلخ���وان فالسعودیة ثم
اإلمارات والبحرین وعمان وبعد ذلك
یعاد تقسیم المنطقة العربیة بالكامل
بما تشمله بقیة الدول العربیة ودول
المغرب العربي ،وتصبح السیطرة
لنا بالكامل خصوصا ً على منابع
النفط والمنافذ البحریة ،وإذا كان
هناك بعض االختالف بینهم فالوضع
یتغیر».

مقتل و�إ�صابة « 282داع�شي ًا» بق�صف جوي غرب المو�صل

البي�شمركة ت�ستعيد ال�سيطرة على «ربيعة» و«�سنجار»

قوات كردية على مشارف الموصل
أكد مصدر مطلع في محافظة دهوك ،أمس ،بأن قوات
البيشمركة الكردية فرضت سيطرتها على مركز قضاء
سنجار وناحية ربيعة الحدودية غرب مدينة الموصل.
وق��ال المصدر في حديث لـ«السومرية نيوز»« :إن
أع��دادا ً كبيرة من ق��وات البيشمركة تمكنوا ،في ساعة
متقدمة من ليلة أمس ،من السيطرة على قضاء سنجار،
( 120كلم غرب الموصل) ،وناحية ربيعة الحدودية مع
سورية 125( ،كلم غرب الموصل)» ،مشيرا ً إلى «قوات
البيشمركة دخلت مناطق في مركز مدينة سنجار» .
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه:
«أن قوات البيشمركة تمكنت من قتل العديد من مسلحي
«داع��ش» فضال عن االستيالء على عدد من آلياتهم».
مؤكدا ً «هروب العشرات من عناصر التنظيم الى مناطق
أخرى».
وك��ان المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات
المسلحة الفريق قاسم عطا في أعلن ،أمس االثنين ،أن
«صقور الجو دكوا مقرات تنظيم داعش وأماكن وجودهم
في قضاء سنجارغرب الموصل».
كما أعلن عطا ،في وق��ت سابق أم��س االثنين ،عن
مباشرة قيادة القوة الجوية بقصف «ال��دواع��ش» في
مناطق البعاج وسنجار والقرى التابعة لهما ،بعد أمر
القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ،قيادتي
القوة الجوية وطيران الجيش بتقديم اإلسناد الجوي
لقوات البيشمركة ضد تنظيم «داعش».

وك��ان حزب العمال الكردستاني قد دعا كل األك��راد
لالنتفاض ضد مقاتلي تنظيم «الدولة اإلسالمية» في
شمال العراق بعدما سيطر المتشددون على مناطق منها
قضاء سنجار في تقدم سريع.
وق��ال الحزب ال��ذي يخوض مواجهة ضد الحكومة
التركية منذ  30عاماً ،في بيان على موقعه اإللكتروني:
«يجب أن ينتفض جميع األك��راد في الشمال والشرق
والجنوب والغرب ضد الهجوم على األكراد في سنجار
(في شمال العراق)».
وفي سياق آخر ،أعلن مركز اإلع�لام الوطني ،أمس،
مقتل وإصابة  282مسلحا ً من تنظيم «داعش» بقصف
لطيران الجيش في قضاء سنجار غرب الموصل.
وبحسب السومرية نيوز فقد قال المركز ،إن «طيران
الجيش قصف ،بعد ظهر اليوم(أمس) ،تجمعات لتنظيم
داعش في قضاء سنجار ( 120كلم غرب الموصل) ،ما
أسفر عن مقتل وإصابة  282مسلحا ً من التنظيم».
يذكر أن محافظة نينوى شهدت( ،أم��س) ،تعرض
أح��ي��اء ع��دة شمالي الموصل لقصف مكثف بقذائف
ال��ه��اون ،ومقتل ع��دد م��ن مسلحي تنظيم «داع���ش»
بقصف ج��وي على مقرين تابعين للتنظيم ،فيما تم
تدمير مشروع ماء يغذي محطة نينوى الغازية جنوب
وجنوب شرقي الموصل ،واشتباكات عنيفة اندلعت بين
قوات البيشمركة الكردية وتنظيم «داعش» في بعشيقة
شرق الموصل.

ال�سي�سي يد�شن م�شروع محور قناة ال�سوي�س

محاوالت النتشال االقتصاد المصري
أع��ل��ن ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري عبد
الفتاح السيسي أم��س عن تدشين
مشروع محور قناة السويس.
وج��اء إع�لان السيسي ع��ن هذا
المشروع الضخم من ن��ادي هيئة
قناة السويس حيث حضر االحتفال
ب��ه��ذه المناسبة برفقة لفيف من
الوزراء وكبار رجال الدولة.
وف��ي كلمة ل��ه ب��ه��ذه المناسبة
التي تتزامن مع الذكرى  58لتأميم
قناة السويس ،شدد السيسي على
أن موقف القوات المسلحة من هذا
المشروع لم يتغير عن موقفها منه
قبل ذلك ،في إش��ارة إلى مالحظات
أبداها الجيش على مقترحات سابقة
لهذا المشروع خ�لال حكم الرئيس
المعزول محمد مرسي.

وأوض������ح أن م����راع����اة األم���ن
القومي في الموافقة على مثل هذه
المشروعات هي المحدد الرئيس
للمضي قدما ً في تنفيذها.
وأل��ق��ى ال��ف��ري��ق م��ه��اب مميش،
رئيس هيئة قناة السويس ،كلمة
أك��د فيها أن «المصريين بحفرهم
لقناة السويس بسواعدهم ودمائهم
ودموعهم صنعوا التاريخ وشريان
الحياة ليس لمصر وح��ده��ا ولكن
للعالم أجمع».
وأشار مميش إلى احتياج مصر
ال��ش��دي��د ل��م��ش��روع ع��م�لاق ل��دع��م
االقتصاد ،معتبرا ً أن��ه «المشروع
القومي لمصر ف��ي ال��ق��رن الحادي
والعشرين».
وت��اب��ع »:س��ي��ت��م إن��ش��اء قناة

السويس الجديدة م��وازي��ة للقناة
الحالية بإجمالي طول  72كلم منها
 35كلم حفر جاف و 37كلم توسعة
وتعميق (لقناة السويس)».
وم���ن ج��ان��ب��ه ،ش���دد ال��رئ��ي��س
ال��س��ي��س��ي ع��ل��ى أن ح��ف��ر ال��ق��ن��اة
ال��ج��دي��دة الب��د أن ي��ك��ون بسواعد
وتمويل المصريين فقط ،وذلك بطرح
أسهم وس��ن��دات للبنوك المصرية
والمواطنين المصريين أيضاً ،وأشار
إلى أن «سيناء لها وضع حساس»
والبد أن تكون هذه النقطة حاضرة
دائما في أذهان المصريين.
وأوضح السيسي أن هناك «17
شركة وطنية مدنيّة ستعمل تحت
إشراف مباشر من القوات المسلحة
لتنفيذ المشروع».

