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االحتالل ي�ست�أنف عدوانه والمقاومة تق�صف الم�ستوطنات وم�صر ت�أ�سف

زيباري يتوقع تغ ّيرات ميدانية ومجل�س الأمن يدعو لحماية الأقليات

الم�ستوطنون :انجازات نتنياهو كبرج من ورق

�ضربات جوية �ضد «داع�ش» �شمال العراق

المقاومة تستعد
إرب��اك وخيبة أمل وقلق وغضب.
ه��ك��ذا يمكن وص���ف األج����واء التي
س������ادت أوس�������اط ال��م��س��ت��وي��ات
اإلسرائيلية المختلفة لتنفيذ فصائل
ال��م��ق��اوم��ة الفلسطينية تهديدها
بقصف المستوطنات ما لم يحصل
الفلسطينيون على حقوقهم.
ص��ن��اع ال��ق��رار ف��ي ك��ي��ان العدو
وخ��ص��وص��ا ً ال��ث��ن��ائ��ي نتنياهو-
يعالون أصيب بإرباك شديد .تقول
القناة العاشرة هذا الثنائي الذي لم
يفوت فرصة طوال األي��ام الماضية
لتقديم جردة انجازات العدوان على
غزة واقناع الرأي العام اإلسرائيلي
بذلك ،وجد نفسه أم��ام واق��ع تنهار
فيه حملة تسويق انجازاته كبرج
من ورق.
ال��م��س��ت��وط��ن��ون وال س��ي��م��ا في
المستوطنات القريبة من قطاع غزة
لفهم القلق والخوف بعدما تبينوا أال
قيمة لكل ادعاءات النصر التي أتحفهم
بها الجيش اإلسرائيلي والحكومة.
خيبة أمل المستوطنين ومزايدة
اليمينيين وإص��رار المقاومين كلها
عوامل تعمق معضلة رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو وتضعه مجددا ً أمام
خيارات صعبة.

الخارجية المصرية تأسف

أعربت الخارجية المصرية عن
أسفها البالغ لعدم اإللتزام بتمديد
وقف إط�لاق النار في غ��زة ،وطالبت
إسرائيل «باإللتزام بقواعد القانون
ال��دول��ى وم��راع��اة مصالح الشعب
الفلسطيني».
ورأت الخارجية المصرية في بيان
أنه تجب عودة المفاوضات «تجنبا ً
الستمرار سقوط الضحايا وللحيلولة
دون مضاعفة خسائر الفلسطينيين»،
وح ّثت جميع األطراف على استغالل
ال���ف���رص���ة ال��م��ت��اح��ة الس��ت��ئ��ن��اف
المفاوضات حول النقاط المحدودة
العالقة.
وج����ددت ال��خ��ارج��ي��ة مطالبتها
بضرورة ضبط النفس واإلمتناع عن
التصعيد العسكري وعدم استهداف
المدنيين في غزة.
وبحسب البيان فإن النقاط العالقة
التي بقيت من دون اتفاق «محدودة»،
وه��و م��ا ك��ان ي��ف��رض تجديد وقف

وفد فصائل المقاومة في القاهرة
إطالق النار.

استمرار العدوان

مع انتهاء مهلة الـ  72ساعة من
التهدئة ف��ي ق��ط��اع غ��زة وم��ن دون
التوصل إلى اتفاق ،استأنفت إسرائيل
عدوانها اإلره��اب��ي على قطاع غزة،
بعد انتهاء مهلة  72ساعة من دون
التوصل إلى اتفاق في القاهرة.
وأدى قصف العدو إلى استشهاد
 3فلسطينيين وإصابة أكثر من 20
مواطنا ً بجروح من ج��راء استهداف
طائرات اإلحتالل ومدفعيته مناطق
شرق قطاع غزة وشماله .وطاولت
االعتداءات اإلسرائيلية أيضا ً مسجد
ال��ن��ور ال��م��ح��م��دي وح��ي��ي ال��زي��ت��ون
والتفاح ومنطقة األنفاق على الشريط
الحدودي.
وردّت فصائل المقاومة الفلسطينية
على العدوان فقصفت المستوطنات
ف���ي ع��س��ق�لان وم��ج��م��ع اش��ك��ول
وكيسوفيم واسدود وشاعر هنيغيف
ونتيف عتسراه م��ا أدى إل��ى جرح
مستوطنين ح��ال أحدهما خطرة،
فيما تحدث الجيش اإلسرائيلي عن
اعتراض القبة الحديدية ع��ددا ً من
الصواريخ.
وأعلنت القناة اإلسرائيلية الثانية
أن أكثر من  35صاروخا ً أطلقت صباح
الجمعة على المستوطنات ،فيما
قالت القناة العاشرة إن مستوطنين
إسرائيليين اثنين جرحا بنتيجة
هذه الصواريخ ،واعترف العدو بعد
قصف السرايا لمستوطنات غالف
غزة بإصابة  4صهاينة بينهم جندي
إصابته خطيرة.
وأعلنت سرايا القدس أن «العدو
أنهى التهدئة الموقتة برفضه مطالب
المقاومة وهو يتحمل مسؤولية ذلك»،
وأض��اف��ت إن «ال��ع��دو ل��ن يأخذ منا
بالسياسة ما عجز عنه في الميدان».
وزير االقتصاد اإلسرائيلي اعتبر
أن «ه����ذه ل��ح��ظ��ة اخ��ت��ب��ار ل��ل��ردع
اإلسرائيلي» ،ودع��ا رئيس وزرائ��ه
بنيامين نتنياهو لسحب الوفد من
القاهرة والرد الفوري على صواريخ
المقاومة .فيما أف��ادت وسائل إعالم
إسرائيلية ب��أن «الجبهة الداخلية
أوع��زت بفتح المالجئ على مسافة
 80كلم من قطاع غزة».

قادة العدو ..خيبة أمل وهزينة
القناة اإلسرائيلية الثانية قالت إن
الجيش اإلسرائيلي يدرس خيارات
الرد وذلك
وك�����ان ال����وف����دان ال��ف��س��ط��ي��ن��ي
واإلسرائيلي لم يوافقا على تمديد
الهدنة ،خصوصا ً بعد ع��رض وفد
ال��ع��دو تسليم جثامين  8شهداء
و 15أسيرا ً في مقابل تسليم جثتي
جندييه وع��دم إط�لاق س��راح أسرى
صفقة شاليط ،وهو ما رفضه الجانب
الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم حركة حماس
سامي أبو زهري «إن فصائل المقاومة
لم توافق على تمديد التهدئة» ،مؤكدا ً
«االستمرار في التفاوض».
وك��ان لقاء الوفد الفلسطيني مع
ال��وف��د ال��م��ص��ري استمر ل��م��دة ست
ساعات ونصف لبحث تمديد التهدئة.
ولكن ما تمخض عنه غير واض��ح،
وبحسب مصدر فإن القاهرة اقترحت
تمديد التهدئة  72ساعة إضافية
على ضمانتها ،إال أن اقتراحها قوبل
بصمت م��ن الجانبين اإلسرائيلي
والفلسطيني.
إلى ذلك نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية
أن نتنياهو أص���در تعليماته إلى
جيش االحتالل للرد بمنتهى الشدة
إذا استؤنف إط�لاق الصواريخ من
غزة على المستوطنات اإلسرائيلية

كرد�ستان مهددة بالتقل�ص �إلى حدود 1991

االق��ت��ص��ادي��ة أي���ض���اً ،ف��ب��ي��ن ليلة
وضحاها زاد عدد سكان اإلقليم
من خمسة ماليين إلى ما يقارب
ع���ش���رة م�ل�اي���ي���ن ،أض���ي���ف نحو
أربعة ماليين ،هم سكان كركوك
وسنجار وسهل نينوى ،يضاف
إليهم أكثر من نصف مليون نازح
م��ن مدينة الموصل وضواحيها
إل��ى م��دن اإلق��ل��ي��م ،وف��ي األساس
هناك ما يقارب ربع مليون سوري
(غالبيتهم من األكراد السوريين)
ي��ق��ي��م��ون ف��ي اإلق��ل��ي��م كالجئين.
ك����ان ع��ل��ى اإلق��ل��ي��م ت��ل��ب��ي��ة حاجة
ه��ذه المناطق ال��ج��دي��دة بالوقود
والكهرباء وتوفير األم��ن ،ويبدو
أن��ه��ا ل��م ت��ك��ن مستعدة لمثل هذا
العبء الكبير على خالف الصورة
المتخيلة.
م���ع م��ط��ل��ع آب ال��ح��ال��ي شنّت
الدولة اإلسالمية هجوما ً ما زال
ق��ائ��م��اً ،نتج عنه حتى ي��وم أمس
فقدان «إقليم كردستان» لمعظم
أراض��ي القسم الغربي الشمالي،
وال��ت��ي س��ي��ط��رت عليها ب��ع��د عام

بعد انتهاء الهدنة.
وفي سياق متصل قال نتنياهو،
إن��ه غير مقتنع بانتهاء القتال في
غزة .وأشار إلى وجود فرصة تحقيق
حل سلمي لكنه أكد أن األمر يتوقف
على حماس ،بحسب تعبيره.
في المقابل أكدت كتائب القسام أن
الشعب الفلسطيني والمقاومة أعطيا
القيادات السياسية مهلة للتفاوض

ح��ول المطالب المشروعة للشعب
الفلسطيني ،وأكدت رفضها التمديد
للمفاوضات إذا رفضت «إسرائيل»
المطالب الفلسطينية .وأكد الناطق
باسم القسام أن المقاومة ال تقبل
انتهاء المعركة من دون وقف حقيقي
ل��ل��ع��دوان ب��ك��اف��ة أش��ك��ال��ه وإن��ه��اء
الحصار الذي يتمثل في فتح ميناء
لغزة.

«يديعوت �أحرونوت» :تركيا تطعم
الجنود «الإ�سرائيليين» خالل عدوان غزة
ذك��رت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه «في وقت توجه حكومة
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقادات واسعة لـ»إسرائيل»
بسبب عملية الجرف الصامد ،تمد تركيا الجيش «اإلسرائيلي» بالمؤن
خالل الحرب على غزة».
وأضافت الصحيفة« :أن جنود الجيش اإلسرائيلي اكتشفوا خالل الحرب
على غزة وبالتحديد القوات البرية التي اقتحمت غزة خالل العملية البرية
األخيرة ،أن األطعمة المعلبة المقدمة لهم مكتوب عليها صنع بتركيا».
وأوضحت« :أن الجيش اإلسرائيلي يستورد جميع األطعمة المعلبة التي
يستخدمها الجنود في المعارك من تركيا ،حيث إن هناك صفقات مبرمة
بين الحكومة التركية و»اإلسرائيلية» في هذا الشأن».
وقالت الصحيفة« :إن شركة « elmaciالتركية تصدر للجيش
اإلسرائيلي المياه المعدنية التي يستخدمها الجنود اإلسرائيليون
بالمعارك وفي أوقات الحروب».

ال�سي�سي يزور ال�سعودية الأحد
ورو�سيا منت�صف ال�شهر

تقرير �إخباري
فيالتاسعمنحزيرانالماضي
ت��وس��ع ح���دود «إق��ل��ي��م كردستان
بنسبة  40في المئة خالل ساعات
قليلة إث��ر انهيار الجيش العراقي
ف��ي الشمال أم���ام تنظيم «الدولة
اإلس�ل�ام���ي���ة – داع��������ش» .وك���ان
ذل��ك أول تعديل جغرافي لحدود
اإلق��ل��ي��م م��ن��ذ ع����ام  2003عقب
س��ق��وط ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق .حينها
سيطر البيشمركة على مناطق
خ��ارج ال��ح��دود الرسمية لإلقليم
المرسومة منذ ع��ام  1991وفق
ات���ف���اق م���ع ال��ن��ظ��ام ال��ع��راق��ي في
سبعينات القرن الماضي.
بعد التمدد في مناطق كردية
خ���ارج ح���دود اإلقليم ف��ي 2003
ظهرت قضية «المناطق المتنازع
عليها» ،لكن ه��ذه المناطق كانت
تخضع لتقاسم غير رسمي أيضاً،
حيث كانت توجد البيشمركة في
القسم الشمالي من هذه المناطق
ال���م���م���ت���دة م����ن م��ح��اف��ظ��ة دي���ال���ى
وح��ت��ى ال���م���وص���ل ،ف��ي��م��ا القسم
الجنوبي كانت في أي��دي القوات
العراقية ،وإليجاد مخرج قانوني
تم استحداث ما يسمى «القوات
المشتركة» ب��ه��دف التنسيق في
إدارة ه��ذه المناطق .ل���ذا ،عندما
انهار الجيش العراقي أمام «داعش»
ف���إن ال���ق���وات ال��ك��ردي��ة استولت
ع��ل��ى األراض�����ي ال��خ��اض��ع��ة لهذه
القوة المشتركة ،وباتت المناطق
المتنازع عليها تحت سيطرة قوة
واحدة هي البيشمركة.
إال أن ه���ذا ال��ت��وس��ع ك���ان منذ
البداية محفوفا ً بالمخاطر ،ليس
م���ن ال��ن��اح��ي��ة األم��ن��ي��ة ف���ق���ط ،بل

انعقاد مجلس األمن

 2003ول��ي��س ف��ق��ط ت��ل��ك التي
ض ّمتها في التاسع من حزيران
الماضي .ويعني ذل��ك أن «إقليم
كردستان» عاد إلى الحدود التي
فرضتها الحكومة العراقية بعد
اتفاقية الجزائر ع��ام  1975بعد
التنصل من بنود اتفاقية  11آذار
عام  1970والتي كانت تضم في
حدودها مدينة كركوك.
ال يبدو أن كردستان يتقلص
ج���غ���راف���ي���ا ً ف���ق���ط إل�����ى ح���دوده���ا
الصغرى ،بل إن المكاسب التي
حققتها وروج���ت لها على نطاق
واسع معرضة للتبخر ،فشركات
ن��ف��ط��ي��ة ع�لاق��ة م��ث��ل «شيفرون»
و«إك��س��ون موبيل» ب��دأت بإجالء
موظفيها من مدن اإلقليم ،ما يعني
ه��روب��ا ً ج��م��اع��ي��ا ً لالستثمارات،
وس��ي��ح��ت��اج ع��ودت��ه��ا – ف��ي حال
صمود اإلقليم – إلى سنوات من
ال��ع��م��ل ل��ت��ع��ود إل���ى ال��وض��ع الذي
كانت عليه قبل التاسع من حزيران
الماضي.

يغادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القاهرة ،في زيارة للمملكة
العربية السعودية بعد غ ٍد األحد في زيارة تستغرق يومًا واحدًا.
ومن المقرر أن يلتقي السيسي الملك عبد الله بن عبد العزيز في القصر
الملكي في جدة بحضور األمراء وكبار المسؤولين السعوديين.
على صعيد متصل ،ذكر تقرير إخباري أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين
بحث أول من أمس ،مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ،أجندة الزيارة
الرسمية التي سيقوم بها األخير إلى روسيا في 12آب الجاري .وأفادت إذاعة
«صوت روسيا» نقالً عن الكرملين قوله في بيان صحافي»:بأنّ الزعيمين
ناقشا في مكالمة هاتفية دارت بينهما أمس ،تصعيد التوتر الحالي في قطاع
غزة وحوله ،الذي أثار قلقا ً شديدا ً لدى موسكو والقاهرة» .وقالت اإلذاعة« :إنّ
بوتين أعطى عند تبادل اآلراء مع نظيره حول هذا الشأن والتطورات في الشرق
األوسط ،تقويما ً عاليا ً للجهود التي يبذلها الجانب المصري من أجل المساعدة
في تطبيع الوضع».
وأوضحت «صوت روسيا» أنّ بيان الكرملين أشار إلى أن «الرئيسين بحثا
أيضا ً تطور األوضاع في العراق .ورأى بوتين والسيسي ضرورة ّ
حض الفرقاء
السياسيين على إجراء حوار وطني ،بهدف حل المسائل الخالفية بالوسائل
السياسية».

م�صر تطمح للتعاون في مفاو�ضات «�سد النه�ضة»
شدّد رئيس ال��وزراء المصري إبراهيم محلب ،على ض��رورة االلتزام بروح
التعاون والحوار إلنجاح الجولة الجديدة من االجتماعات الثالثية بين مصر
والسودان وإثيوبيا المق ّرر عقدها بالخرطوم الشهر الجاري ،حول أزمة «سد
النهضة».
وج��اء ذلك خالل لقاء محلب رئيس ال��وزراء اإلثيوبي هاليماريام ديسالن
على هامش مشاركتهما في أعمال القمة األميركية األفريقية بالواليات المتحدة.
وبحث الجانبان خالل اللقاء سبل دفع العالقات ،والعمل على تكثيف زيارات
الوفود بين البلدين في مختلف المجاالت ،وزيادة التبادل الثقافي ،فضالً عن
إقامة المشروعات المشتركة والنظر في عقد اجتماعات اللجنة الثنائية المصرية
اإلثيوبية المشتركة.
كما تط ّرق الطرفان لملف سد النهضة اإلثيوبي ،واستعرضا آخر التطورات في
هذا الملف ،مؤ ّكدْين أهمية الحوار إلنجاح االجتماعات .وأ ّكد محلب على ضرورة
البناء على نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اإلثيوبي
على هامش قمة االتحاد األفريقي األخيرة بماالبو.

أفقد انسحاب قوات البيشمركة
من خطوط االشتباكات المتقدمة
أول من أم��س ،مناطق واسعة في
سهل نينوى حيث ب��ات مقاتلو
تنظيم «الدولة اإلسالمية – داعش»
على أبواب عاصمة اإلقليم أربيل،
وس��ط م��وج��ة ن���زوح ه��ي األك��ب��ر،
بلغت أكثر من  100ألف شخص
غالبيتهم من الكلدان واإليزيديين.
ولمواجهة ه��ذا التمدد ،كشفت
وزارة الدفاع األميركية «بنتاغون»
عن تنفيذ ضربة جوية ضد جماعة
«داعش» شمال العراق.
وقال المتحدث باسم البنتاغون
ج����ون ك��ي��رب��ي« :إن ط��ائ��رت��ي��ن
عسكريتين أميركيتين شنتا غارة
جوية اليوم الجمعة(أمس) على
مواقع مدفعية يستخدمها ما يسمى
تنظيم الدولة االسالمية «داعش»
في الهجوم على القوات الكردية
التي تدافع عن مدينة اربيل قرب
موقع تمركز عسكريين أميركيين.
وأضاف كيربي« :إن طائرتين إف/
ايه -18اسقطتا قنابل موجهة
بالليزر زن��ة ال��واح��دة  500رطل
على قطعة مدفعية متنقلة قرب
أربيل».
وأشار الى أن مسلحي «داعش»
يستخدمون المدفعية في قصف
القوات الكردية التي تتولى الدفاع
عن أربيل حيث يتمركز عسكريون
أميركيون.
وت��اب��ع ك��ي��رب��ي« :ات��خ��ذ قائد
ال��ق��ي��ادة المركزية ق��رار الضربة
الجوية بموجب تصريح من قائد
األركان».
وك��ان الرئيس األميركي باراك
أوب���ام���ا ق��د أج����از أول م��ن أم��س
الخميس توجيه ضربات جوية
محدودة على ال��ع��راق ،زاعما انه
لحماية المسيحيين والحيلولة
دون وق��وع «إب��ادة جماعية» ضد
عشرات اآلالف من طائفة اليزيدية
ممن يحتمون بقمة جبل خوفا من
اإلرهابيين.
وفي السياق ،توقع رئيس أركان
الجيش ال��ع��راق��ي بابكر زيباري
أم��س أن تشهد ب�ل�اده «تغيرات
كبيرة خالل الساعات المقبلة» بعد
تدخل القوات األميركية وضربها

م��رب��ض مدفعية لتنظيم داع��ش
اإلرهابي في شمال البالد.
وقال زيباري« :الساعات المقبلة
ستشهد تغيرات كبيرة .الطائرات
األم��ي��رك��ي��ة ب���دأت ب��ض��رب تنظيم
داعش في جنوب مخمور وأطراف
سنجار» وكالهما شمال العراق.
وأشار الى أن «العملية ستشمل
مدنا ً عراقية تخضع لسيطرة تنظيم
داع��ش» اإلره��اب��ي وه��ي التسمية
المختصرة لإلسم السابق للتنظيم
الذي يطلق على نفسه اسم «الدولة
اإلسالمية في العراق والشام».
من جهة أخرى ،دعا مجلس األمن
الدولي المجتمع الدولي الى «دعم
الحكومة العراقية» في مواجهة
مسلحي ما يسمى بتنظيم «الدولة
اإلس�لام��ي��ة» ال��ذي��ن سيطروا على
مناطق في شمال العراق تقطنها
أقليات دينية ،وال سيما المسيحية
واأليزيدية ،ما دفع بعشرات اآلالف
منهم الى الفرار.
وفي بيان رئاسي صدر باالجماع
مساء أول من أم��س ،قالت ال��دول
الـ 15األعضاء في المجلس« :إنها
تدعو المجتمع ال��دول��ي ال��ى دعم
حكومة ال��ع��راق وش��ع��ب��ه ،وال��ى
فعل كل ما بوسعه للمساعدة على
تخفيف معاناة السكان» .وأضاف
ال��ب��ي��ان« :أن ال�����دول االع��ض��اء
«روع��ت» بمصير آالف األيزيديين
وال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن ال��ذي��ن ط��ردت��ه��م
«الدولة االسالمية» من مناطقهم
وال��ذي يحتاجون ال��ى «مساعدة
إنسانية عاجلة».
ودان مجلس األم��ن االنتهاكات
ال��ت��ي ارتكبها مسلحو التنظيم
المتطرف بحق األقليات ،مؤكدا ً أن
ه��ذه االنتهاكات «يمكن أن ترقى
إلى جرائم ضد اإلنسانية» ،وحض
«ك��ل األط���راف ( )...على تسهيل
إيصال المساعدات اإلنسانية».
وجاء في البيان أنه «يجب على
ك��ل األط����راف ،بمن فيهم ال��دول��ة
اإلسالمية والجماعات المسلحة
المرتبطة بها ،أن تحترم القوانين
اإلنسانية الدولية بما فيها واجب
حماية المدنيين».
ورح���ب مجلس األم���ن بجهود
ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة لتحسين

الجنرال زيباري
ال��وض��ع اإلن��س��ان��ي «وم��ك��اف��ح��ة
التهديد اإلرهابي الذي يواجهه كل
العراقيين».
ودع��ا المجلس م��رة جديدة كل
األط���راف السياسيين العراقيين
الى «العمل سويا ً في إطار عملية
سياسية ال استبعاد فيها» ألي
طرف.
وأف����اد دب��ل��وم��اس��ي��ون أن ه��ذا
النص اقترحته الواليات المتحدة
على شركائها في المجلس إلقراره
في هذه الجلسة التي دعت اليها
فرنسا.
ووصف مساعد السفير الفرنسي
في األمم المتحدة اليكسيس الميك
ال��وض��ع ب��أن��ه «خ��ط��ر وال يمكن
ت��ق��ب��ل��ه» ،م��ؤك��دا ً أن «ال��ح��اج��ات
اإلنسانية هائلة» .وأضاف« :ندعو
المجتمع ال��دول��ي ال���ى التحرك
لمواجهة التهديد اإلره��اب��ي في
العراق وتقديم المساعدة والحماية
ال��ى جميع ال��س��ك��ان المعرضين
للخطر» ،مؤكدا ً أنه «من مسؤولية
المجلس االستجابة للتحديات
ال��ت��ي ت��ع��ت��رض ال��س�لام واألم���ن
الدوليين».
وش��دد الدبلوماسي الفرنسي
على أن باريس «تأمل البحث بشكل
ملح في سبل ال��رد بفعالية على
طلب المساعدة الذي وجهته الدولة
العراقية الى األمم المتحدة».

عقوبات �أميركية على ثالثة كويتيين بتهمة تمويل الإرهاب

الكويت تتعقب تحركات «داع�ش» و«الن�صرة»
بينما فرضت ال��والي��ات المتحدة
عقوبات على ث�لاث��ة كويتيين بعد
اتهامهم بتمويل اإلره��اب ونقل أموال
م��ن الكويت إل��ى جماعات متشددة
ف��ي ال���ع���راق وس���وري���ة («داع����ش»
و«النصرة») ،كثفت األجهزة األمنية
من رصد تحركات بعض الجماعات
واألفراد التي تدعم التوجهات اإلرهابية
والمتطرفة التي تسعى إل��ى زعزعة
االستقرار في المنطقة.
وكشفت م��ص��ادر أمنية أن وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة بكافة أجهزتها األمنية
واالستخباراتية ترصد منذ فترة طويلة
التحركات المشبوهة والتشكيالت التي
يسعى إلى تكوينها بعض األشخاص
ع��ب��ر ال��غ��ط��اء ال��دي��ن��ي وال��ت��ب��رع��ات
الخيرية ،الفتة إل��ى أن هناك ع��ددا ً
كبيرا ً من المتعاطفين مع تنظيم الدولة
اإلسالمية في العراق والشام (داعش)
وكذلك «جبهة النصرة» ،مضيفا ً أن
«البعض أب��دى استعداده لالنضمام
إلى صفوف المقاتلين أو المساهمة في
الدعم المادي».
وأوض��ح��ت المصادر أن «غالبية
الذين تم رصدهم وتعقبهم يتشكلون
في تنظيمات «عنقودية» كي يصعب
إلقاء القبض عليهم في حال افتضاح
أمر مجموعة معينة» ،مشيرة إلى أن
«هذه المجاميع متفرقة وبعضهم لديه
اتصال مباشر مع التنظيمات اإلرهابية
فيالعراقسوريةولبنانوأفغانستان،
وقالت :إن المراقبة األمنية كشفت عن
شخصيات دينية معروفة تؤيد تلك
التوجهات المتطرفة».
وقال المصادر إن «هناك تعاونا ًأمنيا ً
خليجيا ً مدعوما ً من القيادات العليا في
بلدان المنظومة الخليجية لمحاصرة
ت��ل��ك ال��ن��ش��اط��ات ال��ت��ي تسعى إل��ى
تقويض النظام واالستقرار في اإلقليم،
مشيرة إلى أن هناك تبادل معلومات
أمنية دقيقة عن هؤالء المشبوهين بين
األجهزة الخليجية ،بهدف إحالتهم إلى
الجهات المختصة».
واتهمت وزارة الخزانة األميركية

األسبوع الماضي ثالثة كويتيين هم
شافي سلطان العجمي وحجاج فهد
العجمي وعبدالرحمن خلف العنزي
ب��ت��م��وي��ل اإلره�����اب وج��م��ع األم����وال
وتسليمها إل��ى «داع����ش» و«جبهة
النصرة» باإلضافة إلى تهريب مقاتلين
وتسهيل انضمامهم إلى المتشددين
المسلحين في سورية والعراق ولبنان
وأفغانستان.
وفي أول تعليق كويتي على إدراج
واشنطن للمواطنين الثالثة على قائمة
تمويل اإلره��اب ،أكد السفير الكويتي

لدى الواليات المتحدة األميركية الشيخ
سالم الصباح على ال��ت��زام الكويت
بمكافحة ظ��اه��رة اإلره���اب وتمويله
واتخاذ الحكومة خطوات مهمة وجادة
في ذلك.
يشار إلى أن الواليات المتحدة سبق
وجهت تهما ًبدعم اإلرهاب ألشخاص
أن ّ
وهيئات كويتية كان آخرها اتهام وزير
العدل واألوقاف نايف العجمي ،بتمويل
مجموعة متطرفة مسلحة وهي التهمة
التي نفتها الكويت ،وقدّم الوزير بعدها
االستقالة من الحكومة.

نرف�ض عبور الأجنبي من حدودنا

ً
ع�سكريا في ليبيا
الجزائر :لن نتدخل

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سالل« :إن تدخل بالده عسكريا ً في
ليبيا مستبعد ولن يكون حال لألزمة فيها ،مؤكدا ً في الوقت ذاته رفض بالده ألي
تدخل أجنبي عبر حدودها».
ج��اء ذل��ك في تصريح لسالل ،نقله التلفزيون الحكومي ،على هامش
مشاركته في القمة األفريقية األميركية ،ردا ً على سؤال بشأن ما تم تداوله بهذا
الخصوص.
وتابع رئيس الوزراء الجزائري« :الذهاب بقواتنا إلعادة النظام ليس حالً ،وال
يمكن أن يشكل حالً ،وعلى أية حال ،فإن الدستور الجزائري واضح بخصوص
هذا النوع من األوضاع ،فهو يحظر على قواتنا عبور الحدود».
وتنص المادة  26من الدستور الجزائري على «تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى
الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب األخرى وحريتها وتبذل
جهدها لتسوية الخالفات الدولية بالوسائل السلمية».
وأض��اف س�لال« :يجب التوصل إل��ى خلق وف��اق من أج��ل إنشاء حكومة
ومؤسسات قادرة على قيادة البالد» .ومضى قائالً« :تصورنا واضح حول هذه
القضية ،فنحن ال نقبل بتدخالت أجنبية على حدودنا ،إذ أننا نفضل تسوية
إقليمية ،والمسألة الليبية تبقى على قدر كبير من الصعوبة ،ألن البلد ال يتوفر
على جيش وال على شرطة إلعادة النظام».
وكان مصدر دبلوماسي جزائري قال االثنين الماضي ،لوكالة األناضول ،إن
بالده رفضت عرضا ً تقدمت به أطراف ليبية ،ويحظى بدعم دول عربية وغربية،
للتدخل عسكريا ً في ليبيا تحت غطاء عربي وأممي.
وتتصاعد حدة األزمة السياسية واألمنية والعسكرية التي تعيشها ليبيا منذ
اندالع شرارة االقتتال المسلح بين عدد من الفصائل المسلحة المتنازعة على
فرض السيطرة بقوة السالح على مناطق استراتيجية ،وال سيما في مدينتي
بنغازي والعاصمة طرابلس.

