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الأحمد :الوفد «الإ�سرائيلي» غادر القاهرة بعد انك�شاف م�ؤامراته

تطهير معظم مدينة تكريت ...وفابيو�س يطالب ب�إ�شراك �إيران �ضد داع�ش

ا�ست�شهاد زوجة وابن قائد «الق�سام» ...و«الكتائب» تتوعد

�إيطاليا ت�شترط �إ�شراف بغداد
على �أي دعم ع�سكري لكرد�ستان

خالل تشييع زوجة ضيف وابنه
انهيار الهدنة وت��ج��دد القصف الصاروخي
ب��ات��ج��اه المستوطنات الصهيونية ،أص��اب
«ت��ل أبيب» ب��إرب��اك وقلق من اآلت��ي وم��ن حرب
االستنزاف التي كان يح ّذر منها إعالم العدو ،األمر
الذي دفعها إلى زيادة منسوب تصريحات التهديد
لدى معظم وزراء الحكومة الصهيونية المصغرة
للشؤون األمنية والسياسية ضد قطاع غزة.
وفي وقت دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
إل��ى جلسة طارئة للمجلس ال���وزاري المصغر
للبحث في تجدد المواجهة وال��ق��رارات الممكن
اتخاذها لمواجهة التصعيد وفشل المفاوضات
في القاهرة ،أكد عدد من ال��وزراء الصهاينة أن
المفاوضات لن تتجدد في ظل إطالق النار.

استمرار الجرائم الصهيونية

واستكماال ً لمسلسل الجرائم الصهيونية بحق
اآلمنين في قطاع غزة ،اقترف الطيران المعادي
فجر أم��س م��ج��زرة ف��ي مدينة دي��ر البلح راح
ضحيتها  7من عائلة «اللوح» ،غالبيتهم نساء
وأطفال ،بعدما ُد ّمر منزلهم.
واستشهد  11فلسطينيا ً مع تجدد العدوان
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» على غ��زة بينهم زوج���ة ونجل
قائد القسام محمد ضيف في غارة «إسرائيلية»
استهدفت منزل عائلة الدلو في الشيخ رضوان في
غزة ،وتواصل المقاومة ردّها الصاروخي باتجاه
المستوطنات والمدن المحتلة.
وجدد العدو عدوانه اإلرهابي على غزة وحاول
أمس اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد
ضيف باستهداف منزل في غزة فجراً ،وفق ما
نقل موقع «والاّ » العبري عن مصدر سياسي

الوفد الفلسطيني المفاوض
«إسرائيلي» .وسبق ذلك
بساعات استشهاد  3فلسطينيين بينهم طفلة
رضيعة ،وج��رح أكثر من  50آخرين في قصف
جوي على منزل وشقة سكنية في حي الشيخ
رضوان شمال مدينة غزة.
وبحسب م��ا أعلن عضو المكتب السياسي
لحركة حماس موسى أبو مرزوق عبر حسابه على
موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك» ،فإن زوجة
وابن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف قد
استشهدا خالل الغارة التي كانت تستهدفه.
وتحدثت تقارير «إسرائيلية» عن محاولة
اغتيال لشخصية عسكرية كبيرة في حماس،
فيما علّق الوزير الصهيوني المتطرف جدعون
ساعر على العملية بالقول« :إن محمد الضيف
مثل بن الدن عندما ُتتاح الفرصة الغتياله يجب
اغتنامها فوراً» .وبرر وزير الداخلية «اإلسرائيلي»
جدعون ساعر محاولة اغتيال ضيف بأنه «هدف
مشروع» ويجب استغالل أي فرصة «لتصفيته»
وفق تعبيره.
وأدت الغارة إلى استشهاد زوجة ضيف وابنه
كما استشهد أكثر من عشرة أشخاص بينهم عائلة
اللوح ،في غ��ارة استهدفت منزال ً في دير البلح
وسط القطاع.
وف��ي بيان متلفز أذاع��ه مساء أم��س الناطق
باسمها ،أك��دت كتائب القسام أن «العدو أعجز
من أن يطال القائد العام للقسام أبو خالد محمد
الضيف» ،وأضاف المتحدث أن «محمد الضيف
سيكون القائد العام للجيش الذي سيحرر االقصى
ويطرد االحتالل» .وتابع إن «العدو ارتكب جريمة
بشعة عبر سلسلة من الغارات والقصف الهمجي

�أبو عبيدة يعلن انطالقة ثورة الـ  2014التحريرية
ودعا الوفد الفل�سطيني للإن�سحاب من المفاو�ضات
أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن العدو
«اإلسرائيلي» أفشل وأعجز من أن ينال من القائد
العام أبو خالد محمد الضيف الذي جعل فشل
العدو وعجزه على م��دار ما يزيد من ربع قرن
واضحا ً وضوح الشمس في رابعة النهار.
وبعد االستماع إلى كلمة ابو عبيدة ،المتحدث
باسم كتائب عز الدين القسام« ،فإن كل ما توقعناه
وقرأناه عن مشهد غزة منذ بدء العدوان تحقق مئة
في المئة ...ومن سمع كلمة البطل ويتابع قراءتنا
سيدرك ما نقوله حول حماس العسكر والسياسة،
وفتح العسكر والسياسة ،وانتفاضة الضفة،
وسقوط تركيا وقطر والسعودية ومصر واميركا،
ومشعل والمكتب السياسي جميعه ...الحمد لله
لالمة عقول ترشد بوصلتنا».
وكان أبو عبيدة قد طالب في كلمته القصيرة
وال��م��ب��اش��رة ،ال��وف��د الفلسطيني ال��م��ف��اوض
باالنسحاب من القاهرة ،وق��ال« :ان المبادرة
ول��دت ميتة (ال��م��ف��اوض��ات) ،وان «إسرائيل»
اضاعت فرصة ذهبية لوقف اطالق النار .ومعنى
ذلك أن القيادة السياسية لحماس وللسلطة
انتهت في فرض مجريات االم��ور وقد اخرجوا
تماما ً من اللعبة هم ورعاتهم «الناتويون»،
بالون طيفهم التركي والمصري و السعودي
والقطري .طبعا ً «الناتو» ذاته أُخرج من لعبة
الديبلوماسية في هذه الثورة الجديدة .الثورة

الفلسطينية التاسعة .ثورة عام .»2014
وضع «إسرائيل» في حالة الفصل السابع
ال��م��ف��ت��وح��ة ال���ى ح��ي��ن ال��ج��ول��ة المقبلة من
المفاوضات ،فالقرارات والتعلميات للجميع
وهي:
1ـ نحذر شركات الطيران العالمية من دخول
مطار بن غوريون بدءا ً من تمام الساعة  6صباح
اليوم.
 2ـ تمنع تجمعات العدو في المديات التي
تصلها صورايخ القسام ...ما يعني إلغاء األلعاب
العالمية التي كانت ستجرى في «إسرائيل».
3ـ يمنع على سكان ما يسمى بـ «غالف غزة»
من العودة الى بيوتهم ،ما يعني الخطوة األولى
قبل التحرير الفعلي.
 4ـ يبقى كل ما سبق ساري المفعول حتى
اشعار جديد من قائد القسام محمد ضيف ،ما
يعني ايها القادة السياسيون اصمتوا.
5ـ على العالم ان يدرك ان ما نطلبه هو حقوق
لشعبنا ،ما يعني اننا لن نتنازل عن مطالبنا
مهما كانت الطريق طويل وصعب.
نتوقع ان تكون الجولة المقبلة للمفاوضات
م��ن طريق االم��م المتحدة بين الفلسطينيين
وبين ممثلين دولة «اسرائيل» ممثلين مجالس
االستيطان والجيش «االسرائيلي» (وليس مع
الحكومة) مباشرة ومن دون وسطاء عرب.

منذ (أول من) أم��س» ،وان��ه «بعد  45يوما ً من
المعركة كل ما يستطيع هذا العدو أن يفعله هو
قتل األطفال والنساء».
وأكدت القسام أن «المبادرة للمفاوضات ولدت
ميتة واليوم دفنت مع الشهيد الطفل علي محمد
الضيف» ،وأردفت« :منذ اللحظة األولى كنا نثق
بأن المفاوضات في القاهرة لن تصل إلى ما يريده
شعبنا» ،محذر ًة «شركات الطيران العالمية من
التوجه إلى مطار بن غوريون».
وك��ان َتجدد ال��ع��دوان على غ��زة قد أدى إلى
استشهاد  19فلسطينيا ً وإصابة أكثر من 120
منذ مساء أول من أمس.
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري:
«إن االحتالل سيدفع ثمن جرائمه بحق المدنيين
الفلسطينيين» .وأضاف« :إن «اإلسرائيليين» في
غالف غزة لن يعودوا إلى بيوتهم إال بقرار من
القائد محمد ضيف وبعد االلتزام «اإلسرائيلي»
وقف العدوان ورفع الحصار».
واتهم القيادي في حركة حماس موسى أبو
م���رزوق «إس��رائ��ي��ل» بأنها أعلنت ك��ذب�ا ً إط�لاق
صواريخ من القطاع واتخذت سلسلة إج��راءات
بهدف تنفيذ محاولة االغ��ت��ي��ال .ول��م يشر أبو
مرزوق فيما إذا كان الضيف موجودا ً في المنزل
خالل القصف «اإلسرائيلي» أم ال.
وردت المقاومة الفلسطينية بإطالق الصواريخ
باتجاه المستوطنات «اإلسرائيلية» .وذك��رت
وسائل إعالم الكيان أن عشرات الصواريخ سقطت
على المستوطنات ،وقد أصيب منزل في ساحل
عسقالن إصابة مباشرة كما استهدفت أشكول.
األمر الذي تسبب بأضرار في العديد من المباني
والممتلكات .وأعلنت القسام قصفها منصة الغاز
«اإلسرائيلية» قبالة سواحل غ��زة .في غضون
ذلك جدد الجيش استدعاء نحو ألفين من جنود
االحتياط.
وكان جيش العدو الصهيوني استدعى حوالى
«ألفين من جنود االحتياط الذين كان من المقرر
تسريحهم كما ق��ام بتكثيف ق��وات��ه ف��ي جنوب
قطاع غزة وال سيما بآليات عسكرية ثقيلة منها
الدبابات وناقالت الجنود المدرعة ،وفق ما نقلت
إذاعة العدو.

مقترحات مشبوهة

وعلى صعيد المفاوضات ،قال رئيس الوفد
الفلسطيني عزام األحمد« :إن «إسرائيل» ترفض
الربط بين الضفة الغربية وغزة في كل المقترحات
المطروحة» مؤكدا ً أن «الوفد الفلسطيني متمسك
بوحدة الوطن».
وأك���د األح��م��د أن سفر ال��وف��د «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
ك��ان مخططا ً ل��ه بعد انكشافه أم��ام المفاوض
الفلسطيني ،وأشار إلى أن «إسرائيل» لم ترد حتى
هذه اللحظة على الورقة الفلسطينية.
وقال عضو الوفد الفلسطيني إلى القاهرة بسام
الصالحي «إن «إسرائيل» رفضت التعاطي بشأن
الضفة الغربية وقطاع غزة وأصرت على الفصل
بينهما» ،م��ؤك��داً»:أن الوفد الفلسطيني تمسك
بالقضايا األساسية».
ب���دوره ق��ال عضو اللجنة المركزية لحركة
فتح توفيق الطيراوي «إن «إسرائيل» تستجيب
للمطالب فقط في حال سقط لها ضحايا» مشددا ً
على «أن «إسرائيل» ستستمر في المفاوضات من
أجل الضغط على الطرف اآلخر لتقديم تنازالت».

من �إحراق الم�سجد الأق�صى �إلى الم�سجد الأموي في حلب م�شروع واحد و�أدوات مختلفة

فرفور :ما يجري في فل�سطين فعل �إبادة ونثق بانت�صار الحق
الخوري :نرف�ض القول بتهجير �إ�سالمي للم�سيحيين
دمشق – سعد الله الخليل
في ذكرى إحراق المسجد األقصى افتتحت وزارة
األوقاف السورية ومجمع الفتح اإلسالمي فعاليات
األسبوع العالمي للمساجد بالتعاون مع مؤسسة
األقصى الدولية ـ سورية.

حرب صهيونية

رأى مفتي دمشق الشيخ عبد الفتاح البزم أن
المسجد في اإلس�لام دا ٌر للعبادة وبيت لذكر اسم
الله ،كما يعمر المسجد إلعمار القلوب ولتحديد مسار
األم��ة» ،الفتا ً إلى ما يدعو إليه اإلس�لام من الحياء
والخلق الكريم وه��و ما ح��رص عليه رس��ول الله،
وأضاف لصحيفة «البناء»« :ما يحدث اليوم يؤلمنا،
وهو نتاج حروب صهيونية تعود لعقود ،لذلك كانت
رسالتنا تقوم على اإليمان والخير ،فالمسلم من سلم
الناس من لسانه ومن ي��ده» ،وتابع« :من يحاول
تصوير للعالم أن اإلسالم دين قتل وذبح يحاولون
تشويه وتلطيخ نقاء هذا الدين المبارك ،لكنهم فشلوا
ألن اإلسالم دين سالم ومحبة وعطاء وقلب المسلم
طاهر نظيف نقي ال يؤذي نفسا ً وال يحلل القتل».
ولفت الدكتور محمد توفيق محمد سعيد رمضان
البوطي رئيس اتحاد علماء بالد الشام إلى ما تعانيه
بالد الشام من استهداف ،وقال« :إن المسجد األقصى
أسير بيد الصهاينة والمسجد األموي في حلب أسير
بيد عمالء الصهاينة» ،وأضاف« :أن هؤالء المجرمين
ال��ذي��ن ألبسوا أعمالهم وجرائمهم ع��ب��اءة دينية
ليبعدوا فعل الظلم عنهم ويديرون ظهرهم للصهاينة
ويوجهون سالحهم بوجه أبناء األمة ،ليحاولوا إنهاء
قوة األم��ة والصمود في سورية ويقاتلوا الجيش
ال��س��وري ،هم يدافعون عن مشروع صهيوني».

واعتبر البوطي اغتيال العلماء في المساجد وعلى
رأسهم الشيخ سعيد رمضان البوطي ،إنما هو اغتيال
لرسالة المساجد وتحويلها ألماكن ظلم ودمار عدوان
على الشعوب ترسل رسالة التطرف والكراهية.
واعتبر البوطي م��ا ج��رى ف��ي س��وري��ة تصنيع
صهيوني اشتركت فيه قلة أرادت تشويه الدين
بأعمال القتل والخطف ،في مسعى إل��ى «تشويه
اإلسالم باسم اإلسالم وضرب الدين باسم الدين».

سكوت المسلمين
يندى له الجبين

وص��ف رئيس مجمع الفتح اإلس�لام��ي الشيخ
حسام الدين فرفور سكوت المسلمين عموما ً والعرب
خصوصا ً عما يجري في فلسطين ،شيء يندى له
الجبين من تقصير في نصرة إخوانهم الفلسطينيين
نتيجة اختالفهم وفرقتهم ومنازعاتهم ،وهو ما أوجد
للصهاينة الفرصة المناسبة لفعل فعلتهم واالعتداء
على أه��ل غ��زة في محاولة إلبادتهم .وأض��اف في
حديث إلى «توب نيوز»« :ال يمكن وصف ما يجري
سوى بفعل إبادة ،ولكننا على ثقة بأن الحق منتصر،
فال بد من أن تنهض هذه األمة عربا ً ومسلمين ،ألن
الصهاينة لم يقفوا عند حدود غزة».
وحول تصوير ما يجري في العالم على أنه ربيع
إسالمي وضرورة إعادة النظر بالمصطلحات ،قال
فرفور«:الغربيصدّرالمصطلحاتونحننستوردها.
ولكن بالنتيجة ما يجري في سورية تمزيق وتفريق
وتقسيم لألمة التي آن لها أن تتوحد وأن تختلف بما
ال يؤدي للمنازعات والخصومات ،والخالف ال يفسد
للود قضية .وعلينا أن نكون أمة واحدة كما أمرنا الله
عز وجل ال بأس بالخالف ،بل نبقى في خندق واحد
ونبقى أخوة ،أما القتال بين المسلمين فهذا ممنوع».

وعن أسباب التطرف في الفكر اإلسالمي قال فرفور:
«في كل دين هناك متطرفون ،وهو ليس بجديد على
اإلس�لام ،وهناك تخطيط لدى الدوائر الصهيونية
والغربية على إظهار اإلس�لام بمظهر متطرف ،ولو
عدنا للتاريخ فالتطرف منبعه من يهودي ،وهم أول
من صنع التطرف واإلسالم بريء منه».

المسيحي
ورسالة اإلسالم الحقيقية

وحول تأثير انقسام المسلمين في السير بمشروع
التهجير المسيحي ،ق��ال المطران متى الخوري
المعاون البطريركي للسريان األرث��وذوك��س إن
االنقسام على المستوى العالمي وليس على صعيد
المسلمين ،ألن��ه كلما طالت أزم��ات المنطقة كان
المتضرر األكبر اإلنسان الذي هو جوهر البشرية
األول واألخير ،وأض��اف في حديث إلى «البناء»:
«نأمل من أصحاب النيات الطيبة تحديد المفاهيم
الدقيقة كالمقاومة واإلره��اب والظلم والدفاع عن
النفس والتكفير وهدم الكنائس والمساجد ،كل هذه
المصطلحات بحاجة إلى وضع معايير ومفاهيم
دقيقة من دون ذلك ال يمكن أن نتجاوز األزمة التي
نمر بها لفهم قبول اآلخر بكل معنى الكلمة ،لنستطيع
رسم معالم حياتنا في المستقبل القريب مع بعض
كأسرة في وطن».
وعن العالقة بين نمو الفكر التكفيري المتطرف
اإلسالمي وب��روز مشروع تهجير مسيحيي الشرق
قال الخوري« :نرفض ربط التطرف باإلسالم أو القول
بتهجير إسالمي للمسيحيين ولو كانت العباءة التي
تستخدم اإلسالم ،ولكن حقنا كمسيحيين نأخذه من
مشايخ هذا الدين وكقادة مسيحيين واجبنا الدفاع
عن اإلسالم الحقيقي وأعالمه».

أكد رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو
رن��ت��زي ض���رورة إش���راف الحكومة
المركزية على أي دعم عسكري تقدمه
بالده في إشارة إلى مساعداتها إلقليم
كردستان ،واتفق رنتزي مع المالكي
والعبادي على العمل من أجل تفعيل
ال��ق��رار األم��م��ي بمواجهة تنظيمي
«داعش» والنصرة اإلرهابيين.
وش��دد رئيس ال���وزراء االيطالي
ماتيو رنتزي خالل اجتماع في بغداد
اليوم مع رئيس ال���وزراء العراقي
المنتهية والي��ت��ه ن���وري المالكي
على دع��م إيطاليا للعراق وحرص
حكومتها على السيادة العراقية
وضرورة إشراف الحكومة المركزية
على كل ما يقدم من مساعدات في هذا
المجال ،ال سيما الدعم التسليحي
في إشارة إلى تحفظات أبدتها بغداد
على عمليات التسليح التي تقوم بها
دول غربية لقوات منطقة كردستان
العراق.
ودعا المسؤول اإليطالي إلى مزيد
من التعاون والتنسيق بين العراق
وإيطاليا وأثنى على التزام اآلليات
الديمقراطية في العملية السياسية،
وأشار إلى أنّ إيطاليا تحترم وتث ّمن
موقف المالكي في سحب ترشيحه
لوالية ثالثة .ووص��ل رنتزي الحقا ً
إل��ى أرب��ي��ل إلج���راء م��ح��ادث��ات مع
قادتها.
وم��ن جهة أخ���رى ،أك��د المالكي
ضرورة تطوير العالقات الثنائية في
المجاالت وقال« :لدينا عالقات جيدة
مع إيطاليا في الجوانب االقتصادية
وقضايا الطاقة والتسليح والتدريب
وغيرها ،ونعتقد بإمكان تطويرها
أكثر على األصعدة كافة».
وأثنى على دور إيطاليا في دعمها
وتقديمها المساعدات اإلنسانية
للنازحين في العراق والتعاون في
مجال مكافحة اإلره��اب ،داعيا ً إلى
تطبيق ق��رار مجلس األم��ن الدولي
حول اإلرهاب ومعاقبة الجهات التي
يثبت دعمها للمنظمات اإلرهابية مثل
داعش والقاعدة وجبهة النصرة.
وأوض����ح أن ال��دي��م��ق��راط��ي��ة في
العراق ماضية على رغم أنها فتية،
وقال« :كلما اختلفنا عدنا إلى حسم
المواضيع باألسلوب الديمقراطي».
وش��دد على أن��ه سيقف إل��ى جانب
الحكومة الجديدة وسيدعمها من أي
موقع كان كما لو كان رئيسا للوزراء،
وفي االختتام استعرض المسؤوالن
ال��ع��راق��ي واإلي��ط��ال��ي ال��ت��ط��ورات
الجارية ف��ي المنطقة واتفقا على
ضرورة التعاون لمواجهتها.
وأج�����رى ال��م��س��ؤول اإلي��ط��ال��ي
محادثات مع رئيس الوزراء العراقي
ال��م��ك��ل��ف ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ووزي���ر
الخارجية هوشيار زيباري كل على
انفراد ،تناولت التطورات السياسية

عقب الضربات الجوية التي نفذها
سالح الجو العراقي.
وف��ي ال��م��وص��ل ،استمر الجيش
ال��ع��راق��ي وق���وات م��ن البيشمركة
الكردية بتنفيذ العمليات العسكرية،
الس��ت��ع��ادة السيطرة على مناطق
حول السد بشمال العراق.
وكانت طائرات الجيش األميركي
بدأت قبل نحو األسبوع بشن غارات
ج��وي��ة ف��ي ش��م��ال ال��ع��راق بهدف
حماية الالجئين من األقلية األيزيدية
والمنشآت والمسؤولين األميركيين،
ومنع تقدم تنظيم داع��ش اإلرهابي
باتجاه مدينة أربيل.

البنتاغون ينفي وجود
جنود أميركيين

رئيس الحكومة المكلف مستقبالً زنتزي
واألمنية في العراق وتطوير التعاون
ال��ب��ل��دي��ن ف���ي م��واج��ه��ة اإلره����اب
وتجفيف منابع دعمه سياسيا ً وماليا ً
وإعالمياً.

فابيوس :لتحرك إقليمي
ودولي يشمل إيران

أع��رب وزي��ر الخارجية الفرنسي
لوران فابيوس أمس عن أمله في أن
تتحرك دول المنطقة كافة وضمنها
إي���ران ،إضافة إل��ى ال��دول الخمس
الدائمة العضوية في مجلس األمن
ال��دول��ي م��ع�ا ً ض��د مسلحي تنظيم
الدولة االسالمية المتطرف.
وق�����ال ف���ي ت��ص��ري��ح��ات أم���ام
برلمانيين« :نريد أن تنضم مجمل
دول المنطقة وال�����دول العربية
ولكن أيضا إي��ران ،وال��دول الخمس
(األع���ض���اء ال��دائ��م��ون ف��ي مجلس
األمن) إلى هذا التحرك» .فيما أعلن
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أنه
سيقترح قريبا ً عقد مؤتمر دولي حول
أمن العراق.
وق��ال فابيوس إن ه��ذا المؤتمر
يفترض أن يسمح «باتخاذ سلسلة
إج��راءات في المجال االستخباراتي
وال��م��ج��ال ال��ع��س��ك��ري» ،وب��ات��خ��اذ
تدابير «لقطع موارد» تنظيم الدولة
اإلس�لام��ي��ة .وبعد أن أق��ر ب��أن هذه
الجماعة تتصرف كما لو أنها «دولة
حقيقية» في المناطق التي تستولي
عليها ،اعتبر أيضا ً أنه من الضروري
«ال��ق��ي��ام ب��ت��ح��رك ع��ل��ى المستوى
االجتماعي لقطع الدعم» الذي يمكن
أن يحظى به تنظيم الدولة اإلسالمية
بين السكان.
وأكد فابيوس أثناء جلسة استماع
أمام البرلمانيين« :نعتبر أن خطورة
هذه الجماعة اإلرهابية وطبيعتها
مختلفة عن سواها .أمامنا مشروع
تدميري ،اليوم العراق ،لكن الخالفة

تعني كل المنطقة وما بعد المنطقة،
إن��ه��ا بالطبع أوروب�����ا» .وأض���اف:
«إننا جميعا أن��اس يجب تدميرهم
وقتلهم ألن هدف وسبب وجود هذه
المجموعة هو قتل كل من ال يخضع
لها».
وتحدث وزير الخارجية الفرنسي
عن شحنات األسلحة إلى المقاتلين
األكراد الذين يحاربون مسلحي تنظيم
الدولة اإلسالمية المتطرف ،فأكد أنه
يجب القيام بكل شيء «انسجاما ً مع
قرار الحكومة العراقية» .وقال« :من
غير الوارد القيام بأمور من وراء ظهر
الحكومة المركزية .أكان األمر يتعلق
باألسلحة والمساعدات اإلنسانية،
يجب القيام باألمور معاً».
وقد أعلنت باريس ولندن وبرلين
وروما أنها أرسلت أو سترسل أسلحة
إلى األكراد.
وتمكن تنظيم الدولة اإلسالمية في
غضون بضعة أشهر من االستيالء
على أجزاء واسعة من األراض��ي في
العراق وسورية بهدف إقامة خالفة
إسالمية تتجاوز الحدود.

الجيش يتقدم في تكريت

ذك��رت قناة العراقية أن الجيش
يواصل تقدمه في مدينة تكريت مركز
محافظة صالح الدين ،وأنه استعاد
السيطرة على معظم المدينة.
وذك����رت ال��ق��ن��اة ع��ل��ى موقعها
االلكتروني أن الجيش أحكم سيطرته
ع��ل��ى م��ب��ن��ى م��ج��ل��س ال��م��ح��اف��ظ��ة
وأكاديمية الشرطة وحي األربعين
ومنطقتي شيشين والديوم ،إضافة
إل���ى ان��ت��ش��ار ال��م��ئ��ات م��ن عناصر
الجيش في أسواق المدينة وطرقها.
من ناحية ثانية ،فككت عناصر
الهندسة العبوات الناسفة التي
قامت جماعة داعش بزرعها في طرق
المدينة ،قبل أن يلوذ أفرادها بالفرار

«داع�ش» يتبنى الهجوم على كمائن الفرافرة وال�ضبعة والغربية

نا�شط «�إخواني» :الإرهاب فري�ضة...
واغتيال ال�شرطة والجي�ش �س ّنة!
أعلن تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية ف��ي ال��ع��راق والشام
المعروف بـ«داعش» ،انتشار عناصره في كل أرجاء مصر،
متوعدا ً قوات الشرطة والجيش باستمرار العمليات التي
وصفها بـ«االستشهادية».
وتح ّمل في بيان على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»
بحادثي
مسؤوليته عن «استهداف قوات الشرطة والجيش
ّ
كمين الضبعة في مطروح وكمين السنطة في الغربية».
ووصف البيان كيفية تنفيذ عملية الضبعة «إعداد كمين
محكم للسيارة بعد رصدها وأثناء سيرها تم الهجوم من
الخلف وتم إطالق الرصاص عليهم من كل صوب ومن كل
اتجاه ،حتى كانوا جثثا ً هامدة وبعد قتلهم تم سكب البنزين
وإشعال الجثث حتى يموتوا حرقا ً كما حرقوا المسلمين بعد
مقتلهم ،وكان اإلصرار على الحرق من قبل المجاهدين كما
فعلوا بالمسلمين في رابعة والنهضة ،بعيدا ً من انتمائهم
فهم مسلمون ووجب الثأر لهم«.
وشرح البيان عملية الهجوم على سيارة شرطة قرب
كمين السنطة في الغربية بأنه «أثناء عودة حملة أمنية
لمداهمة منازل المسلمين في الغربية ،تمت إثارة الرعب
في قلوبهم وعندما حاولوا االقتراب من المجاهدين في
داخ��ل السيارة ،أطلق النار على أف��راد الكمين ،ول��وال أن

جرى االقتراب من المجاهدين لتمت مداهمة الكمين بأكمله
وقتلهم جميعاً ،ولكن قدر الله أن يعيش منهم على قيد
الحياة ،وأن يقتل بعضهم ،ولله الحمد والفضل والمنة،
هذه كانت عمليات المجاهدين المفاجئة التي تم الوعد بها
وأيضا تم الوفاء بها».
واختتم البيانُ « :نذكر كل من دعوناهم للتوبة خالل هذا
الشهر من أصحاب المالهي والقائمين على بيوت العهر،
أننا مازلنا صابرين على سفك الدماء وقطع الرقاب وبقر
البطون ،مادامت مهلتكم لم تنته ،وأننا أشد عزما ً وإصرارا ً
على قتالكم ،وباقي من الزمن  12يوماً».
في سياق مواز ،بث حساب منسوب لجماعة «أنصار
بيت المقدس» مقطع فيديو ،لعملية قتل  5أشخاص عُ َّزل
بمالبس مدنية من دون تحديد مكان الواقعة .ونشر لقطات
من الهجوم على كمين الفرافرة في الوادي الجديد ،الذي راح
ضحيته  21من قوات حرس الحدود في تموز الماضي.
واس��ت��م��رارا ً لمنهجه التحريضي ضد رج��ال الجيش
والشرطة ،قال الناشط اإلخواني أحمد المغير إن «اإلرهاب
فريضة واالغتيال ُسنة» ،مضيفا ً عبر تدوينة له على موقع
«فيسبوك»« :رضا عدوك عنك عار وليس شرفاً ،اإلرهاب
فريضة ،واالغتيال ُسنة».

جمعية مناه�ضة ال�صهيونية والعن�صرية في الأردن تدين
ا�ستبدال ا�سم فل�سطين با�سم الكيان ال�صهيوني اللقيط
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
دان��ت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية في
األردن بأشد عبارات اإلدانة قيام وزارة التربية والتعليم
األردنية ممثلة بإدارة المناهج ،بإصدار خريطة لفلسطين
للصفوف الـ 4األولى استبدل فيها اسم فلسطين التاريخي
باسم الكيان الصهيوني اللقيط.
وق��ال��ت الجمعية ف��ي بيان أم��س« :إن حجة تطوير
المناهج ال يمكن أن تنطلي على أحد ،فتطوير المناهج ال
يكون بمخالفة قانون التربية والتعليم الذي يؤكد عروبة
فلسطين واألجزاء المحتلة من األراضي العربية».
واعتبرت جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية هذا
ٍ
مناف لمبادئ العروبة واإلسالم،
الفعل «عمالً غير أخالقي
ويصب في خانة التطبيع مع الكيان الصهيوني ،فضالً
عن كونه مخالفا ً لقانون الوزارة نفسه» .داعية المعلمين
إلى «رفض ما قامت به وزارة التربية والتعليم ،واستبدال
الخريطة المسيئة بأخرى من قبلهم تثبت عروبة فلسطين

التاريخية المحتلة ،وترفض تطبيع وزارة التربية والتعليم
المخالف لدستورنا وقوانيننا األردنية وفي المقدمة منها
قانون التربية والتعليم».
كذلك دعت الجمعية معلمي المواد االجتماعية والمواد
األخ���رى إل��ى القيام ب��دوره��م ف��ي ه��ذا المجال ،ونقابة
المعلمين إلى القيام بدورها في رفض هذا التدخل السافر
في مناهجنا لمصلحة العدو الصهيوني .مطالبة إياها
بالمشاركة ف��ي ص��وغ وكتابة كتب ومناهج التاريخ
والجغرافيا والثقافة الوطنية ،لمنع االنزالق إلى توجهات
تطبيعية كهذه ،ودعت مجالس اآلباء ومجالس األمهات
إلى تمزيق الصفحة أو الصفحات التي يرد فيها ذكر دولة
العدو الصهيوني.
يذكر أن الكاتب األردني المناضل م .علي حتر كان قد
أشار أول من أمس في مقالة موجزة إلى أن هذا اإلجراء
يعتبر اختراقا ً لوعي جيل المستقبل وحرف وحرق له...
وتثبيت إرادة التخلي عن حياتنا لمصلحة تكريس حياة
المغتصب ،داعيا ً الشعب إلى عدم نشر الخريطة المز ّورة.

ف��ي السياق ،أك��د الناطق باسم
وزارة الدفاع األميركي جون كيربي
أول م��ن أم���س ع���دم وج���ود جنود
أميركيين في العراق.
ونفى في مؤتمر صحافي عقده في
واشنطن كيربي ما تناقلته وسائل
إع�لام ع��ن أن ال��ط��ائ��رات األميركية
التي تقصف مواقع مسلحي «الدولة
توجه من األرض من قبل
اإلسالمية» َّ
عسكريين أميركيين .وقال الناطق
باسم البنتاغون« :إنها معلومات
خ��اط��ئ��ة ،ف�لا ي��وج��د ه��ن��اك جنود
أميركيون».
وكان الرئيس باراك أوباما وافق
في  8آب على توجيه غارات جوية
ضد مواقع المتشددين في العراق
لحماية الدبلوماسيين األميركيين
ف��ي ال��ب�لاد ،وك��ذل��ك ب��دع��م ال��ق��وات
العراقية والمقاتلين األك���راد .مع
ذلك فقد استبعد أوباما إرسال قوات
أميركية برية إلى العراق.
وت��ؤك��د واش��ن��ط��ن أن ال��وج��ود
ال��ع��س��ك��ري األم��ي��رك��ي ف��ي ال��ع��راق
ينحصر ف��ي وج���ود مستشارين
يقومون بتقييم الوضع الميداني،
لكنهم ال يشاركون في القتال.
وكانت ق��وات البيشمركة أعلنت
أن مستشارين أميركيين بصدد
ال��ت��وج��ه إل��ى جبل سنجار شمال
البالد ،لدراسة إمكان إجالء مدنيين
محاصرين هناك من قبل مسلحي
تنظيم الدولة اإلسالمية.
وفي تصريح أمس قال هلكورد
ح��ك��م��ت ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ق��وات
ال��ب��ي��ش��م��رك��ة إن ح���وال���ى 130
مستشارا ً عسكريا ً أميركيا ً وصلوا
إلى مدينة أربيل ،عاصمة كردستان
العراق ،ومنهم من يتعين عليهم
التوجه إلى جبل سنجار في مهمة
استطالع مندون أن يدقق فيما إذا
ك��ان��وا ق��د غ���ادروا أرب��ي��ل إل��ى هذه
المنطقة أم ال.

لماذا ال يق�صف
العرب داع�ش؟
ن�������ش�������رت ص���ح���ي���ف���ة
«فاينانشال تايمز» مقاال
ًي��ت��س��اءل ال��ك��ات��ب فيه عن
ع��دم قيام ال��دول العربية
بقصف تجمعات ومواقع
داع��ش ب��دالً من الطائرات
األميركية.
وي���������ق���������ول ال�����ك�����ات�����ب
ش����اش����ان����ك ج����وش����ي إن
دول م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون
وحدها تملك  600طائرة
مقاتلة ،وإذا أضفنا إليها
ت��رك��ي��ا واألردن ومصر،
ستكون هناك ألف طائرة
أخ�������رى ،ف���ل���م���اذا إذن ال
تقوم ط��ائ��رات تلك الدول
ب���ال���م���ه���م���ة؟ وأض��������اف:
«ل��م��اذا ح��ش��دت بريطانيا
ط���ائ���رات���ه���ا ف����ي ق��ب��رص
اس��ت��ع��دادا ً إلرس��ال��ه��ا في
مهمات قتالية وطائرات
الدولة العربية أق��رب إلى
الهدف؟».
وت�����اب�����ع ال����ك����ات����ب :لم
يستطع العرب أن يتفقوا
ف���ي م��واج��ه��ة أك��ب��ر خطر
يواجههم منذ غزو قوات
ن���ظ���ام ص�����دام للكويت،
وه������م ل����ذل����ك ي���ع���ت���م���دون
ع��ل��ى ال���غ���رب���اء .ويسوق
الكاتب بعض التفسيرات
للموقف العربي ،فالدول
العربية م��ث�لاً تخشى إن
ه����ي ه���اج���م���ت مسلحي
داعش «السنة» ،أن يؤدي
ذل�����ك إل�����ى ت���ق���وي���ة ن��ف��وذ
الحكومة «الشيعية» في
ال���ع���راق .وك��ذل��ك تخشى
م���ن أن ي��ص��ب إضعافها
ل�����داع�����ش ف�����ي مصلحة
النظام السوري ،بحسب
ت��ع��ب��ي��ره .وه���ن���اك سبب
ث��ال��ث يمنعها م��ن مقاتلة
داع���ش ،وه��و خوفها من
انتقامه.

