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الم�ستوطنون يتهمون وزير دفاعهم بالجبن بعدما �ألغى زيارته �إلى �إحدى الم�ستوطنات القريبة من غزة

م�صر تدين الزج بها في ال�ش�أن الداخلي

الف�صائل الفل�سطينية توافق على الهدنة والعدو يماطل

البرلمان الليبي يك ّلف الحا�سي بت�شكيل حكومة �إنقاذ وطني

يتوقع ن��ائ��ب األم��ي��ن ال��ع��ام لحركة الجهاد
اإلسالمي التوصل إلى اتفاق على وقف إطالق
النار في غزة خالل الساعات المقبلة ،وهو ما
أشار إليه أيضا ً موقع «واال» الذي نقل عن مصدر
أمني «إسرائيلي» أن مصر بصدد إع�لان وقف
«مفتوح» إلطالق النار لمدة شهر.
فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها
أمس على مقترح مصري بهدنة مفتوحة زمنياً،
بينما لم يكشف العدو عن موقفه بعد في ظل
تواصل سقوط العديد من القتلى والجرحى في
قطاع.
ونقلت وكالة «معاً» اإلخبارية عن القيادي في
حركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة قوله« :إن
الساعات المقبلة ستؤكد ما توافقنا عليه للتوصل
إلى اتفاق وقف إطالق نار يستند إلى ما جرى
االتفاق عليه خالل المفاوضات غير المباشرة
مع العدو الصهيوني في القاهرة» وأضاف« :في
حال اتفقنا على وقف إطالق نار سوف نشرح ما
جرى االتفاق عليه الحقاً».
وب���دوره ق��ال القيادي في الجهاد اإلسالمي
خالد البطش »:نأمل الوصول إلى تهدئة خالل
الساعات المقبلة في غزة».
وقالت مصادر مطلعة إن االتفاق ال يتضمن
مصطلح رف��ع الحصار بل يوجد فتح المعابر
وبقية النقاط ستبحث بعد شهر.
وكانت مصر قد دعت األط��راف إلى هدنة بال
سقف زمني وال��دخ��ول في مفاوضات من أجل
التوصل إلى وقف إطالق نار دائم ورفع الحصار
عن قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات بعد تعهد رئيس وزراء
ال��ع��دو بنيامين نتنياهو أول م��ن أم��س األح��د
مواصلة العملية العسكرية ضد قطاع غزة حتى
إعادة الهدوء إلى جنوب كيانه االستيطاني على
حد تعبيره.
وعلى صعيد ال��وض��ع ال��داخ��ل��ي ف��ي الكيان
الصهيوني ،أفادت القناة العاشرة في تلفزيون
العدو أن تحقيقا ً أجري لمصلحة القناة أظهر أن
مستوى الهلع بين «اإلسرائيليين» بلغ مستويات
قياسية منذ بدء عملية «الجرف الصامد».
وقالت القناة «هناك أعداد كبيرة من المواطنين
القلقين يقصدون المستشفيات ،كما سجل ارتفاعا ً
في ح��وادث الطرق بلغ  40في المئة على رغم
تراجع حركة التنقل على الطرقات ،ونفاد األدوية
المهدئة لألعصاب من الصيدليات بسبب ارتفاع
الطلب عليها بنسبة  66في المئة ،وارتفاع نسبة
ال��والدات المبكرة ،وارتفاع عدد من يعالجون
أسنانهم  30في المئة بعد تضرر أسنانهم بسبب
«العض وال��ش��د» أثناء ال��ن��وم» ،ع��ي��ادات عالج
مرضى السكري استقبلت ضعف عدد المرضى
بسبب الضغط الناجم عن سماع صافرات اإلنذار
ما يرفع من معدالت السكر لدى مرضى السكري،
ارت��ف��اع كبير ف��ي ع��دد ال��ش��ك��اوى م��ن حصول
اعتداءات جنسية ،ارتفاع كبير بمستوى الهلع
والصدمة حتى في األماكن البعيدة من قطاع
غزة ،أي في المناطق الشمالية على الحدود مع
لبنان».
كذلك أظهرت دراسات أجراها أخصائيون في
مستوطنة سديروت ارتفاع معدالت اإلجهاض
بين النساء الحوامل ،وانخفاض مظاهر الود من
األهل تجاه أوالدهم.
وخلصت القناة إلى أن الجميع متوتر ويشعر
بالضغط ويتابع األخبار ،وبحسب التحقيق فإن
«إسرائيل» دولة تعيش في صدمة».
في م��وازاة ذلك ،أثار إلغاء وزير حرب العدو
موشيه يعالون زي��ارة كان من المقرر أن يقوم

أعلن الناطق باسم المؤتمر الوطني العام في ليبيا أن المؤتمر كلف أمس عمر
الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وأعلن النفير العام.
وقال متحدث برلماني إن البرلمان السابق في ليبيا عاود االنعقاد من جانب
واحد أمس ،لينتخب الحاسي المدعوم من اإلسالميين رئيسا ً جديدا ً للوزراء.
وكانت فترة المجلس التشريعي السابق الذي يحظى اإلسالميون بتمثيل
ق��وي فيه انتهت مع االنتخابات العامة في ح��زي��ران .لكن المجلس رفض
االعتراف بشرعية البرلمان الذي خلفه ويسيطر عليه الليبراليون ومؤيدو
النظام االتحادي.
أمنياً ،قال مدير مطار األب��رق الدولي في شرق ليبيا إن صواريخ أصابت
المطار أمس لتستهدف واحدا ً من عدد قليل من المطارات العاملة في البالد مع
تصاعد العنف بين الكتائب المسلحة.
على صعيد آخ��ر ،نفت مصر بشكل قاطع «المزاعم واالدع���اءات الكاذبة
والباطلة التي يروجها البعض» حول أسر جنود وطيارين مصريين في ليبيا،
كما نفت مجددا ً قيام طائرات عسكرية مصرية بقصف مواقع داخل ليبيا.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية جاء فيه «تدين
مصر بأقسى العبارات محاوالت بعض الجهات الزج بها في الشأن الداخلي
الليبي ،والتي ال يخفى على أحد أهداف تلك الجهات الخبيثة والتي تتنافى مع
مصالح الشعب الليبي وال تحترم مؤسساته الشرعية».
وأضاف« :وتجدد مصر مواقفها الثابتة الداعمة لتطلعات الشعب الليبي
الشقيق والرافضة ألية تدخالت خارجية في شؤونه الداخلية ،وتؤكد ضرورة
الحفاظ علي وحدة األراضي الليبية وسالمتها اإلقليمية».
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزارة الخارجية في وقت سابق
قد نفيا قيام طائرات مصرية بقصف مواقع داخل ليبيا.

رغما ً عن الدمار سنبقى نقاوم

الأردن :تعديالت د�ستورية تمنح الملك �صالحيات
تعيين و�إقالة قائد الجي�ش ومدير اال�ستخبارات

مستويات قياسية من مرضى النفسيين عند المستوطنين
بها السبت لمستوطنات غ�لاف غ���زة ،موجة
من الغضب بين المستوطنين الذين اتهموه
بالجبن والحرص على حياته ،مقابل تجاهلهم،
وتعريضهم للخطر بفعل زخ���ات ص��واري��خ
المقاومة الفلسطينية.
القناة العاشرة ذك��رت أن يعالون ك��ان من
المفترض أن يلتقي ع��ددا ً من المستوطنين في
«ناحل عوز» القريبة من قطاع غزة ،لكنه لم يصل
ألسباب أمنية منعته من االقتراب من المكان على

خلفية استمرار إطالق الصواريخ من قطاع غزة.
المستوطنون ق��ال��وا إن الحكومة تركتهم
في قلب الخطر ،بينما تقوم بحماية ال��وزراء
والمسؤولين الكبار وتحرص على منعهم من
الوصول لـ»المناطق الساخنة».
ونقلت القناة عن أحد المستوطنين قوله« :ال
يعقل أن يتركونا هنا ويقولون لنا إن كل شيء
على ما ي��رام بينما ال يأتي ال��وزي��ر خوفا ً على
حياته».

«الفداء القومي» ت�ستهدف «ايريز»
و«�سديروت» ب�صواريخ غراد و107
في سياق عمليات الر ّد التي تنفذها فصائل المقاومة ردا ً على العدوان الذي يستهدف قطاع غزة،
تب ّنت مجموعة «الفداء القومي» التابعة لجبهة المقاومة الوطنية في فلسطين ،قصف تج ّمع لجنود
العدو الصهيوني عند معبر ايريز شمال القطاع بـ 15صاروخ  ،107وذلك مساء أول من أمس.
وتبنت «الفداء القومي» إطالق صاروخي «غ��راد» محليّي الصنع على تج ّمع لجنود العدو في
مستعمرة «سديروت» شمال شرقي قطاع غزة.
وأفادت مصادر «الفداء القومي» أنّ المقاومة بك ّل فصائلها عازمة على مواصلة إطالق الصواريخ
حتى يتوقف العدوان الصهيوني بشروط المقاومة.

أقر مجلس النواب األردن��ي بالغالبية تعديالت دستورية تعطي العاهل
األردني صالحيات تعيين وإقالة قائد الجيش ومدير االستخبارات وإنشاء هيئة
مستقلة تدير االنتخابات.
وذكرت وكالة األنباء األردنية أن «المجلس ص ّوت بالموافقة على مجمل
القانون بواقع  118صوتا ً وامتنع ثالثة نواب وخالف القانون ثمانية نواب».
وأضافت أن «المجلس وافق على جميع التعديالت الدستورية التي وردت في
مشروع تعديل الدستور ،وجاءت الموافقة النيابية بعد أن صوت المجلس على
التعديالت الدستورية مادة مادة وبندا ً بندا ً وبالمناداة على كل نائب باسمه،
وذلك وفق ما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب».
وينص مشروع تعديل الدستور األردني لعام  2014في المادة ( )1على أن
تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير االنتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات
عامة وفقا ً ألحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي
انتخابات أخرى أو اإلشراف عليها بناء على طلب الجهة المخ ّولة قانونا ً بإجراء
تلك االنتخابات .إضافة إلى تعديل المادة ( )2بأن تنحصر مهمة الجيش في
الدفاع عن الوطن وسالمته ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة
والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات والبند الثالث من المادة الثانية
«على رغم ما ورد في المادة ( )40من الدستور بأن يعيّن الملك قائد الجيش
ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتهما».

«الوزاري الخليجي» يعقد دورته
الــ 132في جدة ال�سبت
يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر
المؤتمرات بمدينة جدة السبت المقبل ال��دورة الــ 132للمجلس ال��وزاري
لمجلس التعاون برئاسة الشيخ خالد الحمد الجابر الصباح النائب األول
لرئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس
الوزاري وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني األمين العام لمجلس
التعاون.
ويتضمن جدول أعمال االجتماع ال��وزاري ع��ددا ً من الموضوعات المتعلقة
بمسيرة العمل الخليجي المشترك ومتابعة تنفيذ ما جرى حيال قرارات المجلس
األعلى في قمة الكويت والموضوعات ذات الصلة بالحوارات االستراتيجية بين
دول مجلس التعاون والدول والمجموعات األخرى ،إضافة إلى التقارير التي
رفعت من قبل اللجان الوزارية المكلفة.

البرلمان الليبي

تقرير �إخباري
دخان الفيديرالية
يت�صاعد من العراق
ع��اد م��س��ؤول��ون أميركيون م��ن ج��دي��د ل��ط��رح ف��ك��رة الفيدرالية
ف��ي ال��ع��راق ،كحل للمشكالت األمنية واالقتصادية والسياسية
المتفاقمة ،ف��ي وق��ت ت��راج��ع دع���اة تشكيل «اإلق��ل��ي��م ال��س��نّ��ي» عن
المطالبة بتشكيل اإلقليم ،ووضعوه في الخيار األخير «رقم ،»18
ضمن مطالبهم ومقترحاتهم لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة
حيدر العبادي.
وفي الوقت نفسه ،جدد نائب الرئيس األميركي جو بايدن دعوته
القديمة إلى تشكيل عراق من ثالثة أقاليم ،يستطيع كل منها السيطرة
على الوضع في منطقته ،ومن خالل أبنائه ،وليس كما يحصل اآلن
من إرسال جيش ومتطوعين من الوسط والجنوب الشيعي ،للقتال
في غرب العراق وشماله السني ،في ما يشبه االحتالل.
ويرى المراقبون أن نظرة إلى البعيد المنظور منه وغير المنظور،
تكشف أن تجزئة العراق على أسس طائفية وعرقية ،تعني استمرار
التناحر وع��دم حل األزم���ات .كما تعني مزيدا ً من الصراع داخل
المكون الواحد ،إال أنها تتيح للواليات والشركات الغربية عموما ً
إمكان السيطرة لمصالحها وحرية التصرف في الثروات العراقية،
من دون مواجهة اعتراضات جدية ،وربما العكس يكون صحيحا ً
في الجري وراء الجهات األجنبية والتنازل لها ،من أج��ل سرعة
اإلثراء في اإلقليم ،ما قد يدفعه حتى إلى االنفصال.
وبينما تطرح القوى الداعية إلى تشكيل األقاليم هذه الفكرة إلى
الخلف ،فإنها تقدم البديل ،وه��و زي��ادة صالحيات المحافظات،
بشكل يجعلها أق��رب األق��ال��ي��م ،وه��و األم��ر ال��ذي تمليه الظروف
السياسية واألمنية الحالية ،السيما مع ظهور تنظيم «داعش» ،الذي
يسيطر اآلن بالقوة على معظم «اإلقليم السني» ،الذي كان يسيطر
عليه الجيش العراقي.

ع�شرات ال�شهداء والجرحى ب�سل�سلة تفجيرات �إرهابية في بغداد وبابل وكربالء

العبادي :ال مكان لأية جماعة م�سلحة خارج �إطار الدولة
بالتزامن مع التفجيرات اإلرهابية
المتنقلة بين بغداد وكربالء وبابل،
ك���ان ه��ن��اك ح���راك سياسي واس��ع
لتشكيل الحكومة العراقيّة الجديدة
ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س ال�����وزراء المكلف
حيدر العبادي ،ال��ذي أك��د في أول
مؤتمر صحافي بعد تكليفه بتشكيل
الحكومة في الحادي عشر من الشهر
الجاري أهمية تعزيز الثقة بين ال ُكتل
السياسية ،والتعاون بين الجميع
من أجل مواجهة اإلرهاب.
وق��ال ال��ع��ب��ادي أم��س« :ال مكان
ألي��ة جماعة مسلحة خارجة إطار
الدولة» ،مؤكدا ً أن أأي جهد إلسناد
الدولة يجب أن يكون تحت إشراف
القوات المسلحة .وأض��اف« :أؤك��د
أن السالح يجب أن يبقى بيد الدولة،
ال مكان ألي��ة جماعة مسلحة سواء
كانت ميلشيات أو عشائر أو حشدا ً
شعبياً» .وتابع« :ال نسمح بالسالح
وبالجماعات مسلحة خ��ارج إطار
ال��دول��ة ،ي��ج��ب أن ت��ك��ون جميعها
تحت سيطرة ال��ق��وات العسكرية
واألمنية».
وق���ال ال��ع��ب��ادي« :ن��ح��ن نرحب

رئيس الحكومة المكلف خالل مؤتمره الصحافي
بالحشد ال��ش��ع��ب��ي ،ب��ل مقاومتنا
لإلرهاب قائمة على الجهد الشعبي
م��ن ال��ع��ش��ائ��ر وال��م��واط��ن��ي��ن ال��ذي��ن
ضحوا بأرواحهم وبكل ما يملكون

ف��ي م��واج��ه��ة اإلره����اب» .وأض���اف:
«ل��ك��ن ي��ج��ب ب��ح��س��ب ت��وج��ي��ه��ات
المرجعية أن تكون تحت ظل الدولة،
واإلره�����اب يستغل أي خ���رق هنا

قوات البشمركة خالل تمشيط مناطق المواجهات
وهناك ،والحظنا ما حصل في مسجد
مصعب بن عمير من عمل جبان في
قتل المصلين وقتل األب��ري��اء وقتل
العسكريين كذلك».

وأردف رئيس ال���وزراء المكلف:
«في مثل هذه األمور يجب أن نتوحد،
ولهذا أدعو الكتل السياسية إلى أن
تتوحد موافقها في مواجهة اإلرهاب،

�أميركا في طريقها لتزويد
كرد�ستان ب�أ�سلحة متطورة

تقرير رو�سي يك�شف تورط دول
وجهات محلية بدعم داع�ش

ميركل تقر بخطورة
ت�سليح الأكراد في العراق

في ظهور مفاجئ للحاكم المدني األميركي بول بريمر في العراق
بعد الغزو للعراق عام  ،2003كشف أن أسلحة أميركية ثقيلة
ومتطورة في طريقها إلى «إقليم كردستان» ليتم تسليمها لقوات
البيشمركة الستخدامها في القتال ضد الجماعات المسلحة،
مضيفاً« :ان أميركا ستستمر بقصف مواقع المسلحين».
وقال بريمر في لقاء تلفزيوني مع هيئة اإلذاعة البريطانية
« :BBCيجب على أميركا أن تقوم بتسليح قوات البيشمركة
وتزويدها بأسلحة ثقيلة وحديثة» .مستدركا ً القول «إن هذه
األسلحة ُح ّملت على متن السفن وأرسلت إلى «إقليم كردستان»
وستصل خالل األيام المقبلة».
وأض��اف الحاكم المدني األميركي في ال��ع��راق« :أن ال��دول
العظمى وحلفاءها ستقوم بالخطوة نفسها وسترسل األسلحة
الحديثة إل��ى «كردستان» للقتال ضد المسلحين» .وتابع:
«يجب تقديم الدعم لرئيس ال��وزراء المكلف حيدر العبادي،
من أجل تشكيل الحكومة وتوحيد العراقيين» .وأوض��ح« :أن
أميركا ستستمر بقصف الجماعات المسلحة وأماكن تجمعها في
العراق».

دعت النائب عن ائتالف دولة القانون عالية نصيف الحكومة
العراقية إل��ى التحقق من صحة التقرير الروسي المتعلق
بمصادر تمويل «داعش» والذي اتهم السعودية وتركيا واألردن
وجهات سياسية محلية في «إقليم كردستان» بدعم هذا التنظيم
اإلرهابي.
وقالت نصيف في بيان إن «المعلومات الخطيرة التي ذكرها
التقرير الروسي حول تورط السعودية وتركيا واألردن وجهات
سياسية محلية في «إقليم كردستان» بدعم تنظيم داعش
اإلرهابي فيما لو ثبت أنها صحيحة ،فإنها ستضع هذه الدول
والجهات تحت طائلة المساءلة القانونية والمحاسبة على
مستوى دولي» .وأضافت أن «على الحكومة العراقية أن تشكل
وفدا ً حكوميا ً لعرض الموضوع أمام األمم المتحدة ،وأن تطالب
بمساءلة ومحاسبة هذه ال��دول والجهات وفقا ً لقرار مجلس
األمن رقم  1270الذي اعتبر داعش من المنظمات اإلرهابية
واعتبر كل من يشارك بدعمها سواء عن طريق اإلعالم أو المال
والسالح شريكا ً لها».

أقرت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل بخطورة تسليح
القوات الكردية في العراق مؤكدة أنها خطوة مهمة لدحض خطر
«الدولة اإلسالمية» الذي يسيطر على أجزاء مهمة من العراق.
ونقل تلفزيون «إيه آر دي» قول ميركل إنه «من المؤكد أنها
خطوة مهمة أننا قررنا ذلك بعد كثير من التفكير» .وتابعت
«دققنا كثيرا ً في تلك القضية .ال يوجد ضمان بنسبة  100في
المئة لكن لدينا خياران فقط» .وأضافت« :أسباب التحرك كانت
لها الغلبة».
لكن المستشارة األلمانية استبعدت على رغم ذلك أن تقع
األسلحة في أيدي حزب العمال الكردستاني الذي أمضى عقودا ً
يحارب من أجل حكم ذاتي ألكراد تركيا .وقالت« :حزب العمال
الكردستاني ليس موضع سؤال كمتلق ألسلحتنا ».ويعتبره
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة الحزب منظمة إرهابية.
وكانت ميركل قد أكدت في وقت سابق عدم نية برلين إرسال
قوات عسكرية إلى العراق للمشاركة في عمليات قتالية ضد
مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية هناك.

ال يجوز أن نكون ضحية مؤامرات
اإلره��اب ،التي تحاول أن توقع بين
أبناء الوطن الواحد».
م��ن ج��ان��ب آخ��ر التقى العبادي
في مكتبه ببغداد وزي��ر الخارجية
النرويجي بورغ برندة ،وبحث معه
آخر المستجدات السياسيّة واألمنية
ف��ي ال��ع��راق ،وال��ع�لاق��ات الثنائية
بين البلدين وس��ب��ل تفعيلها ،بما
يخدم المصالح المتبادلة والقواسم
المشتركة بينهما.
ووصل وزير الخارجية النروجي
إلى بغداد أم��س ،بعد يوم واح��د من
وص���ول وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي
محمد ج���واد ظ��ري��ف إل���ى ال��ع��راق،
للقاء كبار المسؤولين السياسيين
والدينيين في البالد.

ظريف يلتقي السيستاني

وال��ت��ق��ى ظ��ري��ف أم��س ف��ي مدينة
النجف األش���رف بالمرجع الديني
السيد علي السيستاني.
وكان ظريف قد وصل صباح أمس
إلى مدينة النجف األشرف ،في اليوم
ال��ث��ان��ي م��ن زي��ارت��ه ال��ع��راق ،حيث
بحث خالل لقائه السيستاني قضايا
العراق والتهديدات التي تواجهها
دول المنطقة.

تفجيرات تستهدف
كربالء وبابل

أس���ف���رت ت��ف��ج��ي��رات إره��اب��ي��ة
بسيارات مفخخة ضربت ع��ددا ً من
ال��م��دن العراقية ال��ي��وم ع��ن سقوط
عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم
م��ن المدنيين األب��ري��اء .وق��د وقعت
التفجيرات بعد وقت قصير من مؤتمر
صحافي لرئيس ال����وزراء المكلف
حيدر العبادي أكد فيه أهمية تعزيز
الثقة بين ال ُكتل السياسية وتعاون
الجميع من أجل مواجهة اإلرهاب.
وطاولت التفجيرات ُم��دن بغداد
وبابل وكربالء ،إذ استهدف انتحاري
حسينية اإلم��ام علي (عليه السالم)
في منطقة بغداد الجديدة ،وتسبب
ب��س��ق��وط أرب��ع��ة وث�لاث��ي��ن ش��ه��ي��دا ً
وج��ري��ح�ا ً ف��ي حصيلة أول��ي��ة لعدد
الضحايا.
وفي وقت الحق انفجرت سيارتان
�ح��ل��ة
م��ف��خ��خ��ت��ان وس���ط م��دي��ن��ة ال� ُ
مركز محافظة بابل ،إحداهما قرب
مبنى المحافظة ،والثانية قرب أحد
المساجد ،وتسببا باستشهاد ستة
أش���خ���اص وإص���اب���ة خ��م��س��ة عشر
آخرين ،وفق ما ذكرت مصادر صحيّة
في المحافظة.
وفي وقت متقارب ،شهدت منطقتا

ب��اب طويريج ،وش��ارع ميثم التمار
في محافظة كربالء المقدسة انفجار
سيارتين مفخختين كانت حصيلتهما
خمسة شهداء وتسعة جرحى.
يذكر أن مناطق شمال بابل تشهد
عمليات عسكرية مستمرة كونها
ت��ع��د م��ل�اذات لمسلحين يشكلون
خطرا ً على محافظات وس��ط العراق
وجنوبنه ،وذل��ك تزامنا ً مع تواصل
العمليات العسكرية األمنية لطرد
تنظيم «داع���ش» م��ن المناطق التي
ينتشر فيها ف��ي محافظات نينوى
وصالح الدين وكركوك وديالى ،بينما
تستمر العمليات العسكرية في األنبار
لمواجهة التنظيم.
وعلى صعيد مواجهة اإلرهابيين،
أعلنت ق��ي��ادة عمليات ب��غ��داد ،أنها
تمكنت م��ن قطع خطوط اإلم���داد عن
تنظيم «داعش» في أطراف العاصمة
وأعماقها بعمليات نوعية ،فيما أكدت
اعتقال األمير العسكري لقاطع الرصافة
في التنظيم والمتورط بتفجير عدد من
السيارات المفخخة في الكرادة ومدينة
الصدر.
ودع��ت قيادة عمليات بغداد ،إلى
عدم جعل دور العبادة م�لاذات آمنة
الن��ط�لاق العمليات اإلج��رام��ي��ة بحق
المواطنين.
في موازاة ذلك ،أفاد مصدر أمني في
قيادة عمليات األنبار أمس ،أن ثالثة
من عناصر «داعش» قتلوا ،فيما ُد ّمرت
عجلتان باشتباكات مسلحة جنوب
المحافظة.
وأف���اد م��ص��در ع��راق��ي ف��ي شرطة
محافظة صالح الدين عن إحباط هجوم
ل��ـ»داع��ش» على قضاء طوزخرماتو
ومقتل ع��دد م��ن المهاجمين .وق��ال
المصدر إن «قوات الشرطة والبيشمركة
ومتطوعي الحشد الشعبي وبإسناد
من طيران الجيش تمكنت صباح أمس،
من إحباط هجوم لمسلحي «داعش»
استهدف قضاء طوزخورماتو90( ،
كم شرق تكريت) ،ما أسفر عن تدمير
 12عجلة تابعة للمسلحين تحمل
أحاديات ومقتل من فيها».
وفي السياق نفسه ،أفاد مصدر أمني
عراقي في محافظة صالح الدين ،بأن
انتحاريين اثنين قتال بانفجار سيارة
مفخخة كانا يرومان استهداف رتل
عسكري جنوب تكريت.

