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وجهت تحية �إلى �سورية والجزائر و�إيران وحزب اهلل و�شعوب العالم

الجي�ش يدخل تكريت من ثالثة محاور ب�إ�سناد مدفعي

الجبهة ال�شعبية تقيم مهرجان ًا �شعبي ًا احتفا ًال بالن�صر في غزة عطا :خطة تنفيذ فك الح�صار عن �آمرلي عراقية

أقامت الجبهة الشعبية في غزة
أم��س م��ه��رج��ان�ا ً اح��ت��ف��اال ً بانتصار
المقاومة الفلسطينية على العدوان
«اإلسرائيلي» على القطاع ،بحضور
جماهيري وعسكري.
وكان الالفت أن الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ،وفي خض ّم تسابق
الفصائل الفلسطينية للمتاجرة بدماء
أبناء غ ّزة وبيعها رخيصة في أسواق
ومزادات قوى إقليمية تدعم المشروع
الصهيوني ،تعيد تصويب البوصلة،
وم��ن غ��� ّزة ت��ح��دي��داً ،لتؤ ّكد قوميّة
المعركة.
وب��دأ القيادي في الجبهة جميل
مزهر كلمته بالقول إن «دم الشهداء
ع� ّم��د ط��ري��ق النصر اآلت���ي م��ن دون
محالة» ،موضحا ً أن «طريق المقاومة
هو الطريق الوحيد لينسحب االحتالل
المجرم من كل أراضي فلسطين».
وتوجه مزهر للمقاومين بالقول:
«سالحكم سيبقى موجها ً إلى صدور
االحتالل ولن يستطيع أحد نزعه وكل
محاوالت نزعه ستفشل» ،الفتا ً إلى أن
«تقهقر االحتالل وفشله في تحقيق
أه��داف��ه هما نتيجة صمود الشعب
الفلسطيني وع��م��ل��ي��ات المقاومة
وتصديها لالحتالل» ،معتبرا ً أن «غزة
خاضت المعركة باعتبارها معركة
الشعب الفلسطيني في كل مكان».
ف��ب��ع��د أن ش��ك��ر م��زه��ر ش��ع��وب
العالم الحر التي هبّت متضامنة
مع فلسطين وغ��زة وم�لأت الميادين
في أوروب��ا وأميركا الالتينية وكندا
وفنزويال وكوبا واألكوادور والبرازيل
واألرج��ن��ت��ي��ن وت��ش��ي��ل��ي وبوليفيا
وجنوب أفريقيا حكومة وشعبا ً على
قراراتها وإجراءاتها المهمة والتي
ش ّكلت سندا ً وداعما ً حقيقيين لشعبنا
في وقت رأينا حجم التواطؤ الرسمي
العربي ،وزي��ف ما يسمى بالربيع
ال��ع��رب��ي ،وج��ه «تحية خاصة إلى
األخ��وة في سوريا العروبة وإي��ران
وال��ج��زائ��ر وح��زب الله وإل��ى جميع
الشعوب التي سندتنا ودعمتنا».
وك����ان ك��ل م��ن ح��رك��ت��ي حماس
والجهاد اإلسالمي قد ّ
نظم مهرجانين
احتفاال ً باالنتصار وتأكيدا ً على خيار
المقاومة في مواجهة العدوان.

القوات العراقية بعدما دخلت تكريت

عرض عسكري لقوات الجبهة الشعبية

بدأت القوات العراقية بالدخول إلى
وسط مدينة تكريت من ثالثة محاور،
وبإسناد مدفعي مباشر .وأفاد موقع
«السومرية نيوز» إن القوات األمنية
ب��دأت بدخول تكريت صباح أمس
من ثالثة محاور ،مبينا ً أن المحور
األول عبر جامعة تكريت والثاني
محور مدخل المستشفى القريب على
مبنى المحافظة .وأضاف ،أن المحور
الثالث ينفذ من جهة منطقة الديوم
غرب تكريت ،مشيرا ً إلى أن الفرقة
الذهبية وصلت إلى مسافة  100متر
عن مستشفى تكريت العام القريب
من مبنى المحافظة وسط المدينة.
وأوضح الموقع أن القوات األمنية
تتقدم بإسناد مباشر من مدفعية
الدبابات التي تقصف مواقع عناصر
جماعة «داعش» المتمركزة في أحد
القصور الرئاسية في منطقة وادي
شيشين وسط تكريت.
وم��ا ت��زال أغلب مناطق محافظة
صالح الدين تشهد عمليات عسكرية
م��س��ت��م��رة ،وذل�����ك ع��ق��ب س��ي��ط��رة
مسلحين تابعين لجماعة «داعش»
على محافظة نينوى منذ  10حزيران
 ،2014وتقدمهم نحو محافظات
أخرى.

القيادي مزهر يلقي كلمته

ر ّد فعل دولي على قرار العدو باال�ستيالء
على �أرا�ض في ال�ضفة الغربية
في خطوة هي األكبر منذ سنوات ،أعلن العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» مصادرته أرب��ع��ة آالف دون��م في
منطقة غوش عتسيون جنوب بيت لحم في الضفة
الغربية وتحويلها إلى أراضي دولة بهدف توسيع
االستيطان في مستوطنات «غوش عتسيون».
ورأى منسق شؤون حكومة العدو في المناطق
الفلسطينية المحتلة اللواء يوآف مردخاي أن «هذا
اإلعالن يأتي وفق تعليمات المستوى السياسي مع
انتهاء عملية ع��ودوا أيها اإلخ��وة ،وأن تنفيذ هذه
الخطوة جاء بعد عملية فحص معمقة من قبل طاقم
تابع لإلدارة المدنية» .القرار «اإلسرائيلي» أرفق
بخرائط تبين حدود األراضي الصادرة بحقها قرار
المصادرة.

وقال رئيس المجلس اإلقليمي «غوش عتسيون»
دافيدي بيرل« :إن هذا القرار يمهد الطريق إلقامة
مدينة جديدة في منطقة عتسيون في إطار اإلجراءات
لتعزيز االستيطان والسيادة «اإلسرائيلية» في
الضفة الغربية» .قرار امتد إلى الخليل التي أعلنت
بلديتها مصادرة «إسرائيل» حوالى  400هكتار من
أراض��ي بلدات صوريف والجبعة ووادي فوكين
جنوب الضفة.
وع��ق��ب إع�ل�ان ال��ق��رار ص��در ال��ع��دي��د م��ن ردود
الفعل المدينة له ،فقد دعا المتحدث باسم رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس نبيل أبو ردينة
«إسرائيل» إلى إلغاء قرار مصادرة األراضي ،محذرا ً
من أنه «سيؤدي إلى اشتعال الوضع خصوصا ً

الرئي�س اليمني يقرر �إقالة الحكومة وتخفي�ض �أ�سعار الم�شتقات النفطية

بعد الهجمات على غزة».
ودعت وزارة الخارجية األميركية «إسرائيل»
إلى إلغاء قرارها ووصفته بـ»السلبي بالنسبة
إلى جهود السالم» .كما انتقد األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون بدوره القرار.
إال أن ردود الفعل الفلسطينية والدولية لم تثن
حكومة االحتالل عن قرارها وإن كانت قد اعطت
المواطنين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية 45
يوما ً للطعن فيه أمام محاكم العدو قبل تحول هذه
األراضي إلى ملكية الدولة.
مع العلم أنه ع��ادة ما تفشل محاوالت الطعن
بالقرار من قبل المواطنين الفلسطينيين في منع من
سلبهم حقوقهم.

من حذف ا�سم فل�سطين من مناهج التعليم الأردنية؟
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
قالت مصادر إنه بدأ البحث عن وزي��ر تربية
وتعليم أس��ب��ق ق��ام ب��ح��ذف اس��م فلسطين من
المناهج الدراسية واستبدالها باسم آخر ،ووفق
نواب فإنه بعد انتصار غزة تمت المطالبة بتحويل
الوزير إلى المدعي العام.

واعتبر مراقبون أن حذف فلسطين من مناهج
م��دارس التربية والتعليم للصفوف األول��ى ال
يقرره وزير منفرداً ،وإنما لجان وسياسات عامة
تتعلق بالدولة األردنية ،وبالتالي تحميلها لوزير
محدد هو نوع من العبث السياسي ،إذ سيثبت
الوزير بالدليل القاطع أنه ليس مسؤوال ً عن هذا
التوجه ،فتضيع المسؤولية ويبقى حال الحذف

على حاله.
لذا دعا مراقبون من سيتصدون لهذه المسؤولية،
العمل على تصويب النهج والسياسات العامة
التي أقرت وترتب عليها حذف فلسطين ،وهو نهج
وسياسات تنسجم مع معاهدة وادي عربة المذلة،
وأولى خطوات تصحيح وتصويب المسار إلغاء
المعاهدة وما ترتب عليها من التزامات.

ما هي حقيقة التهديد الذي يوجهه «داع�ش» للأردن؟
عمان ـ «البناء»
أكد مصدر حكومي مطلع لم يشأ ذكر اسمه ،أن
األردن يعلم حقيقة التهديد الذي يمثله «داعش»
تجاه األردن ،بيد أن يقظة القوات المسلحة واألجهزة
األمنية ،تجعل من هذا التهديد أمرا ً طبيعيا ً كما باقي
دول الجوار.
وق��ال المصدر إن األردن يضع الخطط األمنية
الطبيعية لمواجهة التنظيمات المتشددة التي

تستهدف األردن ،ول��م يستجد ش��يء على ذلك.
وشدد على يقظة األجهزة األمنية والقوات المسلحة
في التعامل مع التهديدات التي يواجهها األردن
وقدرته على رد أي عدوان سواء كان برا ً أو بحرا ً أو
جواً.
وعن المعلومات التي أوردتها صحيفة «عكاظ»
السعودية األحد الماضي ،وجاء فيها أن األردن،
سلم حلف شمال األطلسي تقارير أمنية سرية
تحمل ت��ص��ورات��ه لمواجهة ت��م��دد التنظيم إلى

أراضيه ،وذلك قبيل انعقاد قمة «الناتو» بمقاطعة
ويلز في بريطانيا غدا ً الخميس ،أكد المصدر أن ما
يعني الدولة األردنية الحقيقة ،وليس السباقات
الصحافية.
وكان السفير البريطاني في عمان بيتر ميليت
ق��د أعلن أن ب�لاده وحلف شمال األطلسي على
استعداد للتنسيق مع األردن ودعمه لمواجهة
أخطار «داعش» ،معتبرا ً أن استقرار األردن وأمنه
من األولويات القصوى لبالده.

«هيومن رايت�س» :ال يحق للمنامة حرمان الخواجة من جن�سيتها
ق��ال��ت ه��ي��وم��ن راي��ت��س ووت��ش
أم����س ،ل��ي��س م��ن ح��ق السلطات
البحرينية استبقاء الخواجة خارج
بالدها ،ناهيك عن أن تجريدها من
تعسف.
جنسيتها
ّ
ونقل موقع «صوت المنامة» عن
سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية
ل��ق��س��م ال��ش��رق األوس����ط وش��م��ال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
ق��ول��ه��ا« :ت��ب��دي ه��ي��وم��ن راي��ت��س
ووتش أعمق القلق من التقارير التي

تفيد باحتجاز سلطات البحرين
للناشطة الحقوقية مريم الخواجة
في البحرين» .وأضافت ويتسن:
«ليس من حق السلطات استبقاء
ال��خ��واج��ة خ���ارج ب�لاده��ا ،ناهيك
ع��ن أن ت��ج��ري��ده��ا م��ن جنسيتها
تعسف».
وبموجب ال��ق��ان��ون ال��دول��ي ،ال
يجوز ألية حكومة حرمان شخص
من جنسيته أو حقه في الدخول
إلى بلده تعسفاً.

وكشف مصدر أمني في محافظة
ديالى أن قوة أمنية كبيرة تمكنت من
تطهير آخر معاقل جماعة «داعش»
في ناحية العظيم ،وفيما أكد تحرير
أرب��ع ق��رى زراع��ي��ة بعد اشتباكات
عنيفة م��ع الجماعة ،أش��ار إل��ى أن
الطريق الرابطة بين بغداد وكركوك
أصبحت مؤمنة بشكل كامل.
وق���ال ال��م��ص��در ف��ي ح��دي��ث إل��ى
«السومرية نيوز» ،إن «ق��وة أمنية
ك��ب��ي��رة م���ن ال��ج��ي��ش وال��ش��رط��ة
المدعومة بالحشد الشعبي تمكنت
صباح أمس ،من تطهير قرية سرحة
التابعة لمحافظة ديالى والواقعة
بين ناحيتي العظيم وسليمان بيك»،
مبينا ً أن «هذه القرية تع ّد آخر معاقل
داع���ش ف��ي ال��م��ح��اف��ظ��ة» .وأض��اف
المصدر الذي طلب عدم الكشف عن
اسمه أن «القوة نجحت بعد معارك
عنيفة م��ع داع����ش ،بتحرير ق��رى
المفتول الكبير والصغير والشكر وبئر
ال��ذه��ب» ،مشيرا ً إل��ى أن «الجماعة
تكبدت خسائر ف��ادح��ة ب���األرواح
والمركبات».
وتابع المصدر أن «القوات األمنية
تمكنت من تأمين الطريق الرابطة
بين بغداد وكركوك بشكل كامل»،

الف��ت�ا ً إل��ى أن «داع���ش» تعاني من
انهيار حقيقي في معنويات مسلحيها
وبدأت بالهروب من ساحة المعركة
في العديد من القرى التي سيطرت
عليها.
ُي��ذك��ر أن ق��وات الفرقة الذهبية
نجحت أول من أمس في تطهير مركز
ناحية سليمان بيك بالكامل ،بعد يوم
واح��د على فك الحصار عن ناحية
آمرلي.
وكان المتحدث باسم مكتب القائد
ال��ع��ام للقوات المسلحة العراقية
الفريق قاسم عطا قد أكد أن فك الحصار
عن ناحية آمرلي بمحافظة صالح
الدين كان بخطة وتنفيذ عراقيين،
مشيرا ً إل��ى أن ال��دور األميركي في
فك الحصار عن تلك الناحية اقتصر
باإلسناد الجوي اإلنساني ،فيما لفت
إلى تنفيذ الطيران األميركي ضربات
جوية ضد مواقع «داع��ش» إلسناد
البيشمركة شمال العراق.
وق��ال عطا خالل مؤتمر صحافي
عقده أمس في بغداد إن «فك الحصار
عن ناحية آمرلي بمحافظة صالح
الدين كان بخطة عراقية» مشيرا ً إلى
أن «القوة المنفذة لتلك العملية تمثلت
بقوات الجيش العراقي وقوات النخبة

بمساندة الحشد الشعبي» .وأضاف
عطا أن «سالح الجو العراقي تمكن
خالل عملية فك الحصار عن الناحية
من توجيه ضربات موجعة لمسلحي
داعش» ،الفتا ً إلى أن «دور الطائرات
األميركية اقتصر على تقديم اإلسناد
الجوي اإلنساني إليصال المعونات
اإلنسانية والطبية إلى الناحية».
وتابع عطا أن «قرية البو رضا
كانت المعقل الرئيس لمسلحي تنظيم
داع��ش والمنطلق لتنفيذ عمليات
إرهابية ضد آمرلي» منوها ً إلى أن
«الطائرات األميركية وجهت ضربات
محدودة ألهداف كانت محيطة بتلك
القرية من أجل إيصال المساعدات».
وأوض���ح المتحدث باسم مكتب
القائد ال��ع��ام للقوات المسلحة أن
«ال��دع��م ال��ج��وي األم��ي��رك��ي لقوات
البيشمركة ما يزال مستمرا ً لمعالجة
األهداف المعادية في شمال العراق».
كـما أكـد الفريق قاسم عطا تحقيق
القوات األمنية العراقية نتائج وصفها
بـ»الموفقة» في بدايات شهر أيلول
الحالي ،فيما أش��ار إل��ى تنفيذ تلك
القوات عمليات «نوعية وتعرضية»
قريباً.

وكانت الخواجة كتبت في إحدى
تغريداتها بأنها تسعى إلى دخول
ال��ب�لاد ب��ج��واز سفرها الدنمركي
في  30آب  ،2014لكن السلطات
احتجزتها ف��ي المطار ،وأبلغتها
بإسقاط الجنسية البحرينية عنها،
وبنية توجيه تهم غير معروفة إليها
في موعد الحق من اليوم نفسه.
ومريم الخواجة هي ابنة عبد
الهادي الخواجة المسجون لنشاطه
في التظاهر السلمي منذ .2011

حركة �أن�صار اهلل :مبادرة هادي محاولة لاللتفاف على مطالب ال�شعب
اعتبر الناطق باسم حركة أنصار
ال��ل��ه الحوثية محمد عبد السالم
اَن المبادرة التي طرحها الرئيس
اليمني هي محاوالت لتمييع المطالب
الشعبية وااللتفاف عليها.
َ
وأكد عبد السالم أنّ
موقف الحركة
ال ي��زال إلى جانب الشعب وحقوقه
المشروعة والعادلة ،موضحا ً اَنه
ل��م ي��ص��در أيّ م��وق��ف م��ن الحركة
بخصوص المبادرة.
وك��ان الرئيس اليمني عبد ربه
منصور ه��ادي أق��ال الحكومة ،وق ّرر
تشكيل حكومة ج��دي��دة يسمي هو
رئيسها ،واقترح تشكيل إدارة وحد ٍة
وطني ٍة لتهدئة االحتجاجات.
وذكرت وكالة األنباء اليمنية (سبأ)
أن اللقاء الوطني الموسع الذي عقد
أمس الثالثاء في القصر الجمهوري
برئاسة ه��ادي أق��ر مشروع مبادرة
اللجنة الوطنية الرئاسية المكلفة
بالتفاوض مع قائد حركة أنصار الله
عبد الملك الحوثي.
وحضر االجتماع رئيس مجلس
النواب يحيى علي الراعي ورئيس
مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة
ورئيس مجلس الشورى عبد الرحمن
محمد علي عثمان وأعضاء مجالس
النواب وال��وزراء والشورى وقيادات
وم��م��ث��ل��ي األح�����زاب وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��م��ك��ون��ات وال��ق��وى
الوطنية ومنظمات المجتمع المدني
والشخصيات االجتماعية وعدد من
المسؤولين في الدولة والحكومة.
وقال مسؤول مشارك في االجتماع
وف��ي ص��وغ ال��م��ب��ادرة إن «الرئيس
هادي أنهى االجتماع بإطالق مبادرة
جديدة لحل األزم��ة أعدتها اللجنة

هادي مترئسا ً اللقاء الوطني أمس
الرئاسية التي تولت المفاوضات مع
الحوثي».
ووف��ق ما أف��اد هذا المسؤول ،فإن
الخطوط العريضة للمبادرة هي
تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة
من كفاءات بمشاركة حركة أنصار
الله والحراك الجنوبي على أن يتم
«تكليف من يشكل هذه الحكومة بعد
أسبوع من اليوم».
وت��ن��ص ال��م��ب��ادرة على «خفض
الجرعة (الزيادة) السعرية للمشتقات
النفطية بمقدار  500ريال أي ما يوازي
رب��ع ال��زي��ادة» التي ج��رى تطبيقها
اعتبارا ً من نهاية تموز .وتنص أيضا ً

على مطالبة حركة أنصار الله برفع
مخيمات االعتصام واالنسحاب من
محافظة عمران شمال صنعاء ووقف
القتال في الجوف (شماالً).
وف��ي ه��ذه األثناء ال ي��زال مبعوث
الرئيس ه��ادي في صعدة (شماالً)
وي��ق��وم بالتفاوض ح��ول المبادرة
نفسها وفق مصادر سياسية.
واجتمع ه���ادي ف��ي وق��ت سابق
م��ن أم��س م��ع س��ف��راء ال���دول العشر
الراعية «للمبادرة الخليجية» وآليتها
التنفيذية المزمنة وترجمتها على
أرض الواقع من أجل خروج اليمن من
األزمة إلى بر األمان.

نجاة النائب التون�سي محمد الن�صري
من محاولة اغتيال
نجا نائب في البرلمان االنتقالي في تونس
من محاولة اغتيال في هجوم مسلح في وقت
متأخر من ليل االثنين استهدف منزله في مدينة
القصرين قرب الحدود الجزائرية ،بحسب ما قالت
وزارة الداخلية التونسية.
وقالت ال���وزارة الداخلية في بيان رسمي إن
منزل عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد
علي النصري  -والعضو السابق في حزب نداء
تونس العلماني  -تعرض لمحاولة اقتحام
من جانب «مجموعة إرهابية» بهدف «اغتيال
النائب» ،لكنها لم تتمكن من ذلك.
ووق��ع الحادث في منطقة تالحق فيها قوات
األمن منذ أشهر مسلحين إسالميين.
وق��ال النصري الموجود حاليا ً في مستشفى
القصرين للصحافيين إن ع��ددا ً من المسلحين

ً
واب�ل�ا م��ن ال��رص��اص
ه��اج��م��وا بيته ،وأط��ل��ق��وا
باتجاهه ،لكنه لم يصب بأي رصاصة ،وتمكن
من الهرب بعد أن «ألقى بنفسه من سطح المنزل
واختبأ في منزل أحد الجيران» .وأك��دت عائلته
وشهود في القصرين محاولة االغتيال.
ويأتي هذا الهجوم الجديد قبل أقل من شهرين
من موعد االنتخابات التشريعية المقررة في 26
تشرين األول ،والتي ستليها بعد شهر االنتخابات
الرئاسية ،ويفترض أن تتمخضا ع��ن هيئات
دستورية دائمة للمرة األولى منذ انتفاضة كانون
الثاني .2011
وشهدت تونس في  2013أزمة سياسية حادة
نجمت ع��ن اغتيال نائبين معارضين لحركة
النهضة في اعتداءين وجهت أصابع االتهام فيهما
إلى التيار الجهادي.

وأطلع الرئيس اليمني السفراء
على مستجدات األوض���اع الراهنة
والخطوات المتخذة تجاه معطيات
حلحلة األزم��ة واستجابة للمبادرة
المقدمة من اللجنة الوطنية الرئاسية
ال��ت��ي كلفت ب��ال��ذه��اب إل��ى صعدة
ولقاء السيد عبد الملك الحوثي وذلك
بنا ًء على تكليف االجتماع الوطني
الموسع.
وأش���ار ال��رئ��ي��س اليمني إل��ى أن
«الجميع يتطلع إل��ى أن تمثل هذه
المبادرة مخرجا ً سليما ً لألزمة وتنتظر
استجابة واسعة من الجميع من دون
استثناء.

�إلغاء االجتماع الت�شاوري
لوزراء الخارجية العرب
أك��د م��ص��در دبلوماسي ع��رب��ي م��س��ؤول،
أنه تقرر إلغاء االجتماع التشاوري ل��وزراء
الخارجية العرب ،والذي كان مقررا ً انعقاده
السبت المقبل ،عشية اج��ت��م��اع ال���وزاري
العربي في دورته الـ 142على مستوى وزراء
الخارجية ،وذل��ك الرتباطات عدد من وزراء
الخارجية العرب.
وكان األمين العام أعلن في وقت سابق عقد
اجتماع عربي وزاري لبحث المخاطر التي
تحيط بالمنطقة وتنقية األجواء العربية.
وق��ال المصدر ،إن األمين العام للجامعة
العربية نبيل العربي سيقيم مساء السبت
مأدبة عشاء فقط ،مشيرا ً إل��ى أن اجتماعا ً
تشاوريا ً لمجلس جامعة الدول العربية على
مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة مشروع
جدول األعمال وتحديات مسيرة العمل العربي
المشترك سيسبق االجتماع العادي المندوبين
الدائمين للجامعة صباح اليوم.

