12

عربيات

الطيران الحربي ال�سوري يق�صف مواقع «داع�ش» في المنطقة

«قوات الحماية ال�شعبية» تقوم بهجوم معاك�س وتتقدم بر ًا لتحرير قرى عين عرب
الحسكة  -عبد الرحمن السيد
ش��ن ال��ط��ي��ران الحربي السوري
غارات عدة على مواقع على أطراف
ع��ي��ن ال��ع��رب (ك��وب��ان��ي) منها تل
قحيدي ودادل��ي ومفرصرين وجسر
قراقوزات ،دمرت آليات وتحصينات
لـ«داعش».
وتقدمت «قوات الحماية الشعبية»
برا ً من الجهة الشرقية بمساندة قوات
حزب العمال الكردستاني وقوات أتت
من شمال العراق ،تلبية لنداء نائب
قائد ق��وات الحماية في عين عرب
(كوباني) أوجالن ايسو عبر وسائل
اإلعالم في وقت سابق ،والذي طلب
من األكراد جميعا ً بما في ذلك حزب
العمال الكردستاني مساعدتهم في
مواجهة تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية،
الذي سيطر على  60قرية في تقدم
سريع قرب الحدود التركية بعد ثالثة
أيام من الهجوم المفاجئ ،ما أدى إلى
نزوح أكثر من  50ألف مواطن سوري
نحو األراض��ي التركية واعتبار أكثر
من ألف مواطن من المفقودين.
وتتوالى األخ��ب��ار المتعلقة بهذا
الهجوم الشرس على المنطقة الذي
سبقته أح���داث مرتبطة ب��ه ،حيث
س � ّوق��ت بعض ال��ق��ن��وات اإلعالمية
ال��م��ع��ادي��ة ل��س��وري��ة أن التنظيم
اختفت ق��وات��ه ف��ي ال��ر ّق��ة وف��ي دير
ال��زور ،وذكرت هذه القنوات أن هذه
القوات ذهبت إلى جهات غير معروفة
بينما في الحقيقة توجهت نحو عين
العرب.
وسبق هذا االجتياح إعالن اإلفراج

«التغريبة الكردية»
عن الرهائن األتراك لدى «داعش» في
خطوات تؤشر إلى أن الحركة تمت
بإشراف تركي ضمن صفقة سبقت
ت��دخ��ل ال��ق��وات األم��ي��رك��ي��ة لضرب
«داعش».
وف��ي س��ي��اق متصل ،ذك��ر موقع
تقوى اإلعالمي على شبكة اإلنترنت
المقرب من داع��ش أن إط�لاق سراح
الرهائن األت���راك المحتجزين لدى
«داعش» جاء بأمر مباشر من أبي بكر
البغدادي.
في المقابل ،فإن أردوغ��ان وعبر
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ص��رح ب��أن إط�لاق
الرهائن جاء بعملية استخباراتية

ولم تقدم تركية أيّ تنازل لذلك.
صحيح أن عين ال��ع��رب (120
ك��ي��ل��وم��ت��را ً ش��م��ال ش��رق��ي ح��ل��ب)
محاصرة منذ ع��ام تقريباً ،إال أن
الهجوم األخ��ي��ر م��ن قبل «داع���ش»
يكشف ع��ن عملية دول��ي��ة ردا ً على
التحالف الدولي ضد «داعش» يكون
ضمن التسابق على المواقع.
وقدرت بعض الوسائل اإلعالمية
قوات «داعش» المشاركة في الهجوم
من االتجاهات الثالثة (الشرقية ـ
الجنوبية ـ الغربية) بأكثر من 7000
مقاتل بدعم من  40دبابة وحوالى
 90ع��رب��ة ق��ت��ال م��درع��ة وع��ش��رات

المدافع والهاونات والراجمات ومئات
سيارات الدفع الرباعي المحمولة
التي كانت ق��د استولت عليها من
العراق منذ أكثر من شهرين.
وبحسب مصدر مطلع م��ن ريف
حلب فإن القرى التي أعلن احتاللها
م��ن قبل التنظيم بطريقة اإلطباق
من الجهات الثالثة واالعتماد على
الحشود الكبيرة والهجوم المباغت
هي على النحو التالي:
م��ن ال��ج��ه��ة ال��ش��رق��ي��ة :سيطرت
ق��وات داع��ش اآلت��ي��ة م��ن ت��ل أبيض
على العديد من القرى منها :كورك
وش��اوك ومنجوك وبيرعرب وجرن

والزرزوري وشويتي وسارونج وزر
وكولتب وبيرحبش وخان وكوبلك
وقزعلي وقرتل وبيرناصر ولقلق
وقرفل وسر زوري وهولك وكتكانية
وكري سور وحرية ودرب حسن إلى
مشارف قرية خراب عطو التي تبعد
من مدخل كوباني الشرقي حوالى 10
كم فقط.
الجهة الجنوبية :ب��دأ الهجوم
من عين عيسى ومقر اللواء  93في
محافظة الرقة ،ووصل زخم الهجوم
إل��ى مشارف قومجي ثم جسر قره
ق���وزاق باتجاه المدخل الجنوبي
لعين ع��رب م����رورا ً ب��ق��رى زي��ارت
وبياضية وكنعفتار وآشمة وزرك
وت��ورم��ان وك��ورك وتعلك ودكرمان
بوراز وجعد.
الجهة الغربية:
وت��ه��اوت ب��ال��ت��زام��ن م��ع سقوط
القرى في االتجاهات األخ��رى قرى
منها :بياضية وزور مغار وجب الفرج
وزرك وتعلك.
إال أن دعم القوات البرية (الكردية)
اآلتية من جميع الجهات سيكون له
كالم آخر خالل األيام المقبلة ،كذلك
مشاركة الجيش السوري بالطيران
بعكس توقعات بعض المحللين
السياسيين ،الذين استبعدوا مشاركة
الجيش في هذه المعركة.
وخطوة «داعش» طرحت إشارات
استفهام عن الدور التركي ،على رغم
أن أميركا أعلنت حربها على داعش
من دون أن تحرك أنقرة ساكنا ً فهل
تحمل األي���ام المقبلة اإلج��اب��ة عن
إشارات االستفهام هذه؟

تقرير �إخباري

�أكراد العراق وتركيا
في عين عرب لمواجهة «داع�ش»

الطائرات الأميركية �ست�ستخدم قواعد «�سبايكر وال�صينية والبكر» ل�ضرب التنظيم الإرهابي

مقتل نحو � 120إرهابي ًا بعملية نوعية في بغداد و�صالح الدين

أكدت مصادر عسكرية عراقية أمس
أن قوة من الجيش قتلت العشرات من
إرهابيي داع��ش خالل عملية خاصة
في العاصمة بغداد وفي صالح الدين.
وق��ال قائد عمليات بغداد الفريق
ال��رك��ن عبد األم��ي��ر الشمري أول من
أم���س :إن  76إره��اب��ي �ا ً قتلوا خالل
تطهير منطقة القرغول جنوب بغداد،
إضافة إلى تدمير عدد من سياراتهم
وزوارقهم.
وقال الشمري خالل مؤتمر صحافي
عقده في بغداد« :إن القوات العراقية
بالتنسيق مع طيران الجيش تمكنت
م��ن تحرير منطقة القرغول جنوب
بغداد بالكامل» ،مؤكدا ً أن «داع��ش
استخدام النساء واألط��ف��ال دروع��ا ً
بشرية وقام بتخريب البنى التحتية
بالكامل للمنطقة وق��ط��ع الجسور
المؤدية إلى اليوسفية».
وأضاف الشمري أن «عناصر داعش
قامت بتدمير محطة مياه المحمودية
بنسبة تخريب  70في المئة» ،مشيرا ً
إلى أن طيران الجيش والقوة الجوية
قام بقتل  76إرهابيا ً وضرب عدد من
األك���داس التي تضم السالح الثقيل
وفجر  15سيارة وثالثة زوارق كان
يستخدمها اإلرهابيون في تنقلهم من
وإلى المحمودية واليوسفية».
وف��ي محافظة ص�لاح الدين ،قتل
 30عنصرا ً م��ن داع��ش بينهم عرب
الجنسية ب��ض��رب��ة ج��وي��ة نفذتها
الطائرات العراقية ضد أحد تجمعات
اإلره��اب��ي��ي��ن ش��م��ال ش��رق��ي ناحية
الضلوعية.
وتمكنت القوات األمنية بمساندة

أه���ال���ي ال��ض��ل��وع��ي��ة م���ن ال��ت��ص��دي
ل��ل��ج��م��اع��ات اإلج��رام��ي��ة ع��ل��ى رغ��م
م���ح���اوالت ك��ث��ي��رة أب��دت��ه��ا عناصر
«داعش».
وقتلت قوة من الحشد الشعبي 18
مسلحا ً ودم��رت  7صواريخ محملة
بغاز الكلور شمال قضاء المقدادية
بمحافظة ديالى.
وف���ي س��ي��اق آخ����ر ،ق���ال رئ��ي��س
مجلس محافظة صالح الدين شمال
العراق أحمد الكريم أمس ،إن الجيش

األميركي سيستخدم قواعد لطائراته
الحربية في المحافظة للمشاركة في
عمليات عسكرية لتطهير المحافظة
من تنظيم «داعش».
وأوض�����ح ال��ك��ري��م أن «ال��ج��ي��ش
األميركي كانت له في السابق قبل
خروجه من العراق (في كانون األول
 )2011قواعد عسكرية في محافظة
ص�لاح ال��دي��ن ،منها ق��اع��دة سبايكر
والصينية والبكر الجوية» .وأضاف
أن «الجيش األميركي سيعيد وجوده

في تلك القواعد من أجل استخدامها
كقواعد لطائراته الحربية» ،من دون
أن يحدد موعدا ً لذلك.
وق���ال م��ح��اف��ظ ص�ل�اح ال��دي��ن إن
«عملية تحرير مدينة تكريت (مركز
محافظة صالح الدين) قريبة جداً،
وبانتظار التدخل األميركي للقضاء
على عناصر تنظيم داعش اإلرهابي».
وت��اب��ع ق��ائ�لاً« :ال��ت��دخ��ل األميركي
بالطائرات الحربية سيصاحبه هجوم
بري قوي للجيش العراقي على مدينة

قوات عراقية تستعد لمعركة تكريت

تكريت لتطهيرها م��ن العصابات
اإلرهابية».
وفي محافظة ديالى شرق العراق،
قال المتحدث باسم قبيلة بني تميم
الشيخ عدنان غضبان التميمي إن
«مئات من عناصر الحشد الشعبي
(مقاتلي العشائر) من قبيلته شاركوا
ف��ي عملية أمنية نوعية م��ع ق��وات
الجيش ال��ع��راق��ي ،تمكنوا فيها من
تحرير أربع قرى جديدة على أطراف
منطقة ال��ص��دور ال��ت��اب��ع��ة لناحية
المقدادية (ش��م��ال شرقي بعقوبة،
مركز محافظة دي��ال��ى) ،من سيطرة
«داع�����ش»» .وأض����اف التميمي أن
«ال��ق��وات األمنية والحشد الشعبي
كبدوا عناصر تنظيم داعش اإلرهابي
خسائر كبيرة في األرواح» ،من دون
ذكر عدد محدد للضحايا.
وإضافة إلى سيطرته على مناطق
واسعة شرق سورية ،سيطر تنظيم
«داعش» ،بداية من حزيران الماضي،
على مناطق واس��ع��ة ف��ي محافظات
شمال العراق وغربه ،وأعلن قيام ما
أسماها «دولة الخالفة» ،وأعلن رئيسه
أبو بكر البغدادي «خليفة للمسلمين».
وتمكنت القوات العراقية ،مدعومة
بقوات البيشمركة (جيش إقليم شمال
العراق) ،وتحت غطاء ضربات جوية
أميركية ،من إنهاء سيطرة «داعش»
على مناطق ع���دة ،ف��ي وق��ت تعمل
واش��ن��ط��ن على تشكيل تحالف من
أكثر من ثالثين دول��ة على أم��ل دحر
«داع����ش» ،ال���ذي يصفه مختصون
ومسؤولون بأنه أشبه ما يكون بجيش
نظامي جيد التنظيم والتسليح.

فرقة �أمنية كويتية لتعقب «داع�ش»
أكد مصدر أمني كويتي مطلع ،أن نائب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ محمد
الخالد أمر ـ في خطوة استباقية لتعزيز األمن
وسط اضطراب يشهده العراق ـ بتشكيل فرقة
«مالحقة داعش» مشكلة من  80عنصرا ً ما بين
ضابط وضابط صف من قطاعي أم��ن الدولة
والمباحث الجنائية ،ف��ي وق��ت وض��ع البنك
المركزي ضوابط مشددة على تحويل األموال،

تهدف إلى عدم ضخ سيولة كبيرة من دون معرفة
إلى أين تذهب هذه األموال ،وما أوجه صرفها.
وقال المصدر األمني الكويتي أمس ،إن «فرقة
مالحقة داعش بدأت العمل فعليا ً من خالل 40
دورية مدنية ،كل دورية بها عنصران أمنيان،
بحيث تقوم هذه الدوريات بالتنقل في مختلف
مناطق الكويت ورصد أية عناصر متعاطفة مع
التنظيم اإلرهابي».

نيويورك تايمز

«خورا�سان» خطيرة في �سورية
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن منظمة «خوراسان» المتطرفة
الناشطة في سورية تشكل للواليات المتحدة خطرا ً أكبر مما يشكله
تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وكتبت الصحيفة على موقعها السبت  20أيلول نقالً عن مصادرها
الخاصة في أجهزة األمن واالستخبارات األميركية ،أن «خوراسان»
تشكلت في سورية منذ حوالى سنة وتضم في صفوفها مسلحين من
«القاعدة» قدموا من دول الشرق األوسط وجنوب شريق آسيا وأفريقيا
الشمالية.
وقالت الصحيفة إن «هذه المنظمة تخطط أكثر من غيرها للقيام
بعمليات إرهابية ضد الواليات المتحدة والمؤسسات األميركية في
ال��خ��ارج ،ويهتم مسلحو ه��ذه المنظمة خصوصا بإمكان استخدام
متفجرات من الصعب كشفها».
وتعلم االستخبارات األميركية بأن قائد تنظيم «خ��وراس��ان» هو
محسن الفضلي ،أحد أعضاء الدائرة المقربة من مسؤول القاعدة السابق
أسامة بن الدن ،وكان على علم بتجهيز هجمات  11أيلول .2011
يذكر أن مدير األم��ن القومي األميركي جيمس كليبر كان قد أعلن
الخميس الماضي أن «خوراسان» تحاول تجنيد متطرفين جدد من
الدول الغربية في صفوفها لتنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا والواليات
المتحدة.

وأكد المصدر أن هذه الفرقة «يتزامن عملها
مع عمل فرق أخ��رى تتبع المباحث الجنائية
وأم���ن ال��دول��ة ت��ك��ون مهمتها م��راق��ب��ة جميع
االتصاالت والمراسالت اإللكترونية لعناصر
متعاطفة مع ه��ذا التنظيم» .وق��ال إن الفرقة
«طلب منها أن تضع قيد المتابعة اليومية ما ال
يقل عن  60شخصا ً لديهم تعاطف مع داعش،
ومن بين هؤالء  22شخصا ً يقيمون في محافظة

األحمدي ،ونحو  16شخصا ً يقيمون في محافظة
الفروانية».
وأكد المصدر أن «اإلدارة العامة للجمارك طلب
منها التدقيق على جميع الشحنات والصادرات
إلى الكويت ،خصوصا ً من دول بعينها ،خشية
اختباء مقاتلين لداعش بها أو احتوائها على مواد
متفجرة من الممكن أن تستخدم في أية أعمال
إرهابية داخل الكويت».

عبد اهلل الثاني في نيويورك
ليلقي كلمة الأردن
في الجمعية العامة

المرزوقي ير�شح نف�سه
ر�سمي ًا لالنتخابات
الرئا�سية التون�سية

عمان ـ محمد شريف الجيوسي

أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي
السبت الماضي ترشحه لالنتخابات الرئاسية
التونسية.
وسلم المرزوقي أوراق ترشحه إل��ى الهيئة
العليا المستقلة لالنتخابات بحضور عدد كبير
من الصحافيين.
وستجرى االنتخابات الرئاسية التونسية في
 23تشرين الثاني المقبل وهي أول انتخابات
رئاسية مباشرة بعد خلع الرئيس السابق زين
العابدين بن علي.
ويواجه المرزوقي منافسين أش��داء ،أبرزهم
زعيم حزب «نداء تونس» الباجي قائد السبسي
ال��ذي شغل منصب رئيس البرلمان ف��ي عهد
بن علي ،ويعتبر أحد أبرز المعارضين لحركة
النهضة اإلسالمية.
وم��ن بين المرشحين أي��ض �اً ،عبد الرحيم
ال����زواري ع��ن «ال��ح��رك��ة ال��دس��ت��وري��ة» ،وحمة
الهمامي عن تحالف الجبهة الشعبية ،ومصطفى
بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ومرشح
حزب التكتل ،ومحافظ البنك المركزي التونسي
السابق مصطفى النابلي وآخرون.

ب��دأ الملك األردن���ي عبدالله الثاني أم��س زي��ارة رسمية إلى
نيويورك ،المحطة الثانية له في جولة العمل التي بدأها من
العاصمة الفرنسية باريس ،حيث سيشارك خاللها في أعمال
الدورة الـ  69للجمعية العامة لألمم المتحدة ،بحضور ومشاركة
عدد من قادة العالم.
ويترأس الملك عبد الله الثاني ،الوفد األردن��ي المشارك في
اجتماعات الجمعية العامة ،ويلقي خطابا ً رئيسا ً يستعرض فيه
الموقف األردن��ي حيال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق
األوس��ط والتحديات التي تواجهها ،إضافة إل��ى لقاء ع��دد من
رؤساء الدول والقيادات العالمية المشاركة في اجتماعات المنظمة
األممية.
وكان الملك قد وصل إلى نيويورك في اختتام زيارة عمل إلى
فرنسا ،التقى خاللها الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ،ورئيس
الوزراء الفرنسي مانويل فالوس ،وزار الجمعية الوطنية الفرنسية
والتقى رئيسها كلود برتولون ،إلى جانب زيارة مجلس الشيوخ
الفرنسي ولقاء رئيسه جان بيير بيل.
وفي الزيارة ذاتها ،التقى الملك مجموعة من رج��ال األعمال
وممثلي الفعاليات االقتصادية الفرنسية ،ونخبة من القيادات
الفكرية والسياسية واألكاديمية والدينية في باريس.

لقي النداء ال��ذي أطلقه أك��راد سورية ألقرانهم
في تركيا وال��ع��راق بنجدتهم من الهجمات التي
يتعرضون لها في منطقة كوباني (عين العرب)
على أيدي تنظيم داعش استجابة سريعة ،إذ عبر
 300مقاتل كردي من تركيا إلى منطقة المعارك
الجمعة الماضي ،فيما دخلت قوات من البيشمركة
العراقية أمس من الشرق ،بالتزامن مع شن الطيران
الحربي السوري غ��ارات على مواقع اإلرهابيين،
وفي وقت يتفاقم الوضع اإلنساني ،حيث بلغ عدد
الالجئين إلى تركيا عشرات اآلالف.
وفي مؤشر على الحرب الطويلة ضد اإلره��اب
في المنطقة ،يجري مستشارون أميركيون دراسة
ميدانية إلنشاء قاعدة ومطار عسكري في أربيل
تكون منطلقا ً للغارات الجوية ضد «داعش» ،فيما
انتهت أزم��ة الرهائن األت��راك الوخمية الذين كان
يحتجزهم التنظيم.
وقالت مصادر خاصة إن قوة خاصة لمكافحة
اإلره��اب في السليمانية تستعد للتحرك ودخول
ش��رق سورية .وتابعت« :إن ق��وة خاصة تابعة
لمكافحـة اإلره��ـ��اب تحركــت إلغاثـة األك��راد في
شمال سورية من إرهابيي داع��ش ووصلت إلى
الحدود بين إقليم كردستـان وغ��رب كردستـان،
وهي اآلن بانتظار التعليمات القانونية لدخول

سورية بصورة رسمية».
في غضون ذلك ،أعلنت وزارة البيشمركة أن عدد
المستشارين العسكريين األميركيين في «إقليم
كردستان» بلغ أكثر من  300مستشار ،فيما تواصل
دول التحالف إرسالها للمستشارين واألسلحة إلى
اإلقليم.
وقال الناطق الرسمي لوزارة البيشمركة العميد
هلكرد حكمت إنه «تقرر إنشاء قاعدة عسكرية في
أربيل من قبل الواليات المتحدة ،حيث جرت دراسة
هذا الموضوع بدقة بين الجانبين ،وتتضمن أول
خطوة في إنشاء هذه القاعدة بناء مطار عسكري
للطائرات ،التي تنفذ طلعات وغ��ارات جوية على
مواقع داعش في المنطقة» .وأكد أن المستشارين
األميركيين يجرون حاليا ً دراس��ة ميدانية إلنشاء
القاعدة العسكرية والمطار في أربيل.
إل��ى ذل��ك ،ذ ّك��ر الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
األميركيين بأن «هذه هي لحظة القيادة األميركية»،
في سياق حديثه عن التحالف الدولي ضد «داعش»،
فيما قال البيت األبيض إن أميركا لن تكشف عن
موعد ضرباتها الجوية في سورية بحسب تعبيره.
ويعتزم الرئيس األميركي باراك أوباما حشد مزيد
من الدعم العالمي لمحاربة داعش في كلمته أمام
الجمعية العامة لألمم المتحدة األسبوع المقبل.

وا�شنطن �ست�سلم القاهرة  10طائرات �أبات�شي
«لدعم جهود مكافحة الإرهاب»
أعلنت وزارة ال��دف��اع األميركية
(البنتاغون) أن وزير الدفاع تشاك
هيغل تحدث م��ع نظيره المصري
الفريق أول صدقي صبحي أول من
أم��س ليؤكد أن ال��والي��ات المتحدة
تعتزم تسليم عشر طائرات أباتشي
لمصر لدعم جهود مصر في مكافحة
اإلرهاب.
وك��ان��ت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة قد

أعلنت أص�لاً في نيسان أنها قررت
رفع حظرها عن تسليم تلك الطائرات
الهليكوبتر الهجومية لمصر والذي
ف���رض ال��ع��ام ال��م��اض��ي ب��ع��د ع��زل
الجيش للرئيس محمد مرسي.
وق����ال األم���ي���رال ج���ون كيربي
المتحدث باسم البنتاغون في ذلك
الوقت إن «ال��ط��ائ��رات الهليكوبتر
ستدعم عمليات مصر لمكافحة

رئي�سا وزراء ليبيا المتناف�سان
يدّ عيان ال�شرعية ويندّ د �أحدهما بالآخر
في تطور سلط االض��واء مجددا ً على االنقسام السياسي العميق
الحاصل في ليبيا ،وجه رئيسا الوزراء المتنافسان كلمتين إلى الشعب
ادعى فيها كل منهما تمتعه بالشرعية وندد بالطرف اآلخر.
يذكر أن في ليبيا برلمانين وحكومتين منذ أن استولت ميليشيا
مسلحة من مدينة مصراتة الغربية على العاصمة طرابلس في آب
وأنشأت فيها برلمانا ً منافسا ً وحكومة.
ومنذ ذلك الحين فقد المسؤولون الكبار ومجلس النواب المنتخب
السيطرة على ال���وزارات في العاصمة وانتقلوا إل��ى مدينة طبرق
الشرقية القريبة من الحدود المصرية.
وتخشى الدول الغربية والعربية من أن يؤدي هذا االنقسام إلى
تفكك ليبيا التي باتت مقسمة بين القبائل المتنافسة والجماعات
المسلحة التي ساعدت في اإلطاحة بمعمر القذافي قبل ثالث سنوات
وأصبحت تهيمن على البالد.
وقال رئيس الوزراء عبد الله الثني الذي يحظى باعتراف المجتمع
الدولي في خطاب بثه التلفزيون« :إن ما يحدث في طرابلس هو
محاولة لتقسيم ليبيا ،وإن الحكومة عائدة إلى طرابلس إن عاجالً أو
آجالً».
ودعا الثني شيوخ القبائل إلى «إجراء محادثات من أجل مصلحة
ليبيا ،وعلى الجماعات المسلحة االستسالم ومغادرة طرابلس».
وأضاف أنه سيشكل حكومة تضم كل أطياف المجتمع الليبي ،وقال
إن حقول النفط تحت سيطرة حكومته.
وفي وقت متأخر من الجمعة الماضي ،قال عمر الحاسي رئيس
الوزراء الذي عينه البرلمان المنافس في طرابلس إن حكومته تحول
دون تعرض البالد للدمار .وأض��اف الحاسي أم��ام تظاهرة موالية
لميليشيات مصراتة جرت في طرابلس إن «حكومته ستنتصر حتماً».
يذكر أن المعارك الدائرة في مدينة بنغازي الشرقية بين القوات
الموالية للحكومة من جهة ومسلحين إسالميين من جهة أخرى تعقد
وتعمق الصراع بين سلطتي طبرق وطرابلس.

اإلرهاب في سيناء».
وقال كيربي إن هيغل أكد لصبحي
أن واش��ن��ط��ن ت��ع��ت��زم تسليم ه��ذه
الطائرات ،ولكنه لم يحدد موعداً.
وأضاف كيربي أن هيغل شكر مصر
أي��ض �ا ً «ع��ل��ى دوره���ا ف��ي التوسط
للتوصل لوقف إط�لاق النار إلنهاء
أحدث جولة من القتال في غزة بين
حركة حماس و«إسرائيل».

وزير ا�ستخبارات
العدو :مت�شائم
من المفاو�ضات
مع الفل�سطينيين
ق��ال وزي��ر اس��ت��خ��ب��ارات العدو
يوفال شتينتز إن األم��ل ضعيف
ف��ي أن ي��ت��وص��ل الفلسطينيون
و«اإلس���رائ���ي���ل���ي���ون» إل���ى «ح��� ّل
طويل األم��د» في قطاع غزة أثناء
المفاوضات المقررة بداية األسبوع
في القاهرة.
وقال الوزير المقرب من رئيس
ال�����وزراء بنيامين نتنياهو في
ت��ص��ري��ح ل�ل�إذاع���ة ال��ع��ام��ة «إن
م��ح��ادث��ات ال��ق��اه��رة ال ت��وح��ي لي
بآمال كبيرة طالما أن حماس ال
تقبل ن��زع السالح في قطاع غزة
ون��زع سالحها» .وأض��اف الوزير
الذي تضع حكومته من نزع سالح
قطاع غزة شرطا ً إلعادة إعماره «ال
أرى لألسف أن حماس تقبل هذه
المبادئ كما أن��ه م��ن دون إع��ادة
إعمار فورية (لغزة) لن يكون هناك
حل حقيقي بعيد األمد للوضع».
وأع��ل��ن م��س��ؤول��ون مصريون
وف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون أول م���ن أم��س
استئناف المفاوضات األسبوع
المقبل في القاهرة لتثبيت الهدنة
في غزة.

