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مقتل ع�شرات «الدواع�ش» بينهم قياديون في محافظتي ديالى و�صالح الدين

مدارات

المالكي :نرف�ض �أن يكون التحالف الدولي ر�أ�س حربة لتغيير �إقليمي

تركيا ومعركة اهتزاز الثقة
في الداخل
} هدى رزق
خاطر رئيس ال��وزراء التركي أحمد داود أوغلو بصورة الحكومة
ال��ت��رك��ي��ة وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ض��ب��ط ال��وض��ع ال��داخ��ل��ي ،ع��ن��دم��ا ط��ل��ب من
الزعيم الكردي المنفي عبد الله أوجالن ،الضغط على حزب العمال
الكردستاني المحظور ،واستعمال نفوذه لوقف التظاهرات والعنف
في الشوارع التركية ،بعد خروج الوضع عن السيطرة.
ه��ذا وق��د حمل األك���راد الحكومة التركية وسياستها المهادنة لـ
«داع����ش» مسؤولية اق��ت��ح��ام عين ال��ع��رب (ك��وب��ان��ي) ووق���وع آالف
الضحايا .لكن تدخل أوج�ل�ان وإي��ع��ازه إل��ى م��ؤي��دي ح��زب العمال
الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي إخالء الشوارع واالبتعاد
عن العنف أدى إلى وقف التظاهرات ،فرفعت الحكومة إثر ذلك حظر
التج ّول .لكن األحداث المتنقلة استمرت وطالت المحافظات المحاذية
للحدود السورية – التركية .وأدّى االقتتال بين الجنود والمسلحين
األكراد الى ارتفاع عدد القتلى إلى .31
وأوقف أوجالن التظاهر والفوضى التي ع ّمت شوارع تركيا لكنه
لم يستطع إيقاف عمليات القتل .لذلك ،حاول البعض التشكيك بقدرته
في التأثيرعلى مؤيديه ،وتحميل المسلحين األكراد في جبال قنديل
مسؤولية أح��داث القتل ،وذل��ك بعد أن هدد جميل باييك ،المسؤول
العسكري الكردي ،بإعادة المسلحين األك��راد من جبال قنديل إلى
تركيا بالرغم من التزامه خالل محادثات السالم بسحبهم إلى هذه
الجبال.
وفي هذا اإلطار ،ح ّمل أردوغان مسؤولية التظاهرات االحتجاجية
التي شهدتها المحافظات التركية إلى حزب الشعوب الديمقراطي
ال��ذي دعا أنصاره للنزول إلى الشوارع لالحتجاج على محاصرة
مدينة عين العرب ،واعتبر أن هذا التصعيد وأعمال التخريب والقتل
واإلح����راق ه��دف��ت إل��ى إث���ارة ال��ف��وض��ى وإف��ش��ال عملية المصالحة
واعتبرها محاولة جديدة من أعدائه إلسقاط الحكومة بعد أن فشلوا
سابقاً .ولم يوفر أردوغ��ان جماعة غولن من االتهامات باستغالل
الفرصة لتحميل الحكومة مسؤولية كل ما يجري ،كما أنه اعتبر أن
الجماعة لم تجد حاجة إلخفاء سرورها من أعمال التخريب والقتل،
بانتظار أن تحترق البالد .وتوزع أردوغان وأوغلو توجيه االتهامات
للداخل ورفع أوغلو الصوت ضد زعيم حزب الشعوب الجمهوري
يخص
وط��ل��ب منه الصمت وع���دم انتقاد سياسة الحكومة ف��ي م��ا
ّ
سياستها تجاه «داعش» وسورية .وما زال أردوغان يتصرف وكأنه
رئيس حزب العدالة والتنمية وليس رئيسا ً للجمهورية التركية ،يمثل
األم��ة جمعاء بحسب الدستور التركي ،األم��ر ال��ذي أث��ار انتقادات
المعارضة.
وقد حاولت تركيا أن تبتعد عن «الربيع الكردي» عبر الحوار مع
أوجالن المنفي في جزيرة اميرلي ،لكي تنتزع من القوى اإلقليمية
وال��دول��ي��ة أه���م ورق���ة ض��غ��ط يمكن ل��ل��غ��رب أو ل��ل��دول اإلقليمية أن
تستعملها في مواجهتها .بيد أن الحكومة لم تضع في الحسبان أن
سياساتها المتبعة ستعيد تفجير االشتباكات في المحافظات ذات
األغلبية الكردية وخروجها عن السيطرة ،األمر الذي يمكن أن ينعكس
على حساباتها في العالقة مع إقليم كردستان العراق.
واتهمت األق�لام الموالية للحكومة المعارضة التركية والكردية
في الداخل بقصر النظر ،وادعت أن قائمة المستفيدين إقليميا ً ودوليا ً
من األحداث في تركيا طويلة ،على رأسها النظام السوري وحلفاؤه
وال���والي���ات المتحدة ال��ت��ي تضغط على الحكومة التركية للقبول
بشروطها في القتال ضد «داعش» .واتهمت إيران والسعودية بنقل
حربهما وتناقضاتهما الى الساحة التركية .كما اعتبرت أن «داعش»
ما هي إال نتيجة الصراع السعودي -اإليراني.
وأدى التوتر العالي في أنقرة ،بعد تحول تركيا في غضون أيام
قليلة الى ساحة تشبه ساحات الصراع في بلدان «الربيع العربي»،
الذي استخدمته وس ّعرته لمصالحها ،إلى استنفار القيادة السياسية
ب��ع��د أن ش��ع��رت بضعف ق��درت��ه��ا ع��ن ض��ب��ط األم����ور .ل��ذل��ك ،تمنّى
أردوغ��ان على البرلمان التركي أن يتخذ إج��راءات ويقوم بترتيبات
لتطهيرالشوارع ممن سماهم «الثأريين» ،كما دع��ا األح��زاب كافة،
إلى أي جهة انتمت ،إلى تح ّمل المسؤولية ودعم إجراءات كفيلة بعدم
تكرار ما حدث.
وأحدثت معركة «داعش» في كوباني تصدّعا ً في الوضعين األمني
والسياسي داخل تركيا ،ما أثر في آلية اتخاذ القرار في أنقرة .وطرح
ق���درات حكومة أوغ��ل��و على بساط البحث ،ف��م��اذا ك��ان بوسع داود
أوغلو وأردوغ���ان أن يفعال لو لم يتجاوب أوج�لان؟ كان ال بد لهما
من مقاربة الواقع الداخلي المتفجر قبل االنتخابات وخفض منسوب
التوتر وتخفيف االحتقان الشعبي الذي تشظى في الداخل مع انفجار
معركة «عين العرب» على الحدود.
وبالرغم من مراهنة البعض على أن الشعب التركي متطرف قوميا ً
وسيدعم الحكومة ضد تظاهرات األك���راد ،إال أن��ه ال يمكن لتركيا
أن تستعمل سالح التطرف القومي في ظل انفتاحها وحوارها مع
األكراد من أجل دفع عملية السالم من جهة ،وبسبب الضغط الغربي
عليها من أجل إنجاز هذا الموضوع من جهة أخرى.
وسيستمرالخوف التركي على ال��داخ��ل بعد إع��ادة اه��ت��زاز الثقة
مع األك��راد .وفي انتطار بلورة المحادثات التي تجرى مع الواليات
المتحدة على الصعيدين االستخباري والعسكري ،ومعرفة ماهية
ال��دور ال��ذي ينتطرها في الحرب ض ّد «داع��ش» ،تراكم تركيا حصد
نتائج معركة عين العرب (كوباني) على أراضيها.

الداخلية التون�سية تفكك الجناح الإعالمي
لتنظيم «�إرهابي» تتر�أ�سه امر�أة
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها فككت الجناح اإلعالمي لتنظيم «أنصار
الشريعة» ،المحظور منذ آب  ،2013والذي كانت تترأسه امرأة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي:
«تم تفكيك خلية نائمة في منطقة الكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة) وهي
الجهاز اإلعالمي لتنظيم أنصار الشريعة الذي تترأسه ام��رأة ،تدعى فاطمة
الزواغي ،تقوم بالتنسيق وهي مرتبطة برئيس تنظيم أنصار الشريعة سيف
الله بن حسين المكنى بأبي عياض».
وتابع العروي في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة وسط تونس ،أمس ،قائالً:
«هي امرأة خطرة جداً ،تعمل على التخطيط والتنسيق بين مختلف العناصر
اإلرهابية وهي في تواصل مع سيف الله بن حسين وشقيقه حافظ لطفي بن
حسين (تونسيان متهمان باإلرهاب) ولقمان أبو صخر (جزائري مطلوب
للسلطات التونسية بتهمة اإلرهاب) ،وألول مرة يتم الكشف عن قيادية امرأة،
كما أن هناك امرأة أخرى تنشط في الخلية هي حياة العمري (لم يذكر تفاصيل
عنها)».
ووفقا ً للعروي« ،تم إيقاف  16عنصرا ً ينشطون في الخلية اإلرهابية ،وقد أمر
حاكم التحقيق بسجن  12منهم وإطالق سراح .»4
وفاطمة الزواغي من مواليد سنة  1994في العاصمة تونس ،ودرست الطب
وكانت من المتفوقين ،ووقع تجنيدها لإلشراف على الجناح اإلعالمي الذي
كان ينشط في صفحات التواصل االجتماعي لتنظيم «أنصار الشريعة» ،وهو
في تعاون متواصل مع كتيبة عقبة ابن نافع (التي تعدها السلطات التونسية
إرهابية) ،وبحسب العروي فقد كانت فاطمة «تعمل على تجنيد الشباب عبر
الفضاء االفتراضي وإلحاقهم باإلرهابيين المتمركزين في جبال الشعانبي
(غرب)».
وكما بينت التحقيقات وفقا ً للعروي فإنّ الخلية «خططت لعملية إرهابية
بواسطة سيارة مفخخة كانت تستهدف شخصية سياسية وإعالمية هامة في
األيام األخيرة».
وكانت قوات األمن حجزت كذلك «وثائق هامة» تخص كتيبة عقبة ابن نافع
وأمواال ً بالماليين ،وقد رفض الناطق الرسمي اإلفصاح عن تفاصيل إضافية
بشأنها.

سيارات االسعاف تنقل المصابين بالتفجير اإلرهابي
أعلن نائب الرئيس العراقي نوري المالكي،
الثالثاء ،عن رفض بالده أن يكون التحالف
الدولي رأس حربة لتغيير إقليمي ،مشددا ً
على أن «من يتحدث عن تقسيم العراق فهو
يعيش حالة من الوهم».
وذكرت «السومرية نيوز» أن المالكي قال،
في كلمة ألقاها خالل لقائه بشيوخ العشائر
في بهو اإلدارة المحلية وسط مدينة الكوت
في محافظة واس��ط ،،إن «تحقيق االستقرار
السياسي كفيل بتحقيق األم��ان في البالد
وتحقيق االستقرار األمني» ،مشيرا ً إلى أن
«االعتصامات في األنبار في السابق كانت
خطة لتدمير السياسة واستطعنا السيطرة
على اإلره��اب ،لكن مع األس��ف دخل لنا عن
طريق مطالب االعتصامات».
وأضاف المالكي أن «أغلب الدول تخشى
المواجهة مع داع��ش ألنها مشروع دول��ي»،
م��وض��ح�اً« :ن��ح��ن ال ن��رف��ض المساعدة من
التحالف ال��دول��ي وإنما ال ينبغي على هذا
ال��ت��ح��ال��ف أن ي��ك��ون رأس ح��رب��ة لتغيير
إقليمي ،بل نريد تحالفا ً دوليا ً ضمن القانون
واالتفاقيات».
وبيّن نائب الرئيس العراقي أن «العراق ال

الصحافي مهند الذي أعدمه «داعش»

يصلح إال أن يكون موحدا ً وإال فلن يكون هناك
ع��راق» ،مؤكدا ً أن «م��ن يتحدث عن تقسيم
العراق يعيش حالة من الوهم».
وتابع المالكي« :كلنا مطالبون أن نقف الى
جانب هذه الحكومة في االتجاهات الصحيحة
وتنبيهها على األخطاء» ،مشددا ً على ضرورة
أن «يكون الوزراء على قدر من المسؤولية وأال
يكونوا وزراء كتلهم».
وأكد المالكي أنه «إذا استمرت الحالة كما
كنا فيها هذا العام فلن نبني حجرا ً واح��داً،
وم��ن يوقف مشروع قانون البنى التحتية
فإنه يوجه رصاصة الى صدور الفقراء» ،الفتا ً
إلى «إننا نحتاج الى قوانين من أجل البناء
واإلعمار وإال فلن يكون هناك إعمار اليوم في
ظل المناكفات».

اإلرهاب يضرب
الكاظمية مجددا ً

وأفاد مصدر في الشرطة العراقية أمس بأن
 24شخصا ً قتلوا وأصيب  54آخرون بانفجار
سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند مدخل
مدنية الكاظمية شمالي بغداد.

وق��ال المصدر لـ»السومرية ن��ي��وز» إن
«حصيلة تفجير سيارة مفخخة مساء أمس
يقودها انتحاري استهدفت نقطة تفتيش في
مدخل مدينة الكاظمية شمالي بغداد بلغت
 25قتيالً و 54مصاباً» .وأض��اف المصدر،
الذي طلب عدم ذكر اسمه ،أن «القوات األمنية
وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين
ب��س��ي��ارات اإلس��ع��اف إل��ى مستشفى قريب
لتلقي العالج وجثث القتلى إلى دائرة الطب
العدلي».
ي��ذك��ر اَن مدينة الكاظمية ش��ه��دت يوم
أول من أمس تفجيرا ً إرهابيا ً أسفر عن مقتل
وإصابة  45عراقياً.
وكان مصدر في محافظة نينوى أفاد ،أمس،
بأن تنظيم «داعش» اإلرهابي أقدم على قتل
الصحافي مهند العكيدي غرب مدينة الموصل
رميا ً بالرصاص ،بعد شهرين من اختطافه.
وق��ال المصدر ،في حديث لـ»السومرية
نيوز» ،إن «مسلحي تنظيم داعش اإلرهابيين
أقدموا على إعدام الصحافي مهند العكيدي
في معسكر الغزالني غرب مدينة الموصل
رميا ً بالرصاص» .وأضاف أن «جثة العكيدي
سلمت إلى دائ��رة الطب العدلي وعليها آثار

م�صادر ع�سكرية� :أميركا تتعقب
 41دبابة �أبرامز في المو�صل
قالت مصادر عسكرية إن الواليات المتحدة تسعى إلى
تدمير ما وصفته بـفخر الصناعة األميركية العسكرية،
دبابات أبرامز ،التي ُسلّمت دفعة منها في العام 2009
للجيش ال��ع��راق��ي ،ضمن برنامج التسليح ال���ذي ت ّم
بموجبه انسحاب الجيش األميركي من البالد فعلياً ،في
نهاية العام  ،2010وذلك بعد استيالء «داعش» على 41
دبابة منها خالل الهجوم على الموصل وتكريت وقبلها
األنبار.
ويكشف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع عن أن
الغارات األميركية باتت تركز على تدمير تلك الدبابات أكثر
من تدمير قطعات العدو ،في إشارة إلى مقاتلي «داعش».

عيارات نارية في الرأس من مسافة قريبة».
م��ن جهته ،أك��د م��س��ؤول إع�ل�ام الحزب
الديمقراطي الكردستاني في محافظة نينوى،
سعيد مموزين ،في تصريح صحافي ،أن
«إرهابيي داع��ش قاموا ب��إع��دام الصحافي
مهند العكيدي ف��ي مدينة الموصل رميا ً
بالرصاص».
واإلعالمي مهند العكيدي كان يعمل مراسالً
إلح���دى وك���االت األن��ب��اء ف��ي ال��م��وص��ل ،كما
عمل كمقدم برامج ثقافية ومنوعات في قناة
الموصلية الفضائية.

مقتل  22إرهابيا ً

إلى ذلك ،أعلن قائد شرطة محافظة ديالى،
الفريق الركن جميل الشمري ،الثالثاء ،عن
مقتل  22مسلحا ً من تنظيم «داعش» اإلرهابي،
بينهم قياديان اثنان ،أحدهما سوري واآلخر
ليبي الجنسية ،في عملية نوعية شمال شرق
بعقوبة ،مركز محافظة ديالي.
وق��ال الشمري ،في حديث لـ»السومرية
نيوز» ،إن «ق��وة أمنية خاصة من الشرطة
نفذت عملية نوعية مباغتة في أطراف قرى
حنبس ،الواقعة شمال قضاء المقدادية35 ( ،

كلم شمالي شرقي بعقوبة) ،ونجحت في قتل
 22مسلحا ً من تنظيم داعش اإلرهابي ،بينهم
القياديان أبو عائشة الليبي وأب��و عبدالله
السعودي وكالهما من القيادات المتقدمة
في هيكيلية التنظيم» .وأضاف الشمري أن
«العملية تمثل ضربة أخرى لتنظيم داعش
ال��ذي يعاني م��ن االنهيار النفسي نتيجة
تالحق الضربات في الفترة الماضية».
وتعد ق��رى حنبس من المعاقل الكبيرة
لتنظيم داع����ش اإلره���اب���ي وه���ي تخضع
لسيطرته منذ حزيران الماضي.
إلى ذلك ،قتلت قوة مشتركة من الجيش
العراقي وق���وات الحشد الشعبي عشرات
اإلرهابيين في كمين أمني في محافظة صالح
الدين.
وأش��ار مصدر أمني إل��ى أن ق��وات أمنية
قتلت  19إره��اب��ي�اً ،بينهم المدعو عبدالله
الكعود ،قائد جماعة داع��ش اإلرهابية في
منطقة البوجواري ،في كمينٍ أمني في منطقة
شمالي مدينة تكريت .كما استطاع
بيجي
ّ
أبناء العشائر قتل  22إرهابياً ،بينهم مسؤول
عسكري في داعش خالل تحريرهم منطقتي
القرغول والبوحصورة في قضاء الدجيل.

مخطط «�إ�سرائيلي» لبيع
المباني الفل�سطينية القديمة في الـ 48

ويشير المسؤول إلى أن «داعش» نجح بنقل نحو 20
دبابة منها إلى الرقة ودير الزور ،فضالً عن العشرات من
عربات الهامفي والهامر األميركية ،وباتت تمثل سالحا ً
فعّ اال ً في كل المعارك التي يخوضها التنظيم ،حتى تلك التي
جرت أخيرا ً في مطار الطبقة السوري في آب الماضي.
ويوضح المسؤول أن الطائرات األميركية دمرت حتى
اآلن ستا ً من تلك الدبابات ،ولدى الواليات المتحدة شكوك
أنها تحوي على أجهزة تعقب أو استشعار خاصة زرعها
الجيش األميركي ،ويأتي استهدافها بشكل دقيق على
الرغم من حرص «داعش» على إخفائها من أعين الطيارين
األميركيين.

«�أن�صار اهلل» ي�سيطرون على الحديدة وم�ضيق باب المندب

ترحيب حوثي و�أممي بتكليف
بحاح بت�شكيل الحكومة اليمنية
رح����ب م��ج��ل��س األم�����ن ال���دول���ي
أمس بتكليف خالد بحاح بتشكيل
الحكومة اليمنية .وح��ث المجلس
األممي السلطات اليمنية على المضي
قدما ً في عملية اإلصالح ،سعيا ً إلنهاء
األزمة السياسية التي طال أمدها في
البالد.
ك��م��ا رح���ب ال��ح��وث��ي��ون بخطوة
الرئيس اليمني عبد رب��ه منصور
ه���ادي بتكليف ب��ح��اح ال���ذي شغل
منصب مبعوث اليمن ل��دى األم��م
المتحدة.
ويأتي تكليف بحاح في إطار اتفاق
لتقاسم السلطة وقعه الحوثيون
الشهر الماضي مع أحزاب سياسية
رئيسية أخرى في القصر الرئاسي.
ويهدف لضم الحوثيين إلى حكومة
ذات قاعدة واسعة.
من جهة أخ��رى ،رح��ب جمال بن
عمر ،مبعوث األمم المتحدة الخاص
إل��ى ال��ي��م��ن ،بتعيين ب��ح��اح ،لكنه
حذر في الوقت ذاته من أن العملية
االنتقالية تواجه خطر االنهيار ،داعيا ً
إل��ى التحرك بهدف ضمان تشكيل
الحكومة وتنفيذ ما جاء في االتفاق
بين السلطات والحوثيين.
ه��ذا وق��د سيطرت ق���وات تابعة
لجماعة «أن��ص��ار ال��ل��ه» الحوثية
على مدينة الحديدة االستراتيجية
على البحر األحمر من دون مقاومة
تذكر ،كما انتشر أفرادها في مطارها

ومينائها ومرافقها الحيوية.
وبدأ الحوثيون منذ أول من أمس
الدخول إلى مدينة الحديدة ومحيطها،
بالزي العسكري ،وانتشروا الثالثاء
في شوارعها الرئيسية.
ونقل عن مصادر محلية وشهود
عيان أن أن��ص��ار الله أق��ام��وا نقاط
تفتيش ع��ن��د ال��م��داخ��ل الرئيسية
للمدينة وفي شارعها الرئيس ،كما
انتشروا إلى جانب النقاط األمنية
الرسمية التي بقيت مرابضة في
مواقعها.
وأف�����ادت م���ص���ادر م��ح��ل��ي��ة ب��أن
مسلحين من أنصار الله اقتحموا
منزل القائد العسكري المناهض
للحوثيين اللواء علي محسن األحمر،
وسيطروا على مخزن لألسلحة تابع
للجيش في منطقة قريبة من مدينة
الحديدة.
وتأتي هذه التطورات العسكرية

ف���ي س���ي���اق م��خ��ط��ط ال��ط��م��س
والتزوير ،شرعت حكومة العدو في
تنفيذ مخططات تقضي ببيع المباني
العربية الفلسطينية القديمة في
المدن الفلسطينية التاريخية في
األراض��ي المحتلة ع��ام  48تمهيدا ً
لهدمها .وذكر موقع «عرب  »48أن
«إسرائيل» بدأت بتنفيذ قرار وزير
اإلسكان أوري أريئيل ببيع المساكن
الشعبية الفلسطينية القديمة في
يافا وعكا وحيفا وال��ل��د والرملة،
تمهيدا ً لهدمها كلياً.
واخ��ت��ارت وزارة إس��ك��ان العدو
م��دي��ن��ة ع��ك��ا ل��ت��ك��ون األول����ى التي
غ��داة تكليف خالد بحاح بتشكيل
حكومة توافقية بموجب اتفاق السالم
الذي وقعه الحوثيون في  21أيلول.
وت��ع��زز السيطرة على الحديدة
شبهات بسعي الحوثيين للحصول
على منفذ بحري مهم على البحر
األح��م��ر ،ما يؤمن لهم سيطرة على
مضيق باب المندب.
وتقع مدينة الحديدة على مسافة
 226كيلومترا ً إلى الغرب من صنعاء،
ويقطنها أكثر من مليوني نسمة وهي
من أكبر المدن في اليمن بعد تعز
الواقعة وسط البالد.
وي��ش��ب��ه م���ا ح��ص��ل ف���ي مدينة
الحديدة سيناريو سيطرة الحوثيين
على صنعاء ف��ي  21أي��ل��ول حيث
أحكموا قبضتهم على القسم األكبر من
مقار الدولة من دون قتال ،وفي ظل
تعليمات من عدد من ال��وزراء بعدم
مقاومة الحوثيين.

مواجهات وتخريب في غرداية جنوب الجزائر
أفادت مصادر إعالمية جزائرية عن حدوث عمليات تخريب
ومواجهات واسعة في والية غرداية جنوبي الجزائر ،خالل
الساعات األربع والعشرين األخيرة.
وأضافت المصادر أن «وقفة احتجاجية لعائالت موقوفين
لدى األمن أدت إلى مشادات قوية ،أسفرت عن تخريب منشآت
حكومية وجرح ستة من عناصر الشرطة الجزائرية» ،كما
أدت أعمال العنف إلى إغالق أهم الطرق الرئيسة في الوالية،
ما أدى إلى تعليق عشرات الرحالت البرية من الوالية وإليها.

وتعرف مدينة غرداية بـ«بوابة الصحراء الكبرى» ،وهي
مدرجة على الئحة «اليونيسكو» للتراث العالمي ،ولكن
المدينة شهدت منذ كانون األول الماضي مواجهات مذهبية،
سببها الرئيس خالفات حول ملكيات عقارية.
وبعد االنتخابات الرئاسية الجزائرية في  17نيسان
الماضي ،توقفت المواجهات في غرداية ،لكن سكانها ،الذين
غادروا إثر أعمال العنف ،لم يتمكنوا حتى اليوم من العودة
إلى منازلهم.

ستشهد فعليا ً تنفيذ القرار ،وذلك
لكون المدينة القديمة أكثر ع��ددا ً
من حيث المساكن ،إضافة إلى أن
«إسرائيل» أوشكت على االنقضاض
على أحياء باقي المدن وفي مقدمتها
يافا.
وأوضح الموقع أنه وضمن إطار
تنفيذ ه��ذا ال��ق��رار ،طالبت الشركة
«اإلسرائيلية» المسماة «تطوير عكا»
العشرات من سكان المنازل في عكا
القديمة بإخالئها تمهيدا ً لالستيالء
عليها ،مع العلم بأن أصحاب هذه
المنازل يمتلكونها قبل عام .1936
ودع��ا مخطط المدن الفلسطيني

ي���وس���ف ج��ب��اري��ن إل����ى ال��ت��ح��رك
فلسطينيا ً وال��ت��وج��ه إل��ى منظمة
األم���م المتحدة للثقافة والعلوم
«اليونسكو» ،والتحرك دول��ي�ا ً من
أجل منع ما تخطط له «إسرائيل»،
طالما أنها معنية بالحفاظ على
اإلرث العالمي.
يجهز تخطيطا ً بديالً
وأشار إلى أنه ّ
نيابة عن سكان عكا سيتقدم به إلى
سلطات العدو ممثالً بوزارتي البناء
واإلسكان والداخلية ،ويهدف إلى
ترسيخ وج��ود السكان األصليين،
وبالتالي وقف عملية الهدم الكبرى
التي ستحدث في المدينة قريباً.

عبا�س« :حما�س» ما زالت ت�سيطر على غزة
أكد رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية واليته محمود
عباس أن حركة حماس ال تزال تسيطر فعليا ً على غزة من
خالل تحكمها بالجانب الميداني ،مشيرا ً إلى أن الهدف
من زي��ارة وفد حكومة التوافق إلى القطاع كان تثبيت
فكرة أنها موجودة ،بالرغم من سيطرة الحركة عليه.
ووف��ق�ا ً لما نقل موقع « »24اإلخ��ب��اري عن عباس،
فإنه ال يتو ّقع استئناف العمل العسكري ف��ي غ��زة،
بسبب الدمار الرهيب ال��ذي حدث هناك بعد العدوان
«اإلسرائيلي» األخ��ي��ر ،مضيفا ً أن��ه «ال يوجد مستقبل

في بلد أكثر من نصفه ميليشيات ،وأن هذا الوضع لن
يتغير إال باالنتخابات ».وقال إنه ال حديث عن مصالحة
حقيقية مع «حماس» قبل إجراء االنتخابات ،مشددا ً على
أن أموال اإلعمار ستسلم إلى السلطة عبر منظمات األمم
المتحدة وليس ألي فصيل.
وقال عباس إن اجتماعه مع وزير الخارجية األميركي
جون كيري لم يسفر عن جديد ،وإن السلطة ستلجأ إلى
مجلس األمن لتحديد موعد إلنهاء االحتالل إذا ضمنت 9
أصوات.

الجي�ش الليبي ي�سترد مناطق في الجبل الغربي
تمكن الجيش الوطني الليبي من
طرد مسلحين ينتمون إلى قوات «فجر
ليبيا» من مدينة ككلة في الجبل الغربي
وسط ارتفاع حصيلة قتلى االشتباكات
إلى  28قتيالً ،حيث تم منح المسلحين
في مدينة ككلة مهلة زمنية لتسليم
أسلحتهم ،فيما نفى وزي��ر خارجية
الجزائر رمضان لعمامرة بشكل قاطع
مزاعم وجود تنافس مصري جزائري
بشأن ليبيا.
وفي التفاصيل الميدانية ،قصفت
قوات موالية للواء السابق في الجيش

الليبي خليفة حفتر وميليشيا الزنتان
عدة مواقع في مدينتي ككله وغريان
جنوب طرابلس مع اح��ت��دام القتال
م��ن أج��ل السيطرة على العاصمة.
وقالت المصادر إن الجيش الليبي
تقدم باتجاه مدينة القلعة ،ومنح
المسلحين في المدينة مهلة زمنية
لتسليمأسلحتهم.
وبحسب مصدر عسكري ،فإن قوات
الجيش ستتقدم باتجاه مدينة غريان،
الستعادتها من القوات التابعة لـ»فجر
ليبيا».

وك��ان الجيش الليبي سيطر في
وقت سابق على مقر تابع لقوات «فجر
ليبيا» غربي العاصمة طرابلس ،فيما
يستمر القتال في محيط العاصمة بين
فصائل محسوبة على الجانبين.
وترددت أنباء عن سيطرة الجيش
الوطني على المنفذ ال��ح��دودي مع
تونس ،عند«دهيبة وازن» ،الذي كانت
تسيطر عليه قوات تدعم ميليشيات
«فجر ليبيا» ،كما تفيد األنباء عن حركة
نزوح كبيرة يشهدها المعبر لسكان
الجبل الغربي في اتجاه تونس.

