12

عربيات

السنة السادسة  /الثالثاء  28 /تشرين األول  / 2014العــدد 1621
Sixth year / Tuesday / 28 October 2014 / Issue No. 1621

التنظيم االرهابي يفجر مرقدين دينيين في �سامراء وال�ضلوعية

ال�سي�سي :لن ن�سمح بفر�ض
«�سايك�س بيكو» جديدة على المنطقة

القوات العراقية تحرر منطقة الفا�ضلية من قب�ضة «داع�ش»

يرفعون العلم العراقي في تكريت

الجيش العراقي يقصف مواقع االرهابيين في بابل

أعلنت قيادة عمليات بابل في العراق عن
تحرير منطقة الفاضلية بالكامل شمال بابل
من قبضة تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وق��ال المتحدث باسم قيادة العمليات
العقيد كريم جبر أمس إن «ق��وات الجيش
وال��ش��رط��ة وب��م��س��ان��دة ال��ح��ش��د الشعبي
حررت منطقة الفاضلية بالكامل في ناحية
جرف الصخر شمال بابل» ،موضحا ً أنها
«تعد آخ��ر منطقة في ج��رف الصخر على
حدود محافظة األنبار».
وأعلنت قيادة عمليات بابل عن تحرير
 400أس��رة في ج��رف الصخر من قبضة
تنظيم «داع���ش» ،فيما أك��دت اعتقال 70
عنصرا ً من التنظيم غالبيتهم من جنسيات
عربية في عملية أمنية شمال المحافظة.
من جهة أخرى ،أفاد مصدر أمني مسؤول

ف��ي عمليات ص�لاح ال��دي��ن ،ب��أن الطيران
قصف مواقع لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي
ج��ن��وب تكريت ،مما أس��ف��ر ع��ن مقتل 16
مسلحا ً وحرق أربع سيارات تابعة لهم.
وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت عن
تقدم القوات االمنية في مناطق شمال تكريت
ورفع العلم العراقي فيها ،فيما أوضحت أن
مسلحي «داعش» فروا الى الصحراء.
ونقلت «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» ع��ن بيان
الوزارة قوله« :إن قوات الجيش والشرطة
تمكنت من رفع العلم العراقي فوق منطقة
س��اي��ل��و ال��ح��ج��اج ش��م��ال ق��ض��اء تكريت
بمحافظة صالح الدين» .وأضافت الوزارة،
أن «ما تبقى من عناصر تنظيم داعش في
مناطق شمال تكريت ،فروا الى الصحراء».
وكانت وزارة الدفاع أعلنت السبت ،عن

مقتل قائد شرطة جماعة «داعش» االرهابية
في بيجي شمال تكريت خ�لال العمليات
االمنية في محافظة صالح الدين.
وب��دأت القوات األمنية ،في  17تشرين
األول حملة عسكرية واس��ع��ة لتحرير
مناطق شمال تكريت وق��ض��اء بيجي من
مسلحي «داعش» تحت غطاء جوي للجيش
العراقي.
إلى ذلك ،أفاد مصدر محلي في محافظة
ص�لاح الدين ،أم��س ،ب��أن مسلحي تنظيم
«داع��ش» االرهابي فجروا مرقدين دينيين
أحدهما في سامراء واآلخ��ر في الضلوعية
جنوب مدينة تكريت.
وق��ال المصدر في حديث لـ»السومرية
نيوز» ،إن «مسلحي داعش فجروا ،اليوم،
ع���ب���وات ن��اس��ف��ة ك��ان��ت م��وض��وع��ة عند

مرقد الشيخ محمد الجاكيري في منطقة
ال��ج�لام ش��رق ق��ض��اء س��ام��راء 40( ،كلم
جنوب تكريت) ،ما اسفر عن تدمير المرقد
بالكامل».
وأوضح المصدر ،الذي طلب عدم الكشف
عن اسمه ،أن «الشيخ الجاكيري المتحدر
من مدينة جاكير في شمال العراق القريبة
من الحدود االيرانية ،يعد من كبار مشايخ
السادة الصوفية وهو من مريدي الشيخ
عبد القادر الكيالني» ،مبينا ً ان «الجاكيري
يتحدر من أصول كردية».
وفي موضوع متصل ،أض��اف المصدر،
أن «مسلحي التنظيم فجروا ،اليوم ،عبوات
ن��اس��ف��ة ك��ان��ت م��وض��وع��ة ع��ن��د م��رق��د قبر
الشيخ حسن الشيخ مهدي ،شمال ناحية
الضلوعية 80( ،كلم جنوب تكريت) ،ما

حما�س تعتبرها تحري�ض ًا على الفل�سطينيين وتزيد الح�صار على القطاع

عزام الأحمد :من حق م�صر �إقامة منطقة عازلة مع غزة
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة
فتح الفلسطينية عزام األحمد أحقية
مصر ب��إق��ام��ة منطقة ع��ازل��ة على
الحدود مع غزة بهدف تحقيق االمن.
وق���ال االح��م��د ،ف��ي تصريحات
للصحافيين على هامش مشاركته
في اجتماع البرلمان العربي أمس،
أن من حق مصر أن تقيم ما تريد من
أجل المحافظة على أمنها الداخلي في
اطار التصدي للجماعات االرهابية
التي ال وطن لها.
وأض����اف« :ن��ح��ن نعتبر ج���زءا ً
من ه��ذه المعركة في مواجهة مثل
هذه األعمال االرهابية التي تقودها
م��ص��ر» ،مطالبا ً االع�ل�ام المصري
بتحري الدقة قبل توجيه االتهامات
ألي من العناصر باشتراكها في أي
عمل إره��اب��ي يمس األم���ن القومي
لمصر.
وق��ال ع��زام االحمد إنه يوجد في
سيناء نحو  48جنسية مختلفة
م��ن��ه��ا أف��غ��ان��ي��ون وب��اك��س��ت��ان��ي��ون
وليبيون ومصريون وبالتالي ليس
من المعقول اتهام عناصر بتنفيذ
عمليات ارهابية بتلك المنطقة في
ظل تواجد هذا العدد من االرهابيين
.
وأض���اف االح��م��د «ح��ت��ى اآلن لم
يبلغنا أي مسؤول مصري بتورط
فلسطيني في الحادث « ،مؤكدا ً أن
«االره���اب ال دي��ن ل��ه» .وأش���ار الى
أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن االرهابيين
المصريين المتواجدين في العراق
وأف��غ��ان��س��ت��ان وليبيا وم��ص��ر وأن
وج��وده��م هناك ليس معناه إدان��ة
لمصر بل إدانة لإلرهابيين أنفسهم.
وقال مسؤول العالقات الخارجية

ف��ي حركة حماس أس��ام��ة حمدان،
إن الحديث عن إقامة منطقة عازلة
بين مصر وقطاع غزة «يشي بشيء
من التحريض تجاه الفلسطينيين
ويكرس الحصار على القطاع في
وقت يتوجب العمل على إنهاء هذا
الحصار».
وأكد حمدان في تصريحات أمس
ف��ي م��ع��رض تعليقه ع��ل��ى تهديد
ال��ج��ان��ب ال��م��ص��ري ب��ف��رض منطقة
عازلة عن القطاع« ،أن ال عالقة لغزة
بما يجري في محافظة شمال سيناء
ال��م��ص��ري��ة» ،م��ش��ددا ع��ل��ى ح��رص
الجانب الفلسطيني على العالقة

ال��ج��ي��دة م��ع م��ص��ر .وأش���ار إل��ى أن
المنطقة العازلة مع حدود قطاع غزة
تزيد من الحصار المفروض على غزة
منذ سنوات ،مؤكدا ً أنها تعزز حالة
التحريض على الشعب الفلسطيني.
وق��ال «إن قيادة الجيش المصري
شهدت ب��أن الحدود مع قطاع غزة
مضبوطة من الجانب الفلسطيني».
وطالب حمدان السلطات المصرية
بضرورة الضغط على «إسرائيل»
لفك الحصار عن غ��زة ،مشيرا ً إلى
وجود أيا ٍد «إسرائيلية» في الهجمات
التي حدثت في شبه جزيرة سيناء.
من جهة أخرى ،أكدت حماس إنها

جاهزة ألي تعاون أمني مع أجهزة
األم��ن واالستخبارات المصرية في
ما يتعلق بالعملية التفجيرية التي
استهدفت معسكرا ً للجيش المصري
الخميس الماضي وراح ضحيته
نحو  30عسكرياً.
وأض�����اف ال��ق��ي��ادي ف���ي ح��رك��ة
حماس أحمد يوسف لوكالة (معا)
الفلسطينية أن «ق��رار مصر إقامة
منطقة عازلة على الحدود مع قطاع
غ��زة هو ق��رار يخصها لوحدها وال
يؤثر في قطاع غزة وحركة حماس،
كون أنه جرى تدمير وإغ�لاق كامل
األنفاق مع قطاع غزة».

اسفر عن نسف المرقد بالكامل».
وأش��ار المصدر ال��ى ان «الشيخ مهدي
بن الشيخ خلف بن الشيخ حسن الجنابي
علم من اعالم العراق ،معروف عنهم الكرم
والصالح والمكانة المحترمة المرموقة في
المجتمع داخل وخارج العراق».
وك��ان مسلحو تنظيم داع��ش االرهابي
أق��دم��وا ،أول من أم��س ،على زرع ع��دد من
العبوات الناسفة في محيط مرقد الشيخ
مهدي الجنابي ،والذي يعد شيخ الصوفيين،
في ناحية المعتصم التابعة لقضاء سامراء
( 40كلم جنوب تكريت).
ي��ذك��ر ان تنظيم «داع����ش» اق���دم منذ
سيطرته على عدد من المدن على تفجير
ون��س��ف م��راق��د ومساجد تاريخية يعود
تاريخ بنائها الى مئات السنيين.

الثني يزور
ال�سودان اليوم
ي��ت��وج��ه رئ��ي��س الحكومة
الموقتة الليبية عبدالله الثني،
إلى الخرطوم اليوم على رأس
وف���د ي��ض��م وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة
محمد الدايري ،في أول زيارة
ل��ه لجمهورية ال��س��ودان ،كما
ذك��ر م��وق��ع «ب��واب��ة ال��وس��ط»
ووج����ه الرئيس
اإلخ���ب���اري.
ّ
السوداني عمر البشير في وقت
سابق دع��وة رسمية لعبدالله
الثني لزيارة الخرطوم .وذكرت
وزارة الخارجية السودانية :أن
الزيارة تصب في اتجاه تعزيز
ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ،وت��دع��م
جهود ال��س��ودان لقيام الحوار
الوطني بين األط��راف الليبية
لتحقيق االستقرار.

«الم�صري اليوم»:
عودة قيادات «�إخوانية» الى قطر
كشفت تقارير إعالمية مصرية أن قطر تراجعت عن قرارها بإبعاد عدد من
قيادات تنظيم «اإلخوان المسلمين» عن أراضيها ،مؤكدة عودة عدد من القيادات
مرة أخرى إلى الدوحة.
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر وصفتها بأنها قريبة من جماعة
اإلخوان قولها إن قطر تراجعت عن قرارها الصادر منذ أسابيع عدة ،في شأن
ترحيل سبعة من قيادات التنظيم عن أراضيها.
وأش��ارت المصادر إلى أن عددا ً من قيادات اإلخ��وان ،عاد إلى الدوحة مرة
أخرى ،وعلى رأسهم الشيخان جمال عبدالستار وعصام تليمة.
كما قالت إن عددا ً من القيادات لم يغادر الدوحة من األساس ،مثل حمزة زوبع،
واألمين العام للتنظيم محمود حسين ،وذلك بعد ضغوط من الشيخ المتطرف
يوسف القرضاوي على السلطات القطرية لمنع مغادرة محمود حسين.
وأضافت المصادر أن القيادي الوحيد من اإلخوان الذي غادر قطر إلى تركيا
لظروف عمله هناك ،هو عمر دراج األمين العام لحزب الحرية والعدالة ،مؤكدة
أن الحكومة القطرية طلبت من القيادات اإلخوانية عدم التعبير عن آرائهم
السياسية ،ووقف الهجوم على دول الخليج ،والسلطة الحالية في مصر.

الأردن� :إحالة  7متهمين باالن�ضمام
والترويج لـ «داع�ش» �إلى محكمة �أمن الدولة
أحالت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة في األردن
سبعة متهمين إل��ى المحكمة بتهم اإللتحاق ومحاولة
االلتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية مثل
«داعش» بجانب استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج

ألفكار هذه الجماعات اإلرهابية خارج المملكة األردنية.
وذكرت وكالة األنباء األردنية «بترا» أن التهم الثالث
تخالف أحكام قانون منع اإلرهاب رقم  / 55 /لعام 2006
وتعديالته.

المغرب يعلن
تطبيق نظام
«ح َذر» في
َ
مواجهة الإرهاب

موقع للجيش المصري على الحدود مع فلسطين المحتلة

العدو يوافق على مخطط لبناء
�أكثر من �ألف وحدة ا�ستيطانية في القد�س
ط���ال���ب رئ���ي���س وزراء ال��ع��دو
بنيامين نتنياهو أمس المسؤولين
«اإلسرائيليين» بدفع خطة لبناء
أكثر من  1000وحدة استيطانية في
القدس.
وقالت مصادر «إسرائيلية» إن
جميع ال��وح��دات ال��ج��دي��دة ستقام
خارج الخط األخضر .وقال مسؤول
لوكالة أنباء غربية طالبا ً عدم كشف
هويته« :ق��ررت الحكومة التسريع
ببناء  1000وحدة سكنية استيطانية
في القدس ،وستنشأ  440وحدة في
مستوطنة «هار حوما» ونحو 600
في مستوطنة «هار شلومو».
وذك����رت ال��ق��ن��اة «ال��ث��ان��ي��ة» في
تقرير لها أن «موافقة نتنياهو تعتبر
بمثابة صفقة يلبي من خاللها مطالب
اليمين ،وف��ي المقابل يحافظ على
استقرار ائتالفه الحكومي ال سيما
بعد تهديد وزي��ر االقتصاد ورئيس
«البيت اليهودي» ،نفتالي بينيت،
ب��االن��س��ح��اب م��ن االئ��ت�لاف إذا لم
يتوقف «التجميد الهادئ» للبناء في
المستوطنات».
وتتضمن الخطة ال��ج��دي��دة شق
ط��رق بين المستوطنات تحت بند
تعزيز أم��ن المستوطنات .وقالت
مصادر في مكتب نتنياهو إن لجنة
البناء والتخطيط في بلدية القدس

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى على «أننا لن نسمح بفرض
سايكس بيكو جديدة على المنطقة» ،وقال السيسي في حديث صحافي نشر
أمس «لحسن الحظ فإن الشعوب العربية وفي مقدمها شعب مصر متنبهون
لما يحاك ضدهم ويراد بأوطانهم ولن يدخروا أي جهد أو عطاء أو تضحية من
أجل صيانتها» .وردا ً على سؤال هل نحن بانتظار «سايكس بيكو» جديدة،
طرح الرئيس المصري سؤاال ً استنكاريا ً قائالً« :هل نتوقع ،»...ثم أجاب « :ال...
سايكس بيكو موجودة ...وجاري تنفيذ بنودها على األرض».
وعن التعامل مع هذا الوضع قال الرئيس السيسي« :ما نقوم به اآلن في
بالدنا (مصر) ...من تعزيز وترسيخ أركان الدولة المصرية القوية ...وما يتم
من تفاهمات عالية المستوى مع دول المنطقة يصب في هذا االتجاه» ،مؤكدا ً
انه «ال خيار لنا دونه البتة» ،مشيرا ً إلى أن «الوضع في أيدينا معاً ...وتسخير
قدراتنا وإمكاناتنا الهائلة لهذا الغرض كفيل بأن يعطل أي مشاريع تتم على
حسابنا وضد مصالح أوطاننا وشعوبنا».
وشدد الرئيس السيسي على «العالقة القوية والفريدة بين الشعب المصري
والجيش» ،مشيرا ً إلى أن «دور الجيش المصري ال يقتصر فقط على زمن الحرب
وإنما يمتد في أوقات السلم».
ودعا أبناء مصر إلى «العمل والتفاني واإلخ�لاص» ،مؤكدا ً «أنه السبيل
الوحيدة لتحقيق آماله وطموحاته» ،منوها ً «بوعى الشعب وحسن تقديره
لألمور» ،مشيدا ً «بالتفافه حول األهداف والمشاريع القومية».

ستدرس الثالثاء خطة استيطانية
كانت أق��رت ال��ع��ام الماضي ترمي
إلى بناء أكثر من  1500وح��دة في
مستوطنة «رامات شلومو».
وكتب موقع «إسرائيل نيوز ،»24
«من المتوقع ان تنظر لجنة التخطيط
والبناء في القدس مرة أخرى في خطة
تمت المصادقة عليها ف��ي تشرين
الثاني من عام  2013وتقضي بإقامة

 1531وح��دة سكنية استيطانية
جديدة في مستوطنة رمات شلومو
في القدس الشرقية».
وأضاف الموقع أن «هذه الوحدات
السكنية ال��ج��دي��دة التي يتناولها
رئ��ي��س ال����وزراء «اإلس��رائ��ي��ل��ي» في
تعليماته األخيرة تأتي إضافة الى
 2000وح���دة أخ���رى ف��ي ال��ق��دس
الشرقية وحولها ،التي تم الكشف

عنها الليلة (قبل) الماضية في القناة
الثانية للتلفزيون «االسرائيلي»
والتي جاءت على ما يبدو ثمرة تفاهم
ائتالفي بين نتنياهو وزعيم حزب
«البيت اليهودي» ،نفتالي بينت».
وت��ش��م��ل ه���ذه ال���وح���دات ال��ج��دي��دة
«إقامة مشروع استيطاني في قلب
الحرم االبراهيمي في الخليل وذلك
مقابل استقرار االئتالف الحكومي».

أع��ل��ن��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
المغربية ع��ن تطبيق نظام
جديد بشكل تدريجي لمكافحة
مختلف المخاطر التي تتهدد
المملكة وكذلك تعزيز «حماية
المواطنين المغاربة والزائرين
األجانب».
وأشار بيان لوزارة الداخلية
إلى أن السلطات المغربية بدأت
في برنامج أمني غير مسبوق،
اس��م��ه «حَ ����� َذر» ،ي��ش��ارك فيه
الجيش المغربي ،إضافة إلى
كل من الدرك والشرطة والقوات
المساعدة المغربية.
و«حَ َذر» برنامج أمني جديد،
ويتوخى حماية المواطنين
المغاربة وال����زوار األج��ان��ب،
وسيغطي مختلف ال��م��راف��ق
ذات الطبيعة الحساسة ،ومن
بينها المطارات والموانئ في
المغرب.
وس��ي��ن��ت��ق��ل ال��م��غ��رب إل��ى
«مستويات عالية من اليقظة
األمنية لحماية م��ط��ار محمد
الخامس» ،أكبر مطار مغربي،
في مدينة ال��دار البيضاء ،ألنه
يستقبل غ��ال��ب��ي��ة ال��رح�لات
ال��دول��ي��ة التي تقصد وتغادر
المغرب.
وف��ي مطار محمد الخامس
في مدينة الدار البيضاء ،عقدت
قيادات عسكرية واستخباراتية
وأمنية وحكومية «اجتماعا ً
رفيع المستوى» ،ترأسه وزير
الداخلية المغربي محمد حصاد،
العتمادإجراءاتميدانيةلحماية
كل موقع حساس واستراتيجي
مغربي .واستعرض االجتماع
«م��خ��ط��ط��ات ع��م��ل رام��ي��ة إل��ى
تجنب أي عمل غير قانوني،
ومواجهة أي تهديد».
ويأتي رفع المغرب لليقظة
األم���ن���ي���ة إل����ى «م��س��ت��وي��ات
ق���ي���اس���ي���ة» ،وس�����ط ت���زاي���د
التهديدات األمنية في شمال
أفريقيا ،ووسط استمرار تدهور
األوض����اع األم��ن��ي��ة ف��ي ليبيا،
وتصاعد جديد لقوة الجماعات
المتطرفة في مالي.

خالل إحالة المتهمين الى المحاكمة

«ان�صار اهلل» ي�سيطرون على معاقل لـ«القاعدة»
أك��دت مصادر امنية ،أن اللجان الشعبية التابعة
لـ»أنصار الله» تمكنت من السيطرة على أب��رز معاقل
جماعة القاعدة في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وأش��ارت المصادر الى أن مقاتلي اللجان تمكنوا من
السيطرة على مناطق المناسح ووسيلة الجراح والخبزة
في رداع بعد معارك عنيفة مع مسلحي «القاعدة» ،المعقل
الرئيس النصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في
جزيرة العرب.
كما استهدفت الطائرات الحربية اليمنية عددا ً من مواقع
«القاعدة» والقبائل المتحالفة معها في محافظة البيضاء،

ما أسفر عن مقتل نحو  20مسلحاً.
وقالت مصادر قبلية« :إن مسلحي القاعدة انسحبوا إلى
منطقة أخرى تدعى بقلة على بعد ثالثة كيلومترات».
وسيطر مقاتلو اللجان الشعبية على جبل أسبيل الواقع
بين محافظتي البيضاء وذمار وسط اليمن ،بعد معارك
شرسة مع مسلحي «القاعدة» والقبائل المتحالفة معها،
خلفت عشرات القتلى.
والجبل يطل على منطقة المناسح وهي أحد معاقل
تنظيم القاعدة الذي يخوض حربا ً ضد مقاتلي اللجان
الشعبية.

