12

عربيات

السنة السادسة  /الثالثاء  4 /تشرين الثاني  / 2014العــدد 1627
Sixth year / Tuesday / 4 November 2014 / Issue No. 1627

حملة اعتقاالت وا�سعة
بحق الفل�سطينيين في القد�س المحتلة

قوات العدو خالل مداهمتها لمنازل المقدسيين
شنت قوات االحتالل «اإلسرائيلي»
ح���م�ل�ات ده����م واس���ع���ة ل��م��ن��ازل
الفلسطينيين بأحياء وبلدات مدينة
ال��ق��دس المحتلة اس��ت��م��رت حتى
ساعات الفجر أمس ،اعتقلت خاللها
أكثر من  20مقدسياً.
وع��اش��ت أح��ي��اء مدينة القدس
المحتلة ليلة طويلة بعد أن شنت
قوات االحتالل حمالت دهم واسعة
النطاق لمنازل الفلسطينيين بأحياء
وب��ل��دات المدينة المحلتة والتي
استمرت حتى ساعات الفجر ..حيث
أص��ب��ح أك��ث��ر م��ن عشرين مقدسيا ً
بينهم أطفال ره��ن االعتقال بحجة
مشاركتهم في المواجهات ضد قوات
االحتالل.
وم���ن ب��ي��ن المعتقلين األس��ي��ر
المقدسي ال��م��ح��رر محمود جابر.
فيما م��ددت ق��وات االح��ت�لال اعتقال
المقدسية هنادي الحلواني والتي

اعتقلت أثناء خروجها من المسجد
األقصى ،كذلك مددت اعتقال حارس
ال��م��س��ج��د األق���ص���ى ع��ب��د ال��رح��م��ن
شريف.
يأتي ذلك في وقت أق��رت حكومة
الكيان «اإلسرائيلي» رفع العقوبة
على الفلسطينيين الذين يرشقون
ق����وات االح���ت�ل�ال ب��ال��ح��ج��ارة إل��ى
السجن  20سنة ،في محاولة لوأد
غضب الفلسطينيين ضمن سلسلة
اإلجراءات والسياسات المتطرفة ضد
الشعب الفلسطيني.
وانعكست تبعات ق��رار حكومة
االحتالل الجديد وال��ذي يتمثل في
مشروع قانون عقوبات ضد ملقي
الحجارة على جنود االحتالل ،على
م��دن الضفة الغربية فعند حاجز
قلنديا الفاصل ما بين مدينة القدس
ورام الله اندلعت مواجهات عنيفة
أصيب خاللها عشرات الفلسطينيين

بحاالت اختناق جراء إطالق الجنود
لقنابل الغاز والصوت بشكل كثيف
تجاه المتظاهرين.
وف��ي وق��ت ي��أخ��ذ ال��م��ي��دان حالة
ت��ص��ع��ي��د ق���ص���وى ي���أخ���ذ م��ي��دان
السياسية ص��ورة مغايرة ...إذ رد
رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية
والي��ت��ه محمود ع��ب��اس على طلب
حكومة االحتالل بالتهدئة في مدن
الضفة قائالً إن موقف السلطة هو
التهدئة أيضاً.
وكان رئيس وزراء العدو بينامين
نتنياهو دعا في اجتماع مع حكومته
إلى ضبط النفس في القدس مؤكدا ً
أن��ه ل��ن تكون هناك تعديالت على
ترتيبات العبادة في الحرم القدسي.
ولكن التهدئة ستبقى مرهونة
بيد المقدسيين والذين يدافعون عن
مدينتهم بحجارتها التي باتت تقض
مضاجع االحتالل.

«حما�س» تنفي موافقتها على خطة �سيري
أكد موسى أبو م��رزوق أن حركة «حماس» لم توافق
على خطة روبرت سيري المبعوث الدولي للشرق األوسط
بشأن مراقبة مواد اإلعمار وإدخالها إلى القطاع.
وق��ال أبو م��رزوق في تصريحات أمس إن الخطة لم
تعرض بالمطلق على الحركة بأية صورة من الصور ولم
يصدر أي موقف منه أو من أي مسؤول في الحركة بشأن
الموافقة على خطة سيري.
وش��دد على أن حركته وم��ع ك��ل ال��ق��وى السياسية
والمجتمعية في قطاع غزة ستسعى إلى تعديل الخطة
المرفوضة من كل الفلسطينيين وإصالح األخطاء التي ألمت
بها  .وأوضح أن الحركة ترفض أي فيتو «إسرائيلي» على

المنتفعين في إعادة اإلعمار أو الكميات المقرة ألصحاب
البيوت المدمرة جزئيا ً أو كليا ً أو فيما يتعلق بإعادة البناء
في بعض المناطق إضافة إلى اإلجراءات الطويلة والمعقدة
والتي تعيق عملية اإلعمار.
وأش��ار أب��و م��رزوق إل��ى أن حركته رفضت أن تكون
األمم المتحدة طرفا ً مقررا ً في اإلعمار في المحادثات غير
المباشرة في القاهرة ...وأضاف أنه «كان هناك إصرار من
الجميع بأن السلطة الفلسطينية من خالل حكومة التوافق
الوطني هي المسؤولة عن اإلعمار».
ولفت إلى أن الحركة لم تكن طرفا ً مقبوال ً عند العديد من
األطراف الدولية بما فيها أميركا و«إسرائيل».

�شباب «النه�ضة» يبتعدون عن القيادة
ويدعمون المرزوقي لرئا�سة تون�س
ي��ب��دو أن ه��وة ال��خ�لاف��ات داخ���ل ح��رك��ة النهضة
اإلسالمية في تونس باتت تتسع أكثر فأكثر ،بإعالن
ش��ب��اب الحركة دع��م الرئيس التونسي المنصف
المزروقي في انتخابات الرئاسة المرتقبة ،في خروج
عن رأي قيادة الحركة.
وينتظر أن تعلن لجنة التوافق بين األحزاب الخاسرة
في االنتخابات البرلمانية غدا ً نتائج مشاوراتها التي
بدأتها السبت لالتفاق حول شخصية توافقية تكون
ق��ادرة على تحقيق نتائج إيجابية خالل الرئاسية
لقطع الطريق على الفوز المنتظر لمسؤول حركة نداء
تونس الباجي قايد السبسي ،ما يعطي الحركة أحقية
رئاسة مجلس نواب الشعب والحكومة معاً.
وأكدت مصادر مطلعة أن الرئيس التونسي منصف
المرزوقي رفض بشكل قاطع االنسحاب من السباق
ال��رئ��اس��ي ،ومثله فعل مرشح ال��ح��زب الجمهوري
أحمد نجيب الشابي والمرشح المستقل عبد الرزاق
الكيالني .وذكر حزب التيار الديمقراطي المشارك في
اللجنة إنه في ظل عدم التوافق على رئيس توافقي،
فإن ذلك يرجح كفة دعم المرزوقي.
وبالتوازي ،ينتظر أن تعلن حركة النهضة هوية
المرشح الرئاسي الذي ستدعمه في انتخابات الثالث
والعشرين من الشهر الجاري ،إثر اجتماع مجلس
الشورى التابع للحركة صباح أول من أمس .في حين
أعلن الجناح الطالبي للحركة دعمه للمرزوقي.
وي��رى ال��م��راق��ب��ون أن «النهضة» ل��م تعد ق��ادرة
على ضمان انضباط أتباعها ألوام��ر قياداتها ،وأن

شبابها يميلون إلى دعم المرزوقي نظرا ً إلى مواقفه
المساندة لقوى اإلسالم السياسي وخصوصا ً التيار
اإلخواني.
ويعتقد المتابعون للشأن التونسي أن تراجع
حضور الحركة في االنتخابات البرلمانية سيتضاعف
خ�لال االنتخابات الرئاسية ،حيث ستتوزع نسبة
كبيرة من أصوات أنصارها على عدد من المرشحين
الذي قد ال تدعمهم الحركة ،ومنهم المرشح المستقل
محمد الفريخة ،والوزير األسبق حمودة بن سالمة
الذي يسمى بصديق الحركة ،والمرشح المستقل عبد
الرزاق الكيالني إلى جانب المرزوقي.
من جهة أخرى ،وخالل افتتاحه حملته االنتخابية
أول من أمس في تونس العاصمة ،اعترف المرزوقي
بتحمله جزءا ً من المسؤولية خالل السنوات الثالث
األخيرة وارتكابه األخطاء ،ثم هاجم حركة نداء تونس
بقوة ،وقال إن «وصول حزب التجمع القديم الذي عاد
في شكل جديد في االنتخابات التشريعية يمثل خطرا ً
على ال��وح��دة الوطنية من خ�لال تغول ه��ذا الحزب
وتفرده بالسلطات».
ف��ي المقابل ،ش��دد السبسي ف��ي افتتاح حملته
الرئاسية بروضة آل بورقيبة في المنستير(وسط
شرق) على ض��رورة استرجاع الدولة هيبتها ،وهو
ما يستوجب رئيسا ً يمثل جميع التونسيين بمختلف
توجهاتهم .وق��ال السبسي إن «مرشح االنتخابات
الرئاسية يجب أن ينسى انتماءاته السياسية الضيقة
ليكون رئيسا ً لكل التونسيين».

الجي�ش الليبي يط ّوق المت�شددين في بنغازي
تتواصل المعارك الدامية في
العاصمة الليبية طرابلس ومدينة
بنغازي ،فيما أعلن الجيش الليبي
أنه يعد لعملية واسعة ترمي إلى
اقتحام المناطق التي لجأ إليها
مسلحو الجماعات المسلحة في
بنغازي ،وذلك بعد أن باتت مواقع
المسلحين ب��ي��ن «ف��ك��ي كماشة
للجيش».
وأك���د ال��ن��اط��ق ب��اس��م رئ��اس��ة
األرك�����ان ال��ع��ام��ة ال��ع��ق��ي��د أحمد
ال��م��س��م��اري أن ال��ج��ي��ش أح��ك��م
السيطرة على المحاور الشرقية
والجنوبية لبنغازي ،إضافة إلى
المناطق الواقعة في وسط المدينة
وشرقها.
وق���ال ال��م��س��م��اري إن «مدينة
بنغازي أصبحت بين فكي كماشة
للجيش ،وليس أم��ام اإلسالميين
المطلوبين سوى تسليم أنفسهم أو
الموت إن حاولوا توجيه بنادقهم

نحو الجيش».
ب��ي��د أن ال��م��س��م��اري ك��ش��ف أن
«المدخل الغربي للمدينة والمحور
ال��ج��ن��وب��ي ال��غ��رب��ي ف��ي مناطق
ال��ق��وارش��ة وق��اري��ون��س وقنفودة
ت��وج��د فيه ج��ي��وب» للمسلحين
ال��ذي��ن ينتمون إل��ى الجماعات
المتشددة.
وبحسب ناطق باسم رئاسة
األرك��ان ،فإن اللواء  204دبابات
والكتيبة  21ال��ت��اب��ع��ة للقوات
ال��خ��اص��ة وال��ص��اع��ق��ة ت��خ��وض
المعارك على هذين المحورين،
حيث من المتوقع أن تدحر قريبا ً
الجماعات المسلحة.
ويعد الجيش لعملية واسعة
خ�لال س��اع��ات ل��دخ��ول منطقتي
الصابري والليثي وسط المدينة،
حيث يتمركز المسلحون الذين
فروا من بيوتهم إلى تلك المناطق،
بحسب ما أضاف المسماري.

ويشهد حي الصابري ومناطق
أخ���رى ف��ي وس���ط ب��ن��غ��ازي منذ
الخميس الماضي مواجهات عنيفة
وحرب شوارع طاحنة ،أسفرت عن
مقتل  36شخصاً ،بحسب ما أعلنت
مصادر طبية وعسكرية.
وبالتزامن مع معارك الكر والفر
على األرض ،شنت مقاتالت سالح
الجو في الجيش غارات جوية عدة
على مناطق الصابري والليثي
والقوارشة غ��رب بنغازي ،حيث
تتمركز قوات «فجر ليبيا».
وفي طرابلس ،ارتفعت حصيلة
ال��ق��ص��ف العنيف ال���ذي تشهده
م��دي��ن��ة ك��ك�لا غ����رب ال��ع��اص��م��ة
باألسلحة الثقيلة بين الجيش
الوطني وق��وات «فجر ليبيا» إلى
 20قتيالً وأكثر من  80حالة إصابة
بعضها خطيرة ،وك��ان اإلحصاء
األولي لعدد القتلى  12قتيالً و22
مصاباً.

«البي�شمركة» تطلب من بغداد تجهيزها ب�أ�سلحة خفيفة وثقيلة

الجي�ش العراقي يعد هجوم ًا كبير ًا �ضد «داع�ش» ال�ستعادة المو�صل

ك��ش��ف��ت م��ع��ل��وم��ات ص��ح��اف��ي��ة
أميركية ،أن الجيش العراقي يعد
هجوما ً كبيرا ً ضد «داعش» من أجل
استعادة السيطرة على الموصل
وال��ح��دود م��ع س��وري��ة بحلول عام
 2015وفق استراتيجية تقضي بعزل
المسلحين في معاقلهم الرئيسية.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»
«أن الجيش العراقي وبمساندة من
ال��ق��وات الجوية األميركية ومئات
المسستشارين ،يعد هجوما ً كبيرا ً
ضد «داعش» .ونقلت الصحيفة عن
مسؤولين أميركيين أن الهدف من
الهجوم هو استعادة السيطرة على
الموصل والحدود مع سورية بحلول
عام  ،2015وذلك وفق استراتيجية
تقضي بعزل المسلحين في معاقلهم
الرئيسية ،ما يسمح للجيش العراقي
والبيشمركة بمواجهتهم بعد قطع
ط��رق اإلم����داد عنهم ،ودائ��م��ا ً وفق
«نيويورك تايمز».
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ب��ال��ح��رب
المتواصلة ضد داعش في العراق،
كشف األمين العام لوزارة البيشمركة
جبار ياور «أن الوزارة طلبت من وزير
الدفاع العراقي تجهيز البيشمركة
بأسلحة خفيفة وثقيلة لمواجهة
«داعش».
وفي مؤتمر صحافي ،أشار ياور
إل��ى ترحيب وزي��ر ال��دف��اع العراقي
ب��ال��ط��ل��ب واق���ت���رح ت��ش��ك��ي��ل ف��رق��ة
خاصة من أهالي نينوى وكركوك

الجيش العراقي في إحدى مهامه
لتحرير المناطق التي يسيطر عليها
«داع��ش» .وأكد الوزير الكردي «أن
ال��وزارة العراقية طلبت منه إنشاء
معسكر في كردستان لتدريب الجنود
العراقيين الذي كانوا يخدمون في
الموصل وكركوك».
وفي سياق أمني آخر ،كشف قائد
عمليات دجلة الفريق ال��رك��ن عبد

األمير الزيدي أمس ،عن هروب تنظيم
«داع����ش» م��ن س��ت م��ن��اط��ق داخ��ل
ديالى من دون قتال حقيقي ،فيما أكد
أن قدرات التنظيم تتضاءل يوما ً بعد
آخر بفعل الضربات النوعية للقوات
األمنية.
ويذكر أن األجهزة األمنية في ديالى
أعلنت خالل األسابيع الماضية عن

تحرير مناطق عدة تخضع لسيطرة
«داعش» بخاصة في جبهة حوض
ح��م��ري��ن وال��م��ن��ص��وري��ة وأط����راف
المقدادية.
أم���ا ف��ي محافظة ك��رك��وك ،فقد
أف���اد م��ص��در أم��ن��ي ب��أن مدنيا ً قتل
بانفجار عبوة ناسفة شمال غربي
ال��م��ح��اف��ظ��ة .وأض����اف أن «ع��ب��وة

ناسفة كانت موضوعة على جانب
الطريق في ناحية سركالن التابعة
لقضاء الدبس ( 45كلم شمال غربي
ك��رك��وك) ،ان��ف��ج��رت ،صباح اليوم
(أمس) ،لدى مرور سيارة مدنية ما
أسفر عن مقتل سائقها في الحال».
وت��اب��ع ال��م��ص��در أن «ق����وة من
الشرطة فرضت طوقا ً أمنيا ً حول
مكان ال��ح��ادث ،ونقلت الجثة إلى
دائ���رة ال��ط��ب ال��ع��دل��ي ،فيما نفذت
عملية دهم وتفتيش بحثا ً عن منفذي
التفجير».
وب��االن��ت��ق��ال إل��ى ال��رم��ادي ،أف��اد
مصدر في شرطة محافظة األنبار،
بأن طبيبا ً في مستشفى الفلوجة قتل
بهجوم مسلح نفذه مجهولون شرق
الرمادي .وقال المصدر إن مسلحين
مجهولين أطلقوا النار ،من أسلحة
خفيفة باتجاه الدكتور جمعة هاشم
ال��ف��ه��داوي ،ل���دى م����روره ف��ي أح��د
ش��وارع منطقة الخالدية ( 25كم
شرق ال��رم��ادي) ،ما أدى إلى مقتله
في الحال.
يذكر أن محافظة االن��ب��ار تشهد
وضعا ً أمنيا ً محتدما ً منذ  10حزيران
 ،2014وذلك بعد سيطرة مسلحين
من تنظيم «داع��ش» على محافظة
نينوى بالكامل ،وتقدمهم نحو صالح
الدين وديالى وسيطرتهم على بعض
مناطق المحافظتين ،في حين تستمر
العمليات العسكرية في المحافظة
لمواجهة التنظيم.

مدير �إدارة الهجرة والجوازات ينفي �صدور �أية قرارات بمنع ال�شباب من ال�سفر

اللواء �أحمد خمي�س :دعوات االحتياط مبررة في ظل ما تمر به �سورية
دمشق ـ رانية مشوح
نفى ال��ل��واء أحمد خميس مدير
إدارة الهجرة والجوازات كل ما تردد
في الشارع السوري أخيرا ً عن منع
سفر الشباب السوري من سن 18
إلى  40سنة.
وقال خالل مشاركته في برنامج
«نحنا معكم وبخدمتكم» على قناة
«ت���وب ن��ي��وز»« :ليست ه��ن��اك أية
ق���رارات أو تعليمات خاصة بذلك
إنما هي إشاعات ،قد تكون صدرت
عن شخص فكبرت وانتقلت بسرعة
بين الناس».
وح���ول ال��داف��ع وراء نشر هكذا
إشاعة ،قال اللواء خميس« :الدافع
هو الخوف من قبل المواطنين على
أبنائهم الذين هم في سن الخدمة
اإلل���زام���ي���ة .وف���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ح��ول
موضوع منع المغادرة لم تأتِنا أية
قرارات أو تعاميم تمنع مغادرة فئة
الشباب».
وع���ن إم��ك��ان ص���دور ق���رار كهذا
في األيام المقبلة ،قال« :أنا ال أعلم
بذلك وليس من صالحيات الهجرة
والجوازات إصدار قرار كهذا ،فهناك
ج��ه��ات أخ���رى م��س��ؤول��ة ع��ن ه��ذا

الزميلة مشوح خالل حديثها مع اللواء خميس
القرار .واعتبر خميس إصدار دعوات
االحتياط للشباب مبررة في ظل ما
تمر به سورية من أزمة» .وأضاف:
«نحن بحاجة إل��ى عناصر تدافع
عن هذا الوطن من أجل أن يقفوا إلى

جانبه ويدافعوا عن ترابه ويقدموا
كل غا ٍل ونفيس في سبيله .وهناك
تعليمات ص��ادرة عن وزارة الدفاع
بدعوة احتياطية لفئة الشباب».
وحول الربط بين الدعوة للتعبئة

العامة وإش��اع��ات ق��رار منع سفر
الشباب ،ق��ال« :بالحقيقة ال توجد
تعبئة عامة وعندما يكون هناك
نفير أو تعبئة عامة س ُتعلن ،وهو ما
يتم عندما يكون هناك خطر جسيم،

ول��ك��ن األم����ور ف��ي س��وري��ة جيدة
ومسيطر عليها ،وال��وط��ن بحاجة
الشباب من أج��ل ال��دف��اع عنه ضد
المجموعات المسلحة».
وأكد خميس أن ورقة الال مانع من
األوراق الثبوتية المطلوبة الستصدار
ج��واز السفر وتحتاج إل��ى موافقة
شعبة التجنيد .فكل من بلغ الـ 17من
العمر وحتى الـ 42يجب أن يحصل
على موافقة شعبة تجنيده حتى لو
كان قد أدى الخدمة اإللزامية.
وي���ؤك���د ال���ل���واء خ��م��ي��س أن���ه ال
توجد أية فئة محددة ممنوعة من
السفر فكل إنسان له حرية التنقل،
القانون والدستور كفيالن بالحرية
للمواطن ،وله الحق بأن يحصل على
جواز السفر ويغادر البلد متى أراد،
ولكن يوجد منع للفئات التي تعمل
بالدولة ،فهؤالء ال يغادروا البالد إال
بإذن من الجهة التي يعملون لديها،
وه��ن��اك فئة ل��م تبلغ س��ن الثامنة
عشرة من العمر ويطالب بموافقة
ولي أمرها فقط .هؤالء الممنوعون
م��ن السفر ،وق��د ي��ك��ون ه��ن��اك منع
قضائي ومنع إداري جاء من جهة
معينة بحق شخص معين في قضية
معنية.

م�صر و�إثيوبيا تتعهدان موا�صلة العمل
على حل خالف �سد «النه�ضة»
تعهدت مصر وإثيوبيا مواصلة
الجهود الدبلوماسية لحل النزاع
ب��ش��أن خطط إثيوبية لبناء سد
ضخم على نهر «النيل األزرق».
ج��اء ه��ذا ف��ي اختتام االجتماع
ال���وزاري ل��ل��دورة الخامسة للجنة
ال��م��ص��ري��ة اإلث��ي��وب��ي��ة المشتركة
االثنين في العاصمة اإلثيوبية أديس
أبابا ،برئاسة كل من وزير الخارجية
ال��م��ص��ري س��ام��ح ش��ك��ري ونظيره
اإلثيوبي تواضروس أدهانوم.
ووقع الجانبان اتفاقات تعاون
م��ش��ت��رك ف���ي م���ج���االت ال��ت��ج��ارة
والتعليم والصحة ،بهدف تخفيف
ح���دة ال��ت��وت��ر ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن بعد
ب��دء إثيوبيا مشروعها لبناء سد
«النهضة».
وف����ي ال���س���اب���ق ،أب�����دت مصر
انزعاجها من المشروع ال��ذي تبلغ
تكلفته مليارات ال��دوالرات ،باعتبار
أن��ه سيؤثر ف��ي حصتها م��ن مياه
النهر ،مصدرها األساسي للمياه .في
المقابل ،تقول إثيوبيا إن هذا السد
من شأنه أن يحدث نقلة في ثرواتها.
ويمتد مشروع بناء سد النهضة
في إثيوبيا على مساحة تبلغ 1800
كيلو متر م��رب��ع ،وم��ن ال��م��زم��ع أن
ينتهي بناؤه خالل ما يقرب من ثالث
سنوات.
وي����ق����ع ال����س����د ف�����ي م��ن��ط��ق��ة
بينيشانغول ،وهي أرض شاسعة
جافة على الحدود السودانية تبعد
 900كيلو متر شمال غربي العاصمة
أديس أبابا.
وق��ال وزي��ر الخارجية المصري
س��ام��ح ش��ك��ري  -ف��ي تصريحات
أثناء وج��وده في أدي��س أبابا على
رأس الوفد المصري  -إن التوصل
إلى حل لهذا النزاع «يأتي لمصلحة
الدولتين».
وح����ول م��وق��ف م��ص��ر إزاء أي��ة
نتيجة تخرج بها اللجنة الثالثية
المكلفة ببحث آثار السد على مصر،
قال شكري« :سيكون األمر طيبا ً إذا

أقرت اللجنة عدم وجود أضرار على
مصر .أم��ا إذا ح��دث العكس وثبت
ال��ض��رر على مصر ،فسيكون على

السودان وإثيوبيا مراعاة ضرورة
إزالة أسباب الضرر».
واكتمل حتى اآلن نحو  30في

المئة من المشروع الذي سيكلف نحو
 4.7مليار دوالر تمول أغلبه الحكومة
اإلثيوبية .وسيبلغ ارتفاع السد 170

القب�ض على خاليا مرتبطة بـ«داع�ش» في م�صر
أك��د ال��ل��واء هاني عبد اللطيف الناطق باسم وزارة
الداخلية المصرية أن قطاع األمن ضبط خاليا إرهابية
مرتبطة بـ»داعش»في محافظة دمياط .
وأش��ار عبد اللطيف إلى أن أعضاء الخاليا «اعترفوا
بمغادرتهم مصر إلى تركيا وتسللهم منها إلى سوريا،
واالنضمام إل��ى أح��د المعسكرات اإلره��اب��ي��ة ،وتلقيهم
ال��ت��دري��ب��ات البدنية والفكرية والعسكرية ودورات
متخصصة في إعداد العبوات المتفجرة والمشاركة في
تنفيذ عمليات إرهابية».

وأفاد الناطق باسم الوزارة أن األجهزة األمنية تمكنت
من ضبط أربع خاليا إرهابية «ضمت  34عنصرا ً بحوزتهم
عبوات ناسفة وأسلحة نارية وبيضاء وكميات من الذخائر
وكميات كبيرة من ال��م��واد الكيماوية وأدوات تصنيع
العبوات الناسفة وزجاجات مولوتوف معدة لالستخدام
وألعاب نارية وأجهزة السلكي وكومبيوتر وكاميرات
تصوير وعدد كبير من الهواتف المحمولة» .وأضاف اللواء
عبداللطيف أن «المتهمين متورطون في ارتكاب العديد من
الحوادث اإلرهابية».

متراً ،ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة
الكهرومائية في قارة أفريقيا.
وأوضح شكري أن األضرار الناتجة
م��ن ال��س��د تتعلق ب���األم���ور الفنية
المرتبطة بملء ال��خ��زان ،وأسلوب
تشغيل السد ،والمياه التي يحتاجها
لتوليد الطاقة ،مؤكدا ً أن تلك األمور
فنية ولها حلول.
يذكر أن الخالف الذي بدأ في 2011
جاء في وقت تعاني بعض المناطق
المصرية بالفعل من نقص في المياه.
وفي وقت سابق من هذا العام ،قال
المتحدث باسم الخارجية اإلثيوبية
دينا موفتي إن هذا المشروع يعتبر
«مكسبا ً للطرفين» .وعلق قائالً «لقد
رأت ال��س��ودان فوائده ووقفت إلى
جانبنا ،ونتمنى أن تدرك مصر ذلك
أيضاً».

