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االحتالل يرفع حالة الت�أهب بعد حرق م�ستوطنين م�سجداً في ال�ضفة

الم�صادقة على بناء  200وحدة ا�ستيطانية في القد�س ال�شرقية

اجتاهات
ال ُبعد الإقليمي للأزمة الفل�سطينية ــ الفل�سطينية
نظام مارديني
اعادت اتهامات رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس لحركة حماس بالتفجيرات التي
شهدتها منازل  15قياديا ً فتحاويا ً في غزة،
عشية االح�ت�ف��ال ب��ال��ذك��رى ال�ع��اش��رة لرحيل
الرئيس الراحل ياسر عرفات ،الخالفات من
جديد بين حركتي فتح وحماس .ما يشير إلى
أن بذور الثقة بين الطرفين لم تنم جيداً ،بدليل
تبادل االتهامات بين الطرفين ،فحركة حماس
قالت إن التفجيرات ما هي إال خالفات داخلية
فتحاوية ،فيما اتهمتها السلطة الفلسطينية
وحركة فتح بهذه التفجيرات.
وكان الفتا ً أن األزم��ة بين الحركتين تأتي
بالتزامن مع انفجار الخالف من جديد بين
السعودية وقطر ،ما يشير إل��ى ُبعد إقليمي
لألزمة الراهنة.
وأثبتت األيام الماضية أن اله ّوة كبيرة بين
ط��رف��ي المصالحة «ف�ت��ح» و«ح �م��اس» ف��ي ما
يخص أهم األمور كالعالقة بالسلطة الداخلية
واألجهزة األمنية بغزة ومدى انضباطها تحت
سلطة وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي حكومة التوافق
الفلسطيني رام ��ي ال�ح�م��د ال �ل��ه .األم ��ر الذي
يؤكد أن ملف المصالحة الفلسطينية سيبقى

ع��ال �ق �اً ،وره ��ن إن �ه��اء ال �ص��راع ب�ي��ن حركتي
«فتح» و«حماس» ،والبدء بالتحضير إلعمار
غزة وإيجاد حلول لجميع القضايا السياسية
واالقتصادية حتى ال تتفاقم األوضاع بعد أن
أصبحت غزة على صفيح ساخن يهددها عدم
االستقرار.
والسؤال ال��ذي يطرحه المراقبون هو هل
كانت المصالحة بين حركتي «فتح» و»حماس»
شكلية وهشة ولم تقم على أسس متينة ،أم
أن ال رغبة حقيقية من طرفي االنقسام كليهما
في إنهاء ملف الصراع الداخلي؟
ال شك في أن المصالحة الفلسطينية في
مأزق خطير بل أصبحت في مهب الريح ،ما
يش ّكل انتكاسة حقيقية لشعبنا الفلسطيني إن
لم يجر تدارك من جانب القيادات الفلسطينية
المخلصة ،وتكبح جماح األوضاع المتردية،
ال س �ي �م��ا أن ج �م �ي��ع ال �م �ل �ف��ات الفلسطينية
مترابطة ،من اإلع�م��ار والمصالحة وقضايا
سياسية أخ��رى ،حتى وإن كانت اقتصادية،
ألنها عبارة عن رزم��ة واح��دة غير منفصلة،
أي تعثر في ملف المصالحة سيعمل على
وأن ّ
العودة إلى الصفر.

«الداخلية ال�سعودية»� :أردني متو ّرط في جريمة الأح�ساء
كشف المتحدث األمني في وزارة الداخلية السعودية
اللواء منصور التركي عن تورط مواطن أردني في العملية
اإلرهابية التي وقعت في منطقة األحساء شرق المملكة
وقتل فيها سبعة مواطنين.
ونقلت صحيفة «الوطن» أمس عن المتحدث األمني

بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي قوله« :إن الجهات
األمنية ألقت القبض على شخص واح��د غير سعودي
ممن لهم عالقة بالجريمة اإلرهابية بالدالوة في محافظة
األحساء» ،الفتا ً إلى «أن عملية القبض أجريت في مدينة
حائل وأن المقبوض عليه أردني الجنسية».

مخطط �أ�سود للجماعات الإرهابية في م�صر

جرحى بانفجار �سيارة مفخخة في �سيناء
ب��ع��د أن أم��ي��ط ال��ل��ث��ام ع��ن قيام
تنظيم «داع��ش» بتدريب إرهابيين
ف��ي صعيد مصر وإع�ل�ان «أن��ص��ار
بيت المقدس» مبايعتها لهذا التنظيم
ّ
مخطط أسود لجماعة
اإلرهابي وعن
اإلخ��وان المسلمين لنشر الفوضى
وال��ع��ن��ف ف��ي ال���ش���ارع ال��م��ص��ري،
توقعت مصادر أن تتخذ العمليات
مسارا ً جديدا ً من اإلرهاب يدخل في
إطار ما يُسمى بـ«اإلرهاب اإلجرائي»
ال���ذي يمثل ت��ح��د ّي �ا ً أك��ب��ر للدولة
لناحية األماكن المستهدفة وكذلك
أدوات التنفيذ واألس��ل��وب نفسه،
على أن تبقى جزيرة سيناء منطلقا ً
للعمليات اإلرهابية ،وهو ما يتطلب
مواجهة قوية من قِبل الدولة واتخاذ
اإلجراءات االحترازية من اآلن.

وتدخل عملية تفجير سيارة أول
من أمس في سيناء في هذا المسار
الجديد ،إذ أصيب أكثر من عشرة
ع��ن��اص��ر م��ن ال��ش��رط��ة ف��ي مدينة
العريش ،وفق ما أعلن مسؤولون في
أجهزة األمن.
ووق��ع االنفجار خ�لال فترة حظر
التجول المفروضة منذ أواخر الشهر
الماضي في أعقاب هجوم انتحاري
أودى بثالثين جندياً ،ك��ان األس��وء
منذ خلع الرئيس محمد مرسي .وكان
المصابون في منازلهم وقت تفجير
السيارة ف��ي أح��د أح��ي��اء العريش،
كبرى م��دن محافظة شمال سيناء،
بحسب المسؤولين الذين أكدوا نقلهم
إلى المستشفى.
وق����ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة

الداخلية هاني عبد اللطيف« :إن
السيارة ُف ّجرت من بعد ،كان هناك
نصف طن من المتفجرات» .موضحا ً
أن الجرحى أصيبوا بفعل «تطاير
الزجاج» .وتابع أن القوات األمنية لم
تحاول إبطال مفعول العبوة بسبب
المخاطر الكبيرة.
وت��ب��ن��ت ج��م��اع��ة «أن���ص���ار بيت
المقدس» ومعقلها في شمال شبه
جزيرة سيناء ،الكثير من الهجمات
الدامية التي خلفت مئات القتلى
م��ن رج���ال الجيش وال��ش��رط��ة منذ
خ��ل��ع ال��رئ��ي��س م��ح��م��د م��رس��ي في
تموز  .2013وأعلنت هذه الجماعة
مبايعتها تنظيم» داعش» المتطرف،
في بيان صوتي من خالل حسابها
في موقع «تويتر».

بناء المستوطنات تأتي قبل زيارة كيري إلى المنطقة
صادقت لجنة التخطيط والبناء
المحلية أمس على بناء  200وحدة
استيطانية جديدة في مستوطنة
« رام��وت « شمال القدس المحتلة.
وينتظر المخطط الجديد مصادقة
لجنة التخطيط والبناء حتى يخرج
إلى حيز التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة قبيل زيارة
يجريها وزي��ر الخارجية األميركي
ج���ون ك��ي��ري إل���ى المنطقة لبحث
قضايا عدة على رأسها االستيطان
«اإلسرائيلي».
وقالت مصادر األسبوع الماضي،
إن واشنطن ت��درس إمكان االمتناع
عن استخدام حق النقض/الفيتو
إلحباط مشروع قرار فلسطيني في

مجلس األم��ن بشأن إنهاء االحتالل
«اإلسرائيلي» لألراضي الفلسطينية
وفق جدول زمني محدد.
وت��أت��ي ه��ذه ال��ت��ط��ورات ف��ي وقت
يسود التوتر في العالقات األميركية
«اإلسرائيلية» وعدم رضا واشنطن
عن سياسة رئيس ال��وزراء بنيامين
نتنياهو.
وك��ان وزي��ر الخارجية األميركي
ح��ذر نتنياهو ف��ي ات��ص��ال هاتفي
السبت الماضي من تغيير الوضع
القائم في القدس الشرقية ال سيما
الحرم القدسي.
فيما ص��ادق��ت اللجنة اللوائية
للتخطيط والبناء «اإلسرائيلية» في
 3تشرين الثاني على بناء  500وحدة

استيطانية جديدة في مستوطنة
«رامات شلومو» بالقدس .
يذكر أن نتنياهو أوع��ز األسبوع
ال��م��اض��ي ب��إق��ام��ة  660وح���دة في
«رامات شلومو» و 400وحدة سكنية
في مستوطنة «ه��ار حوما» في أبو
غنيم.
وعلى الصعيد األمني ،أصدر رئيس
أرك���ان جيش ال��ع��دو بني غانتس
تعليمات بالحفاظ على درجة التأهب
العسكري بالضفة الغربية وذلك بعد
إحراق مستوطنين لمسجد في قرية
المغير بمحافظة رام الله.
ودعا غانتس في اجتماع أمني إلى
االستعداد لجميع السيناريوهات
والحفاظ على اليقظة داخل المناطق

الكتب المقدّسة التي أحرقت بفعل إحراق المسجد
الفلسطينية في مواجهة أي تصعيد
محتمل .وجاءت تصريحات غانتس
أيضا ً بعد ساعات من استشهاد شاب
فلسطيني برصاص جيش االحتالل
في الخليل وحادثة حرق المسجد.
وكانت مصادر محلية في القرية
أكدت ،أن المصلين وجدوا عند صالة

ال��ف��ج��ر ال��ط��اب��ق األرض����ي للمسجد
مشتعالً وعبارات عنصرية مخطوطة
على جدرانه.
يُذكر أن هذه ليست المرة األولى
ال��ت��ي ي��ح��رق فيها مسجد القرية
المحاطة بالمستوطنات التي أقيمت
على أراضيها.

نتنياهو يتهمه ب�إ�شعال التوترات بين الفل�سطينيين والم�ستوطنين
عبا�س :الأردن �شريك �أ�سا�سي في ق�ضية القد�س
أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس أن األردن
شريك أساسي في قضية القدس ألن الوصاية له وهذا متفق عليه.
وقال الرئيس الفلسطيني في تصريح لوكالة األنباء األردنية
الرسمية «بترا» عقب لقائه الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية
بعمان« :إن األردن أوال ً وأخيرا ً له مسؤولية كبيرة ويمارس هذه
المسؤولية من أجل حماية القدس والمقدسات ،وهذا ال مناقشة
فيه».
ونوه عباس بأن الملك عبدالله الثاني ومنذ أن حصلت األحداث
وما قبل ذلك وحتى اليوم وهو مشغول باالتصاالت الرسمية مع

جميع األطراف بما فيها الطرف «اإلسرائيلي» من أجل وقف اإلجراءات
واالعتداءات على المقدسات اإلسالمية والمسيحية ،يضاف إلى ذلك
اتصاالته مع األطراف المعنية اإلقليمية والدولية وغيرها.
وقال الناطق باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة ،إن عباس
سيلتقي وزير الخارجية األميركي جون كيري اليوم في العاصمة
األردنية عمان ،وأكد أنه سيجري خالل اللقاء بحث وقف التصعيد
الحاصل في المناطق الفلسطينية .وأض��اف« :القرار السياسي
الفلسطيني واضح بالتوجه إلى مجلس األمن لتقديم مشروع يطالب
بتحديد جدول زمني إلنهاء االحتالل ،ألن األمور لم تعد تحتمل ،كما

هي عليه اآلن».
وكان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو اتهم أول من أمس
ع��ب��اس ،بإشعال ال��ت��وت��رات بشكل متعمد بين الفلسطينيين
و»اإلسرائيليين».
ونقلت صحيفة «هآرتس اإلسرائيلية» عن نتنياهو قوله في
أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء اإلسرائيلي المصغر« :أبو مازن ليس
شريكا ً في الحرب على اإلرهاب ،لألسف».
وأضاف في حديثه عن عباس قائالً« :إنه بدال ً من أن يقوم بتهدئة
القالقل ،فإنه يؤججها وينشر األكاذيب» بحسب تعبيره.

البرلمان الفرن�سي �س ُي�ص ّوت لالعتراف بدولة فل�سطين
في الثامن والع�شرين من الجاري
أفاد مصدر برلماني فرنسي أمس أن الجمعية الوطنية الفرنسية ستص ّوت في  28تشرين الثاني على مشروع
قرار قدّمه نواب من الغالبية االشتراكية يطالب باريس باالعتراف بدولة فلسطين.
وهذا التصويت غير ملزم ،لكنه يحمل أهمية رمزية كبرى بعد تصويت البرلمان البريطاني واعتراف السويد
بدولة فلسطين ،وسيجرى قبل تصويت آخر مرتقب في مجلس الشيوخ الفرنسي في  11كانون األول.
وكانت مفوضة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني قد دعت في  8تشرين الثاني إلى
إقامة دولة فلسطينية.
وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» السبت الماضي أن دوال ً أوروبية عدة أخبرت الواليات المتحدة بأنها
تسعى إلى االعتراف بدولة فلسطين من جانب واحد ،موضحة أنها «لن تنتظر إلى األبد» استئناف مفاوضات
السالم المجمدة بين الفلسطينيين و»اإلسرائيليين».

القوات الع�سكرية ت�ستعيد المناطق المحيطة ب�سد العظيم من «داع�ش»

الرئي�س العراقي يبحث مع العاهل ال�سعودي في العالقات الثنائية

و�ساطة �سودانية لحل النزاع بين الف�صائل الليبية

مقتل � 5أ�شخا�ص في انفجارات بمدينتي طبرق والبي�ضاء
ان��ف��ج��رت س��ي��ارات مفخخة في
مدينتي ط��ب��رق والبيضاء بشرق
ليبيا ،م��ا أس��ف��ر ع��ن مقتل خمسة
أشخاص على األقل ووقوع عدد كبير
من اإلصابات ،بحسب تقارير.
ويعتقد أن الهجوم األول ،الذي
وق��ع على طريق مزدحم في مدينة
طبرق الساحلية بشرق ليبيا ،والذي
ال يبعد كثيرا ً عن مقر االستخبارات،
قد أسفر عن مقتل شخص واحد على
األقل ،وربما يكون هو منفذ العملية.
ولقي أربعة آخ��رون حتفهم عندما
انفجرت سيارة خارج قاعدة جوية
في مدينة البيضاء.
وق��ال محمد ح��ج��ازي المتحدث
باسم الجيش الليبي إن سيارتين
ملغومتين انفجرتا أمام معهد النفط
بمدينة طبرق صباحاً .وأش��ار إلى
أن ال��ه��ج��وم ي��ه��دف إل��ى «ترهيب»
مؤسسات الدولة والبرلمان ،وإيصال
رسالة من المليشيات فحواها «أننا
موجودن هنا».
وقال شهود عيان إن  21شخصا ً
على األقل أصيبوا ،وتعرضت خمس
سيارات في مكان الحادث ألض��رار

بالغة.
ومن غير الواضح إن كان االنفجار
ناجما ً عن هجوم انتحاري أو عبوة
ناسفة.
وشوهدت طائرات القوات الجوية
الليبية ت��ح��ل��ق ف���وق ط��ب��رق بعد
الهجمات.
وقال المتحدث إن الهجوم يحمل
بصمات المتطرفين من مدينة درنة
الشرقية الذين أعلنوا الوالء لتنظيم
«داع���ش» .وعثر أول من أم��س على
ثالثة نشطاء خطفوا في وقت سابق
من الشهر الجاري مقطوعي الرأس
في درن��ة ،التي تقع خ��ارج سيطرة
الحكومة الليبية منذ عام .2012
وف���ي ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي ،أظ��ه��رت
صور من داخل المدينة تغيير أسماء
المؤسسات العامة إل��ى المحاكم
اإلس�لام��ي��ة وال��ش��رط��ة اإلس�لام��ي��ة.
وأظ��ه��ر ف��ي��دي��و ن��ش��ر ف��ي آب على
اإلنترنت ،إعدام رجل على يد جماعة
غير معلومة في ملعب لكرة القدم في
درنة.
وك��ان مجلس ال��ن��واب الليبي قد
أج��ب��ر على تغيير م��ق��ره واالنتقال

إل���ى م��دي��ن��ة ط��ب��رق ،ع��ق��ب سيطرة
مليشيات متحالفة مع اإلسالميين
على العاصمة الليبية طرابلس ،في
حين توجد الجمعية التأسيسية،
المكلفة بوضع دستور جديد للبالد،
في مدينة البيضاء.
وع����ل����ى ص���ع���ي���د ال���م���س���اع���ي
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ل��ل��م��ص��ال��ح��ة بين
الفصائل الليبية المختلفة ،ذكر وزير
الخارجية السوداني علي كرتي أن
األط���راف المتصارعة في طرابلس
وط���ب���رق ق��ب��ل��ت م���ب���ادرة ال��رئ��ي��س
السوداني عمر البشير لوقف الصراع
الدائر في البالد.
وق����ال ك��رت��ي ،ال����ذي زار ليبيا
االثنين ،لمحطة تلفزيون «الشروق»
ف��ي ط��راب��ل��س «إن اج��ت��م��اع�ا ً ل��دول
الجوار سيُعقد في الخرطوم لتفعيل
المبادرة .وأضاف أن السودان يبذل
جهودا ً لجمع األط��راف الليبية على
طاولة مفاوضات خالل االجتماع».
ّ
وحث الوزير السوداني الفصائل
جميعا ً على وقف القتال ،والسعي
إلى حل سلمي ووقف سفك الدماء.

بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم العاهل
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تطورات
األح���داث اإلقليمية والدولية ،إضافة إل��ى آفاق
التعاون بين البلدين وسبل دعمه وتعزيزه.
وكان الرئيس العراقي وصل أول من أمس والوفد
المرافق له الذي ضم أبرز وزراء الحكومة الجديدة،
منهم وزي��ر الخارجية ابراهيم الجعفري ووزير
المالية هوشيار زيباري ووزي��ر الداخلية محمد
سالم عبد الحسين ،الرياض في زيارة رسمية ،هي
األولى لمعصوم منذ توليه منصب الرئاسة ،وبعد
فتور في العالقات بين البلدين استمر أربع سنوات
بسبب دعم الرياض للمتطرفين في العراق.
وأوضح السفير العراقي في السعودية غانم
الجميلي أن مسألة تطوير العالقات الثنائية بين
الرياض وبغداد كانت تحمل طابع األولوية خالل
اللقاء.
ودع���ا س��ي��اس��ي��ون وإع�لام��ي��ون وحقوقيون
عراقيون مجلس النواب العراقي إلى المصادقة
في البرلمان على االتفاق الموقع بين البلدين منذ
عامين حول تبادل السجناء.
وعلى صعيد العمليات التي تنفذها القوات
العراقية ضد تنظيم «داعش» ،شنت هذه القوات
مدعومة م��ن الحشد الشعبي عملية عسكرية
استعادت خاللها المناطق المحيطة بسد العظيم،
شمال غربي بعقوبة ،مركز محافظة ديالى شرق
العراق ،من أيدي تنظيم اإلرهابي ،بحسب ما قالت
مصادر أمنية عراقية.
وأكد قائد شرطة محافظة ديالى الفريق الركن
جميل الشمري ،مساء أمس ،مقتل  30عنصرا ً من
تنظيم «داع���ش» بينهم ع��رب وشيشانيون في
معارك عنيفة جرت في محيط سد العظيم شمال
بعقوبة ،فيما أكد أن من بين القتلى الوالي والمفتي
الشرعي للتنظيم وأبو عبد الرحمن القدو المسؤول
األمني بالتنظيم لقاطع تلعفر».
وتقع تلعفر شمال محافظة نينوى ،التي يسيطر
التنظيم على معظم أجزائها.
وقال الشمري في حديث لـ»السومرية نيوز»،
إن «ق��وات خاصة من الشرطة (وح��دات سوات)
شاركت بفعالية في دعم قطعات الجيش وجحافل
الحشد الشعبي في معارك عنيفة جرت في محيط
سد العظيم ( 80كم شمال بعقوبة) مع تنظيم
داعش ونجحت في قتل  30عنصرا ً بينهم عرب

وشيشانيون وتدمير ست مركبات مفخخة كانت
معدة الستهداف القوات المشتركة».
وأض��اف الشمري أن «م��ن بين القتلى والي
تنظيم «داعش» لمناطق حوض العظيم والمفتى
الشرعي وكالهما من العرب» مبينا ً أن منطقة سد
العظيم والمناطق المحيطة بها وبخاصة القرى

الزراعية والمجمع اإلداري��ة باتت محررة بشكل
كامل ولم يتبق أي أثر للتنظيم.
وبين الشمري أن «معركة سد العظيم أسهمت
في قطع أهم مراكز االتصال لتنظيم داعش بين
دي��ال��ى وص�لاح ال��دي��ن ،وبالتالي س��ت��ؤدي إلى
تعزيز االستقرار واألمان لمناطق حوض العظيم

مجلة فورب�س« :داع�ش» �أغنى منظمة �إرهابية
تصدر تنظيم «داعش» قائمة أغنى المنظمات اإلرهابية في العالم .وذكرت النسخة «اإلسرائيلية»
َخل «داعش» السنوي يبلغ نحو ملياري دوالر ،ما يجعله متقدما ً
من مجلة «فوربس» أمس ،أن د ْ
بأشواط كبيرة عن غيره من التنظيمات ،مشيرة إلى أن الدخل األساس لـ»داعش» يأتي من «السوق
السوداء» عبر بيع المشتقات النفطية من الحقول التي يسيطر عليها في العراق وسورية.
وتبلغ العائدات اليومية لتنظيم «داعش» من البيع غير القانوني للنفط نحو مليوني دوالر مقابل
بيع  30ألف برميل يوميا ً تقريباً ،إذ يتراوح سعر البرميل من «الذهب األسود» لدى التنظيم بين 25
–  50دوالرا ً أميركياً ،عالوة على ذلك ،يقوم التنظيم ببيع اآلثار العراقية والسورية المنهوبة ،إذ يقوم
بتسويقها عبر وسطاء وفي مزادات سرية في الدول الغربية.
ودخلت في قائمة المنظمات العشر «الميسورة» ،بحسب النسخة «اإلسرائيلية» من نشرة
«فوربس» ،منظمات عدة ،من بينها حركة طالبان األفغانية بدخل سنوي يبلغ  400مليون دوالر،
وشبكة القاعدة بـ 150 مليون دوالر ،وحركة الشباب الصومالية بـ 70 مليون دوالر ،وتحتل جماعة
«بوكو حرام» النيجيرية آخر القائمة بدخل سنوي يقدر بـ 25 مليون دوالر.
ولفتت نشرة «فوربس» إلى أن عددا ً كبيرا ً من هذه المنظمات متورط في تجارة المخدرات والسالح
والرقيق ،وأيضا ً في تهريب التحف الفنية .كما يلجأ المتطرفون ،في سبيل إشباع حاجاتهم ،إلى
سرقة األهالي ،ونهب المؤسسات الحكومية والبنوك.

بشكل عام».
وك��ان��ت األج��ه��زة األمنية ف��ي دي��ال��ى خاضت
اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم «داعش» في
محيط سد العظيم اإلروائ��ي في مسعى لتحريره
أجزاء منه ال تزال في قبضة التنظيم.
وأفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بمقتل آمر
الفوج األول للفرقة الخامسة في الجيش العراقي
العقيد فيصل الزهيري وثالثة من حراسه وإصابة
 6آخرين في هجوم انتحاري .ولم ترد تفاصيل عن
طبيعة الهجوم أو الجهة المنفذة له.
من جهة أخرى ،قال مسؤول كردي في محافظة
نينوى شمال العراق إن خبر إصابة البغدادي
أ ّثر بشكل كبير على معنويات مسلحي «داعش»
في الموصل ،األمر الذي تسبب في فرار عدد كبير
منهم وانهيار كامل لمعنويات اآلخرين .وأضاف
هذا المسؤول الكردي بحسب «الشرق االوسط»،
أن جماعة «داع���ش» اإلره��اب��ي��ة واص��ل��ت لليوم
الثاني على التوالي حملة اعتقاالتها في صفوف
عناصرها والمدنيين ف��ي ال��م��وص��ل ،ونشرت
عناصرها بشكل واس��ع داخ��ل الموصل .وتابع:
كذلك نصب «داعش» الكثير من المفارز بحثا ً عن
عناصره الهاربين ،إذ هرب خالل الشهر الجاري
أكثر من  200مسلح ،في حين أعدمت الجماعة 50
مسلحا ً كانوا قد اعتقلوا أثناء محاولتهم الهرب.

روسيا تؤكد دعمها للعراق

على صعيد ال��دع��م ال��روس��ي ل��ب��غ��داد ،أك��دت
موسكو دعمها جهود العراق في مواجهة الجماعات
اإلرهابية ،بما فيها تنظيم «داع��ش» ،مشيرة إلى
ض��رورة التوافق بين جميع القوى السايسية
العراقية حول هذا الموضوع.
وفي بيان قالت وزارة الخارجية الروسية أول
من أمس ،إن روسيا ستواصل مساعدة بغداد في
تعزيز جاهزية القوات العسكرية العراقية وفي
حل المشكالت الحادة التي تواجهه حكومة البالد،
بما فيها تجاوز األزمة اإلنسانية.
وشددت الوزارة على ضرورة توصل العراقيين
إلى وفاق وطني من خالل الحوار الواسع وبلورة
اتفاقات متفق عليها بين أطراف العملية السياسية
الداخلية في العراق ،معتبرة هذا الوفاق أساسا ً
لنجاح العراقيين في التصدي للتطرف.

