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ملتقى القد�س وحق العودة وت�أكيد ت�أ�سي�س م�شروع مقاوم في المنطقة

تقدم للجي�ش في تكريت وا�شتباكات عنيفة في الرمادي وهيت

�أبو خاروف :وا�شنطن مار�ست ما ي�سمى «البلطجة الدولية»
الجراد�« :إ�سرائيل» بدعم �أميركا لن تلتزم �أي قرار �أممي
جدعان :الكيان «الإ�سرائيلي» عن�صر رئي�سي في العدوان على �سورية
موعد :حق العودة قرار فردي وجماعي وال ي�سقط بالتقادم

ف�ضائح العدوان الأميركي على العراق تتك�شف

دمشق – لورا محمود
ألنّ حق العودة هو حق تاريخي وشرعي للفلسطينيين الذين
هجروا وش��ردوا من ديارهم عام  1948ولمناسبة الذكرى 66
لصدور هذا القرار الصادر عن األمم المتحدة ،عقدت مؤسسة
القدس الدولية بالتعاون مع الجبهة القومية الفلسطينة للعودة
فعالية تحت شعار (ملتقى القدس وحق العودة) وذلك في مكتبة
األسد الوطنية في دمشق بحضور مجموعة من المعنيين بالشأن
الفلسطيني ومسؤولين في الجبهة الشعبية الفلسطينية ومدراء
في مؤسسة القدس الدولية.

خاروف :أهمية انتصار سورية

وع��ن حق ال��ع��ودة وفلسطين الحاضرة في الفكر السوري
حدثنا رئيس الجبهة الفلسطينية لحق العودة الدكتورنبيل أبو
خاروف الذي أكد أن فلسطين حاضرة في العقل السوري ،ألنّ من
إحدى مكوناته الجوهرية هي فلسطين ،فهو عقل مقاوم يسعى
اليوم للدفاع عن الهوية العربية ولتأسيس مشروع مقاوم مع
شركائه في المنطقة المتمثلين بقوى المقاومة اللبنانية (حزب
الله) والقوى الفلسطينية المقاومة والجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ويسعى أيضا ً إلى إحالل األمن والسالم وإقامة مشروع
إنساني حضاري يدفع الموت وال ينادي به .فالواليات المتحدة
كدولة كبيرة يجب أن تكون راعية للسالم وأن تؤسس لعالقات
دولية متوازنة كونها عضو في مجلس األمن ،لكنها عندما تفردت
بالمسرح الدولي مارست ما يسمى «بالبلطجة الدولية» وقامت
باختراق سيادات الدول.
وفي منطقتنا العربية ،معروف أن هذا المشروع الصهيوني
االستعماري هو مشروع وظيفي أوجد أساسا ً لكي يمنع قيام أية
وحدة عربية أو قيام أية استراتيجية تكاملية بين األقطار العربية،
في وقت تقدم فيه أميركا الدعم والخدمات اللوجستية للمشروع
االستعماري الذي لن يتوقف أبداً .وأضاف أن القائد الخالد حافظ
األسد لعب دورا ً في بلورة وعي عربي مقاوم واليوم الرئيس بشار
األسد يواجه مشروعا ً استعماريا ً إمبرياليا ً يسعى إلى تكريس
«إسرائيل» كحالة سياسية وعسكرية ،ولتحطيم وتدمير أي عمل
عربي مشترك ولتحويل المنطقة العربية لحديقة خلفية ليس
للواليات المتحدة فحسب بل للكيان الصهيوني ،وجعل الكيان
الصهيوني يقود محور شرق أوسط جديد .لذلك ،فإن الحديث
عن شرق أوسط يعني إسقاط فكرة الهوية القومية والوطنية
العربية ،وبالتالي فإن انتصار سورية سيوقف فكرة الشرق
األوسط الجديد ،وسيعزز فكرة الهوية العربية فهم يحاولون
خلق شرق أوسط جديد يكون على أنقاض العالم العربي ،لذلك
طرحوا ما سمي (الفوضى الخالقة) وهي وصفة تدميرية ومذبحة
سياسية وإنسانية مفتوحة لتدمير الواقع الثقافي واالجتماعي
واالقتصادي للعالم العربي وإعادة بناء وتركيب هذه الكيانات
الوطنية وتحويلها إلى كيانات صغيرة مذهبية وطائفية.

وعن دعم «إسرائيل» للجماعات المسلحة في سورية ،قال أبو
خاروف« :الكيان الصهيوني ال يخفي دعمه للعصابات اإلرهابية
والجماعات التكفيرية بل هو صانع وممول لها من تضميد جروح
اإلرهابيين وحتى رسم االستراتيجيات الكبرى ،وأعتقد أن هذا
المشروع عزز من وحدة ووعي المجتمع السوري والعربي أيضاً.
وأكد أن هذا المشروع االستعماري المسمى «إسرائيل» مشروع
محكوم بالموت ألنه ال ينتمي ال للهوية وال للجغرافيا لذلك سينهزم
في فلسطين وسينهزم في سورية وأيضا ً في العراق لذا نحن أمام
تح ّد وجودي وثقافي وسياسي وعسكري.
وق��ال أب��و خ���اروف« :إن هناك تغييرا ً في ال��م��زاج الدولي
خصوصا ً بعد االنتصارات التي يحرزها الجيش السوري الذي
وق��ف في وج��ه العنجهية األميركية ومحاولة التفرد بقيادة
المجتمع الدولي».

الجراد :سيادة الدول العادلة

وعن أهمية هذا الملتقى ودور المؤسسة في إحياء الذاكرة
العربية حول القضية الفلسطينية في ظل محاوالت البعض
جعلها قصية ثانوية قال المدير العام لمؤسسة القدس الدولية
الدكتور سفير أحمد الجراد« :ال شك في أن مؤسسة القدس الدولية
بالتعاون مع المؤسسة المركزية في لبنان وفروعها الثالثة عشر
في الدول العربية واإلسالمية ،تعنى برصد األحداث على الساحة
الفلسطينية ،سواء كانت أحداثا ً سياسية أو اقتصادية أو فكرية.
ومؤسسة القدس الدولية في سورية كان لها سبق الريادة في هذا
الشأن إضافة إلى إقامة العديد من الندوات والدوريات وإصدار
مجلة متخصصة بالشأن المقدسي تحت عنوان (زهرة المدائن).
وأكد الدكتور سفير الجراد أن االحتكام إلى القوانين الدولية
بالتجربة العملية كان بعيدا ً كل البعد عن التوازن المعرفي
والمنطقي وبالتالي العدل ،ونحن نقول إن الشعوب هي القادرة
على أن تحصل على سيادتها بالطرق العادلة ،وأضاف أنه طالما
هناك من يدعم «إسرائيل» كأميركا وحلفائها لن تلتزم «إسرائيل»
أي قرار أممي.

الجدعان :عقد الملتقى رسالة

وتحدث إلى «البناء» رئيس مجلس إدارة مؤسسة القدس
الدولية السيد باسل الجدعان ،قائالً« :القضية الفلسطينة
حاضرة في العقل والوجدان السوري ،والسوريون قد وصلوا إلى
قناعة أن كل ما يحصل في سورية هو لتشتيت بوصلتها وإلهائها
عن أداء دورها الوطني والقومي في تحرير فلسطين ،فعقد هذا
الملتقى في دمشق في هذه الظروف يعتبر بمثابة رسالة وهي أن
القضية الفلسطينية القضية األساسية في سورية ومهما كانت
الجراح السورية عميقة والوضع صعب ،إال أن تفاءلنا ألننا على
حق هو ما يدفعنا إلى االستمرار ويعطينا األمل واليقين بتحرير
فلسطين.
وعن االعتداء «اإلسرائيلي» األخيرعلى سورية ،ذكر جدعان

أن سورية قادرة على امتصاص عدوان كهذا فهو يعتبر من جملة
االعتداءات «اإلسرائيلية» منذ تأسيسها ،فعصاباتها اإلرهابية
كانت تقتل وتدمر وتهجر ،وهذا ليس غريبا ً عنها لكن توقيت هذا
االعتداء يعطي مؤشرات ودالئل على أن دولة الكيان «اإلسرائيلي»
عنصر فاعل ورئيسي في الحرب على سورية.
وأكد جدعان أن تقرير األمم المتحدة األخير تحدث عن الدعم
المكشوف والصريح من قبل «إسرائيل» للجماعات المسلحة،
وسورية على رغم ما تعيشه اليوم من مؤامرة إال أنها قوية
وستسعى دائما ً نحو تحرير كل شبر من فلسطين بدعمها المستمر
للمقاومة وتثبيت الحق الفلسطيني.

موعد :دمشق قلب العروبة

وعن خصوصية انعقاد هذا الملتقى في دمشق ،قال القاضي
والمستشار والباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور رشيد
موعد« :إن ملتقى القدس وحق العودة يعقد في دمشق ألنها
قلب العروبة النابض ،وقد عقد سابقا ً ملتقيان ،أحدهما ملتقى
الجاليات العربية الفلسطينية في أوروبا الذي عقد في دمشق
وفاء للمقاومة ولسورية .وأكد موعد أن حق العودة قرار فردي
وجماعي وال يسقط بالتقادم مهما طال الزمن وسنعود بموجب
هذا القرار عاجالً أم آجالً .فقد جرى تأكيد تنفيذ هذا القرار 41
مرة من قبل هيئة األمم المتحدة ولن تنفذه «إسرائيل» ،فالقانون
الدولي يغيب حينما تحضر القضية الفلسطينية ويحضر حينما
تغيب هذه القضية لكن «إسرائيل» ستزول عاجالً أم آجالً ألنها
جسم غريب في جسم سليم وحتمية التاريخ تقضي بزوالها.
يذكر أن برنامج الملتقى طرح محاور عدة ،أولها المنظمات
الصهيونية ودراسة أبرز المنظمات الصهيونية الداعية لتقويض
القدس .والمحور الثاني ،تحدث عن حق العودة وتفعيل قرارات
األم��م المتحدة .أم��ا المحور الثالث ،فتحدث ع��ن حق العودة
في البرنامج السياسي لمنظمة التحرير والمشروع السياسي
الفلسطيني وأسباب تغييب حق العودة وآليات تفعيله.
والمحور األخير ،تحدث عن مشروع يهودية الدولة وتحالف
قوى اإلرهاب اإلقليمي والدولي لتكريس يهودية الدولة وعرض
فيلم وثائقي بعنوان «رسالة من األراض��ي المحتلة» يصور
الممارسات الوحشية «اإلسرائيلية» بحق األه��ال��ي وصمود
الشعب العربي الفلسطيني وتمسكه بأرضه والقرارات الدولية
التي تؤكد حق العودة.
والب��د أن نذكر أن القرار ( )194ال��ذي صدر عن الجمعـية
العامـة لألمم المتحدة يقضي بحق الالجئين الفلسطينيين في
العودة إلى أراضيهم وبيوتهم ،ولم يطبق هذا القرار نتيجة
تخاذل وتواطؤ المجتمع الدولي والدول الغربية وبعض األنظمة
العربية ،ويذكر أن هذا القرار كان قـد صدر قبل نحو ستة أشهر
من تصويت الجمعية العامة لألمم المتحدة على قبول «إسرائيل»
عضوا ً في األمم المتحدة من عام  1949شريطة التزامها ميثاق
األمم المتحـدة وبقرارات الهيئة الدولية.

�إطالق نار على �سفارة العدو في �أثينا

ّ
ورشهم بمادة األسيد ،ما أدى إلى
هاجم فلسطيني مجموعة من المستوطنين في القدس
إصابة  5بجروح.
وقال جيش العدو في بيان« :بحسب المعلومات األولية .هاجم فلسطيني مجموعة من
المدنيين بالحمض» على حاجز قرب بيت لحم ومجمع استيطاني كبير مشيرا ً إلى أنه تمت
«السيطرة» على المهاجم.
وفي السياق ،رأى بيان صدر أمس عن وزارة الخارجية في كيان العدو «اإلسرائيلي» أن
إطالق النار على السفارة «اإلسرائيلية» في أثينا ناتج مما أسماه التحريض الفلسطيني ضد
«إسرائيل».
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى إدانة هذا التحريض ،وكان مصدر في الشرطة اليونانية
أعلن في وقت مبكر من يوم أمس إجراء تحقيق وتمشيط إثر الهجوم على السفارة «اإلسرائيلية»،
وذلك بعد إطالق نار بالقرب منها.
وأف��ادت الشرطة اليونانية أن عيارات نارية أطلقت مساء الخميس ،على سفارة العدو
فى أثينا ،من دون أن تسفر عن إصابات ،حيث أطلق النار على األرجح باستخدام بندقية
كالشينكوف ،من دراجة نارية كان يستقلها شخصان عبرت أمام السفارة التي تقع في زاوية
شارع يكون عادة مزدحماً.
ويأتي الحادث بعد يوم على قيام جنود االحتالل اليهودي باغتيال الشهيد الوزير زياد أبو
عين إثر تعرضه للضرب من قبلهم في الضفة الغربية .وسبق أن شهدت اليونان تظاهرات
احتجاج على سياسة كيان العدو «اإلسرائيلي» في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهة أخ��رى ،دان��ت الحكومة اليونانية الهجوم على السفارة «اإلسرائيلية» وقالت
المتحدثة باسم الحكومة صوفيا فولتبسي إن ما حدث أمر غير مقبول ويق ّوض المسار
الديمقراطي بالبالد .وأشارت في بيان رسمي إلى سعي الحكومة لمكافحة مثل هذه األعمال
«اإلرهابية» على حد قولها.

في موكب تشييع حاش ٍد ومهيب،
ش��ي��ع��ت ال��ج��م��اه��ي��ر البحرينية
الشهيد عبد الكريم البصري إلى
مثواه األخير بمقبرة كرزكان غرب
العاصمة المنامة ،وطافت جموع
المشيعين شوارع المنطقة انطالقا ً
م��ن م��ن��زل الشهيد ،وس��ط أج��واء
م��ن ال��ح��زن وال��ح��م��اس��ة ،م��ؤك��د ًة
التنديد بالجريمة وم��ردد ًة هتافات
وشعارات الحراك السلمي المطالب
بالديمقراطية في البحرين.
وشاركت قوى شعبي ٌة وسياسية
بينها جمعية الوفاق الوطني في
مسيرة التشييع .وردد المشاركون
شعارات مناهضة للنظا ِم الحاكم
ون����ادت ب��س��ق��وط ال��م��ل��ك ح��م��د بن
عيسى آل خليفة ،مؤكدين أنهم لن
ينسوا الشهداء.
وكانت عائلة الشهيد قد دعت إلى
التشييع ،معتبر ًة أن جنازة الشهيد
هي امتداد لمسيرة الشهداء شهداء
ال��ك��رام��ة وال��ح��ري��ة ف��ي البحرين،
مطالبة في الوقت نفسه بتحقيق
شفاف ومستقل للبحث في مالبسات
الحادث.
وقد دنت جمعية الوفاق الوطني
اإلس�لام��ي العمل اإلره��اب��ي ال��ذي
أودى بحياة الشهيد ومقيم آسيوي،

قتل  12إرهابيا ً في سيناء خالل
مواجهات مع قوات األمن المصرية
األس��ب��وع ال��م��اض��ي وس��ط تواصل
العمليات الجتثاث اإلرهابيين ،في
وقت أحبط األهالي محاولة تفجير
رتل أمني بكمية كبيرة من المتفجرات
في شمال سيناء.
وكشف الناطق العسكري ،العميد
محمد سمير ،إنه في إطار تنفيذ خطة
القوات المسلحة الشاملة للقضاء
على اإلرهاب في شبه جزيرة سيناء،
وعلى االتجاهات االستراتيجية كافة،
نفذت القوات خالل الفترة من الثالث
إل��ى ال��ع��اش��ر م��ن الشهر ال��ج��اري،
ع��ددا ً من المداهمات ضد العناصر
اإلرهابية.

مجل�س الأمن يطالب ال�سودان والجنوب بعقد اجتماع �أمني على وجه ال�سرعة
دعا مجلس األمن حكومتي السودان وجنوب السودان إلى عقد
اجتماع اللجنة األمنية على مستوى عا ٍل في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس في بيان صدر الليلة الماضية إلى التنفيذ الكامل
آللية مراقبة الحدود المشتركة بين البلدين وفقا ً لقرار المجلس
( )2046الصادر في  24نيسان  2012والذي أيد خريطة الطريق
التي وضعها مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد األفريقي إضافة
إلى آلية األمن والسياسة المشتركة واآلليات المشتركة األخرى
المتفق عليها بهدف حفظ األمن والشفافية وإيجاد منطقة حدودية
آمنة منزوعة السالح.

ت�شييع ال�شهيد الب�صري بالبحرين
و�سط �شعارات مناه�ضة للنظام
معتبر ًة أن الحادثة غامضة ،ودعت
م��ع ق���وى ال��م��ع��ارض��ة ف��ي مؤتم ٍر
عقد بمقر الوفاق الثالثاء الماضي
تحقيق مستقل وش��ف��اف في
إل��ى
ٍ
الحوادث التي أعلنت عنها وزارة
الداخلية وأدت إل��ى مقتل شرطي
في دمستان مساء االثنين الماضي،

ومقتل الحاج عبد الكريم البصري
من منطقة كرزكان صباح الثالثاء،
واعتبرت أنها عملية مدانة بشدة
جملة وتفصيالً ،م��ؤك��د ًة التزامها
العمل السلمي وشددت على التمسك
التام بالسلمية ونبذ العنف من أي
طرف كان.

مقتل � 12إرهابي ًا والأهالي يحبطون
محاولة تفجير في �سيناء

فل�سطيني يهاجم �صهاينة بمادة الأ�سيد وي�صيب 5

ورح��ب المجلس ب��زي��ارة رئيس جنوب ال��س��ودان سلفاكير
ميارديت في الرابع من تشرين الثاني المنصرم للخرطوم إذ عقد
محادثات مع رئيس السودان عمر البشير ،معربا ً في الوقت نفسه
عن القلق إزاء عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ االتفاقات الخاصة
بإيصال المساعدات اإلنسانية إلى المناطق المنكوبة في جنوب
السودان منذ تشرين الثاني .2013
ودع��ا المجلس الجانبين إلى وقف أعمال االقتتال والعنف
ال��دائ��رة ف��ي والي��ت��ي ج��ن��وب ك��ردف��ان والنيل األزرق وتقديم
المساعدات الالزمة للضحايا المدنيين.

روي����دا ً روي����دا ً تتكشف جريمة
ال��ع��دوان ال��ذي تعرض ل��ه العراق
ع���ام  ،2003إذ أق���ر م��دي��ر وك��ال��ة
االستخبارات المركزية األميركية
جون برينان بكذب اإلدارة األميركية
السابقة برئاسة ج��ورج ب��وش في
إح���دى ال��ذرائ��ع ال��ت��ي استخدمتها
لتبرير ال��غ��زو األم��ي��رك��ي للعراق
وبخاصة عالقته بهجمات الحادي
عشر من أيلول عام .2001
وق��ال برينان في رسالة كشفتها
وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات ال��م��رك��زي��ة
األميركية «سي آي إيه» أمس« :كانت
لدى العمالء األميركيين شكوك كبيرة
ف��ي أح��د األس��ب��اب التي سوقت لها
إدارة بوش الجتياح العراق».
وأوضح برينان خالل رسالة إلى
السيناتور الديمقراطي ك��ارل ليفن
ردا ً على تصريحات نائب الرئيس
األميركي آن��ذاك دي��ك تشيني الذي
تحدث فيها عن أن اإلرهابي محمد
عطا الذي قاد هجمات الحادي عشر
م��ن أي��ل��ول ع���ام  2001ج��اس��وس
التقى في براغ عراقيا ً قبل الهجمات
«إن العمالء المنتشرين على األرض
أع���رب���وا ع��ن قلقهم ال��ك��ب��ي��ر حيال
تصريحات تشيني ولم يثبتوا البتة
وجود عطا في براغ في وقت قيل فيه
إنه التقى جاسوسا ً عراقياً».
وأعلن السيناتور ليفن أنه طلب
من الـ»سي آي إيه» رفع السرية عن
ه��ذه الوثيقة إلظهار ال��خ��داع الذي
مارسته إدارة بوش على األميركيين
قبل احتالل العراق.
ويأتي هذا اإلقرار األميركي المتأخر
ليكشف األكاذيب التي تتستر وراءها
اإلدارات األميركية المتعاقبة لفرض
هيمنتها على العالم ،كما أنه يأتي

في وقت تواجه فيه الـ»سي آي إيه»
فضائح عديدة حول ارتكابها انتهاكات
بحق المعتقلين واستخدامها أساليب
تعذيب غير قانونية.
ميدانياً ،أفاد مصدر في بغداد عن
تقدم الجيش العراقي ف��ي جنوب
تكريت ،مستعيدا ً منطقة الجمهورية
بدعم من قوات الحشد الشعبي بعد
مواجهات مع تنظيم «داعش».
وقال المصدر إن مسلحي التنظيم
انسحبوا من المنطقة في وقت متأخر
من مساء أول من أم��س ،مشيرا ً إلى
مقتل خمسة من قياديي «داعش».
على الصعيد الميداني ،وقعت
اش��ت��ب��اك��ات عنيفة ش��م��ال مدينة
ال��رم��ادي بين تنظيم «داع���ش» من
جهة وعشائر «البو جليب» و»البو
سودة» من جهة ثانية ،بعد سيطرة
التنظيم على خمس عشرة قرية في
األنبار ،في حين قال مصدر إن تنظيم
«داع���ش» فتح أكثر م��ن جبهة في
قضاء هيت.
وطالبت السلطات المحلية في
شمال الرمادي بغطاء ج ّوي للسيطرة
على الجبهات مع «داعش» ،في حين
طلبت سلطات المحلية في األنبار
ت� ّ
�دخ��ل س�ل�اح ال��ج��و ل��ف��ك الحصار
عن قوة عسكرية محاصرة من قبل
التنظيم المذكور في ناحية الوفاء
بصالح الدين ،وقتل مسلحو التنظيم
ثمانية مدنيين من عشيرة الجيسات
في قرية البو علي عند أطراف بيجي
شمال تكريت في العراق .كما حاول
تنظيم «داع��ش» الدخول إلى قاعدة
عسكرية في ال��رم��ادي ،بعدما د ّمر
أبراج االتصاالت في محافظة األنبار.
وقتل آمر فوج في الجيش و 9من
مقاتلي «الحشد الشعبي» بانفجار

منزل مفخخ ف��ي منطقة مكيشيفة
جنوب تكريت.
في المقابل ،دم ّرت مدفعية الجيش
مركز تجمع لـ «داع��ش» في منطقة
السجارية ش��رق ال��رم��ادي بحسب
مصدر في الفرقة العاشرة بالجيش.
وأوضح المصدر أنّ القصف أدّى إلى
مقتل ثالثة عشر عنصرا ً من التنظيم.
في غضون ذلك ،اندلعت اشتباكات
بين الجيش ومسلحي التنظيم في
محيط س��ام��راء .ودع��ا زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر أنصا َره إلى
التأهب الستعادة المدينة من قبضة
«داع����ش» .وكثف التحالف قصفه
لمواقع تنظيم «داعش» على أطراف
مدينة الموصل شمال العراق وعلى
أطراف مدينة سامراء.
وكان قد قتل العشرات من مسلحي
«داع���ش» ي��وم الخميس في غ��ارات
لطيران التحالف الدولي استهدفت
تجمعات لهم غرب الموصل ،بحسب
ما أفاد مصدر أمني عراقي.
وك��ان مصدر أمني ف��ي محافظة
األنبار قد أفاد بأن عددا ً من األشخاص
سقطوا بين قتيل وج��ري��ح بتفجير
انتحاري واشتباكات مسلحة قرب
مقر ق��ي��ادة عمليات األن��ب��ار شمال
الرمادي.
وأكد المصدر أن «سيارة عسكرية
ي��ق��وده��ا ان��ت��ح��اري ان��ف��ج��رت مساء
أمس ،مستهدفة نقطة تفتيش أمنية
ف��وق أح��د الجسور ق��رب مقر قيادة
عمليات األنبار شمال ال��رم��ادي ،ما
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم
ي��ع��رف ع��دده��م ب��ع��د» .وأض���اف أن
«تنظيم داعش شن بعد ذلك هجوما ً
واسعا ً من منطقة البو ذياب على مقر
قيادة العمليات».

وجدد دعوته الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان
إلى المشاركة في الجولة المقبلة من المحادثات المباشرة من
دون شروط في كانون الثاني المقبل والعمل على التوصل إلى
اتفاق ينهي الصراعات في واليتي جنوب كردفان والنيل األزرق
بمقتضى قرار مجلس األمن رقم .2046
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه حيال الوضع األمني «الهش»
في منطقة أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها وغياب التقدم في
تنفيذ اتفاق أممي صدر في العشرين من حزيران  2011بشأن
ترتيبات إدارية وأمنية موقتة في منطقة أبيي.

وأوض����ح أن���ه ق��ت��ل  12عنصرا ً
إرهابياً؛ نتيجة لتبادل إطالق النار
مع القوات ،منهم خمسة إرهابيين
أثناء محاولة الهروب من أحد كمائن
القوات المسلحة مستقلين الدراجات
البخارية ،وسبعة آخرين أثناء أعمال
المداهمات.
ول��ف��ت إل��ى أن��ه ضبط  70ف��ردا ً
ي��ش��ارك��ون ف��ي تنفيذ المخططات
اإلره���اب���ي���ة ض���د ع��ن��اص��ر ال��ق��وات
المسلحة والشرطة المدنية ،بجانب
تدمير ثماني سيارات أنواع مختلفة،
و 29دراج�����ة ب��خ��اري��ة م���ن دون
لوحات معدنية وتستخدم في تنفيذ
العمليات اإلره��اب��ي��ة ض��د عناصر
القوات المسلحة والشرطة المدنية،

و 68م��ق��را ً ومنطقة تجمع خاصة
العناصر اإلرهابية ،وورشة إلصالح
سيارات العناصر اإلرهابية.
في السياق ،أعلنت مصادر أمنية
في شمال سيناء ،أن محاولة إرهابية
فشلت الستهداف القوات بعبوتين
ناسفتين زنة كل منها  100كيلوغرام
بمحيط مركز الشيخ زويد .وأوضحت
المصادر أن األه��ال��ي رص���دوا قيام
ملثمين بزراعة العبوتين على مسار
تتخذه القوات طريقا ً لها أثناء قيامها
بحمالت أمنية لمالحقة مسلحين
جنوب الشيخ زوي��د ،وقاموا بإبالغ
القوات التي بدورها قامت بتفجيرها
عن بعد من دون أن تلحق أي أضرار
بصفوف القوات.

وزير الداخلية ال�سعودي يلتقي كيري
ورجال �أمن �أميركيين في وا�شنطن
التقى وزير الداخلية السعودي
األم��ي��ر محمد ب��ن ن��اي��ف ،ب��وزي��ر
الخارجية األميركي ج��ون كيري،
وف��ري��ق أمني أميركي ف��ي لقاءات
منفصلة ،بالعاصمة واشنطن،
مساء األربعاء.
وقالت وكالة األنباء السعودية
ال��رس��م��ي��ة أول م��ن أم���س ،إن بن
ن��اي��ف وك��ي��ري بحثا خ�لال اللقاء
«ال���م���وض���وع���ات ذات االه��ت��م��ام
المشترك» من دون ذكر تفاصيل.

وإل��ى جانب كيري ،التقى وزير
الداخلية ال��س��ع��ودي ،وزي��ر األم��ن
الداخلي األميركي جيه جونسون،
وم��س��ت��ش��ارة ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي
ل��ش��ؤون األم���ن القومي ومكافحة
اإلرهاب ،ليزا موناكو ،ونائب وزير
الدفاع األميركي لشؤون السياسات،
كريستين وورمث.
وكان وزير الداخلية السعودي قد
وصل إلى واشنطن قبل يومين في
زيارة تستمر أياما ً عدة.

وت���ش���ن ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة
وحلفاؤها من بينهم السعودية،
تحت مسمى «التحالف» غ��ارات
ج��وي��ة على تنظيم «داع����ش» في
ال���ع���راق وس���وري���ة ،ل��ك��ن خ��ب��راء
عسكريين أميركيين وغيرهم يقللون
م��ن أهمية ه��ذه ال��غ��ارات ف��ي ردع
«داع��ش» ويشددون على ضرورة
الضغط على بعض حلفاء واشنطن
بإيقاف الدعم الذي تقدمه لجماعة
«داعش» االرهابية.

