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اعتبر �أن قرار ال�سلطة وقف التن�سيق الأمني مع «�إ�سرائيل» خطوة �صحيحة

عثرت على �أجهزة تج�س�س «�إ�سرائيلية» بحوزة الإرهابيين في تكريت

هنية :ال تبني �سيا�سي ًا م�صري ًا لقرار اعتبار حما�س «�إرهابية»

القوات العراقية تحرر منطقة الدور بالكامل

ك��ش��ف إس��م��اع��ي��ل ه��ن��ي��ة ،نائب
رئيس المكتب السياسي لحركة
«حماس» ،أنّ مسؤولين مصريين
أبلغوا الحركة أن الحكم القضائي
باعتبار حركته «منظمة إرهابية»
لم يت ّم تب ّنيه سياسياً.
وق���ال هنية ،أم���س ،إن حركته
أج��رت ات��ص��االت على م��دار األي��ام
الماضية مع األمين العام لجامعة
الدول العربية نبيل العربي ،ومع
مسؤولين مصريين وفلسطينيين
من أجل تنقية «األج��واء» ،وتدارك
تداعيات الحكم القضائي المصري.
وأض��اف أن «مسؤولين مصريين
(لم يحدّد هويتهم) أبلغوا الحركة
أن ق��رار المحكمة قضائي ولم يتم

تب ّنيه سياسياً».
ول��م تعقب السلطات المصرية
ّ
بحق
رسميا ً على الحكم القضائي
«ح��م��اس» ،لكنها تقول دائ��م �ا ً إن
القضاء لديها «مستقل».
وكانت محكمة القاهرة لألمور
ال��م��س��ت��ع��ج��ل��ة ق���ض���ت ،ال��س��ب��ت
الماضي ،باعتبار «حماس» «منظمة
إرهابية» ،وهو الحكم الذي ندّدت
به فصائل فلسطينية ،واعتبرته
الحركة « ُمسيساً».
وفي سياق آخر ،اعتبر هنية قرار
المجلس المركزي لمنظمة التحرير
الفلسطينية ب��وق��ف التنسيق
األمني مع «إسرائيل» بأنه «خطوة
صحيحة في االتجاه الصحيح».

غير أن هنية ح � ّذر م ّما وصفه من
اس��ت��دراك ال��ق��رار ،وإمكان اعتباره
م��ج��رد «ت��وص��ي��ات» ت��رف��ع للجنة
التنفيذية.
وأض���اف« :نخشى م��ن ح��دوث
استدراكات لقرار المجلس المركزي
وبالتالي تدخل المسائل في مسالك
بعيدا ً م ّما أعلن ،فاالمتحان الحقيقي
لهذه القرارات هو تطبيقها وتنفيذها
ف��وراً ،ولهذا ندعو إلى وقف فعلي
وف�����وري ،للتنسيق األم���ن���ي مع
«إسرائيل»».
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني،
قال هنية إن المصالحة بالنسبة
ل��ح��رك��ة ح��م��اس «خ��ي��ار وط��ن��ي»
واالنقسام «استثناء» ،مشيرا ً إلى

أن المصالحة ف��ي ال��وق��ت الراهن
«متع ّثرة».
وعزا هنية تع ّثر المصالحة ،لما
وصفه بـ»القرار السياسي» لدى
السلطة الفلسطينية ،التي تملك
وف��ق ق��ول��ه المراسيم وال��ق��رارات
كا ّفة.
وأض����اف« :ن��ج��اح المصالحة
متعلّق بتطبيق بنودها واتفاقاتها
الموقعة ك��ا ّف��ة ،إض��اف� ًة إل��ى تو ّفر
اإلرادة السياسية ل��دى السلطة،
وم��ن��ح حكومة ال��وف��اق ال��ق��رارات
والصالحيات لتو ّلي مهماتها والبدء
ف��ي إع��م��ار غ���زة ،وت��وح��ي��د الصف
الداخلي ،والتحضير النتخابات
رئاسية وتشريعية».

�إ�صابة � 7صهاينة بينهم جنود
بعملية ده�س وطعن نوع ّية في القد�س المحتلة

أوضحت مصادر أمنية عراقية
في قيادة عمليات «الحشد الشعبي»
آذار أن��ه ت��م تحرير ناحية ال��دور
التابعة لمحافظة ص�لاح الدين
بالكامل.
وأكدت المصادر مقتل العشرات
م��ن عناصر «داع����ش» ف��ي عملية
تحرير ال��دور بعد أن قامت قوات
الحشد الشعبي بمحاصرة ناحيتي
الدور والعلم بالكامل ،مشيرة إلى
أنها سيطرت بشكل كامل على مجمع
الدور السكني.
ووص��ل��ت إل���ى محافظة ص�لاح
ال��دي��ن ت��ع��زي��زات عسكرية كبيرة
استعدادا ً لتنفيذ مرحلة جديدة من
العمليات.
وق����ال ال��م��ص��در ال��ع��س��ك��ري إن
صواريخ جديدة موجهة ستدخل
الجمعة حيز التنفيذ وستضرب
أهدافا ً محددة في منطقة العمليات.
وذك����رت م��ص��ادر ع��س��ك��ري��ة أن

الخطوط األمامية لتنظيم «داعش»
في مدن الدور والعلم والبو عجيل
«ت��ع��ي��ش ح��ال��ي�ا ً ح��ال��ة ان��ك��س��ار»،
نتيجة ضربات سالح الجو العراقي
لعدد من المواقع في تلك المناطق.
وتحاول القوات األمنية وقوات
ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي إن���ق���اذ 150
ع��ائ��ل��ة م��ح��ت��ج��زة ل����دى ع��ن��اص��ر
ت��ن��ظ��ي��م»داع��ش» بين ال���دور وتل
كصيبة ،بحسب مصدر عسكري.
وأع��ل��ن��ت ق��ي��ادة ق���وات «الحشد
ال��ش��ع��ب��ي» أن��ه��ا ق��ام��ت بتفجر 3
مدرعات مفخخة يقودها انتحاريون
قبل وصولها إل��ى منطقة كصيبة
شرق تكريت ،فيما تم رصد نداءات
استغاثة لعناصر»داعش» تؤكد
وجود نقص في العتاد والوقود في
تكريت.
ونقل مصدر من داخل تكريت أن
مستشفيات المدينة تشهد اكتظاظا ً
ك��ب��ي��را ً بجرحى وقتلى «داع���ش»

نتيجة الضربات الجوية واألرضية
وال��م��ع��ارك ال��ق��ائ��م��ة ف��ي محافظة
صالح الدين.
وأكدت مصادر قيادية في الحشد
الشعبي العراقي أن عملية تحرير
مدينة تكريت عاصمة محافظة
ص�ل�اح ال��دي��ن ب��ات��ت ق��ري��ب��ة بعد
السيطرة على ال��ط��ري��ق الرابطة
بين الدور وكركوك والسيطرة على
مطار الدور بالكامل ،حيث عثر على
أجهزة رص��د وتجسس إلكترونية
«إسرائيلية».
وك��ش��ف��ت م���ص���ادر ف���ي الحشد
الشعبي ل��ق��ن��اة «ال��م��ي��ادي��ن» عن
العثور على أجهزة رصد وتجسس
إلكترونية «إسرائيلية» في مطار
الدور شرق تكريت والتي سيطرت
عليه القوات العراقية بالكامل .كما
أفاد مصدر باقتحام القوات األمنية
والحشد الشعبي ع��ددا ً من أحياء
ق��ض��اء ال���دور وال��ت��ق��دم م��ن أربعة

محاور.
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،أعلنت قيادة
عمليات بغداد مقتل أربعة وثالثين
إرهابيا ً وتفكيك مئة عبوة ناسفة
خالل اليوم األول من عملية تحرير
مناطق ش��رق ناحية ال��ك��رم��ة في
الفلوجة.
على صعيد آخ���ر ،ص��رح وزي��ر
ال��داخ��ل��ي��ة األل��م��ان��ي ت��وم��اس دي
م��ي��زي��ر ،أول م��ن أم����س ،أن ع��دد
األشخاص الذين التحقوا بصفوف
تنظيم «ال���دول���ة اإلس�لام��ي��ة» في
العراق وسورية بلغ حوالى 650
شخصا ً.
وأوضح توماس دي ميزير ،في
تصريح للقناة األلمانية « »ZDFأن
عدد األشخاص الذين انضموا إلى
تنظيم «داعش» من ألمانيا ،يتقارب
م��ع أع���داد م��ن التحقوا م��ن فرنسا
وبلجيكا ،مشيرا ً إلى تقلص العدد
نسبيا ً في بريطانيا.

مع�صوم يتو�سط بين العبادي وبرزاني لحل الخالف النفطي
صدمة في شارع العدو
أصيب سبعة صهاينة بينهم جنود من «حرس الحدود» في عملية دهس
وطعن نوعيّة في مدينة القدس المحتلة صباح أمس ن ّفذها مقاوم فلسطيني.
فلسطيني بدهس جنود صهاينة قرب مقر قيادة «حرس الحدود» على
وقام
ّ
طريق رقم واحد ،بمنطقة المصرارة في القدس المحتلة ،ما أدى إلى إصابة 7
صهاينة بينهم  5جنود من «حرس الحدود» ،بحسب اعترافات إعالم العدو.
وقام جنود االحتالل بإطالق النار على منفذ العملية وإصابته بإصابات خطيرة،
ليعلن بعد ذلك استقرار حالته الصحية كما كشف عن هويته وأنه يدعى محمد
غسان الساليمة ،ويوجد في مستشفى «هداسا عين كارم» رهن االعتقال لدى
شرطة العدو.
يأتي ذلك فيما قالت لوبا السمري ،المتحدثة باسم الشرطة «اإلسرائيلية»

لإلعالم العربي ،في بيان إنه «بالقرب من مبنى مقر شرطة حرس الحدود (تابع
للشرطة) تم تنفيذ عملية دهس إرهابية معادية مع تسجيل عدد من اإلصابات
البشرية» .وأضافت« :هرعت قوات معززة من الشرطة واإلسعاف واإلنقاذ إلى
المكان لفحص ومعالجة الوضع».
بينما أف��اد شهود عيان أن عناصر أمن االحتالل أطلقوا النار على سائق
السيارة قبل اعتقاله ،من دون معرفة هوية هذا السائق.
وكان الشارع نفسه شهد عمليتي دهس نفذها فلسطينيان نهاية العام
الماضي ،أدت إلى مقتل وإصابة عدد من «اإلسرائيليين».
المتحدث باسم الشرطة ميكي روزينفيلد قال المهاجم أشهر سكينا ً ولكنه لم
يستخدمها ،مضيفا ً أنه محتجز اآلن.

توسط الرئيس العراقي ف��ؤاد معصوم لحل
الخالف النفطي بين الحكومة العراقية وإقليم
كردستان ،إذ نقل رسالة من رئيس الحكومة حيدر
العبادي إلى رئيس اإلقليم مسعود برزاني من دون
أن يصدر أي تصريح عن حلحلة الخالفات ،حيث
جدد برزاني تمسكه باالتفاق النفطي ،ما يعني أن
الخالفات حول الحصص باقية على ما هي.
وفي وساطة لرأب الصدع بين بغداد وأربيل،
التقى الرئيس العراقي ف��ؤاد معصوم في أربيل
م��ع رئ��ي��س إق��ل��ي��م ك��ردس��ت��ان م��س��ع��ود ب��رزان��ي
«حامالً معه رسالة من رئيس ال��وزراء العراقي،
حيدر العبادي» بحسب موقع «روداو» اإلخباري
المقرب من حكومة اإلقليم .وجوهر الرسالة هو
االتفاق األخير المبرم بين أربيل وبغداد ،ويقول
معصوم إن «العبادي يطالب بتطمينات من الكرد،

م�صر :موجة تفجيرات و�شلل في حركة القطارات
ضربت موجة جديدة من أعمال
العنف عددا ً من المحافظات المصرية
أمس ،حيث ه ّزت سلسلة تفجيرات
محافظات القاهرة والجيزة والشرقية،
من دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط
ضحايا ،فيما أصيبت حركة القطارات
بحالة من الشلل شبه التا ّم.
وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية
أن العاصمة المصرية القاهرة شهدت
انفجار عبوتين ناسفتين في وقت
مبكر من صباح الجمعة ،إحداهما
في ميدان «الزيتون» ،واآلخر بمنطقة
«البساتين» ،ولم يسفر االنفجاران
ع��ن وق����وع إص���اب���ات ،واق��ت��ص��رت
الخسائر على تض ّرر ثالث سيارات.
ولفت المصدر ،بحسب ما أورد
تلفزيون «النيل» الرسمي ،إلى وقوع
انفجارين في مدينة « 6أكتوبر»،
غ��رب ال��ق��اه��رة ،نجم ع��ن عبوتين
ناسفتين زرعهما مجهولون بالقرب
م��ن غرفتي غ��از ف��ي ال��ح��ي الـ،11
أسفرتا عن وقوع خسائر مادية ،من
دون إصابات.

كما ش��ه��دت محافظة الشرقية
انفجارين هائلين خ�لال الساعات
األول�����ى ،اس��ت��ه��دف أح��ده��م��ا خ� ّ
�ط
القطارات بلبيس – القاهرة ،عند
قرية «انشاص الرمل» ،ما نتج منه
كسر ف��ي القضبان وح��ف��رة عميقة
ّ
الخط الحديدي ،وأدى إلى
أسفل
توقف حركة القطارات.
وذك��ر التلفزيون الرسمي ،نقالً
ع��ن وك��ال��ة أن��ب��اء ال��ش��رق األوس��ط،
أن االنفجار الثاني استهدف أحد
مح ّوالت الكهرباء في الجهة المقابلة
للخط الحديدي ،ونجم عنه اشتعال
ال��ن��ي��ران ف��ي ال��م��ح�� ّول وت��دم��ي��ره
بالكامل ،وانقطاع التيار الكهربائي
عن المنطقة.
ولفتت المصادر إلى أن االنفجارين
نجما عن عبوتين شديدتي االنفجار،
ولم يسفرا عن سقوط أي إصابات،
وقالت إن فريقا ً من خبراء المفرقعات
انتقل إلى موقع االنفجارين ،وقام
بتمشيط المناطق المحيطة ،ولم
يعثر على عبوات أخرى.

ونقلت ع��ن رئيس هيئة السكك
الحديدية ،ف��رج محمد ف��رج ،قوله
إنه ت ّم تكليف لجنة من المهندسين
والفنيين إلص�لاح العطل ،وتركيب
قضبان سليمة ب���دال ً م��ن التالفة،
إلعادة حركة القطارات إلى طبيعتها
في أسرع وقت.
وتوقفت ح��رك��ة ال��ق��ط��ارات على
خط «الوجه القبلي» ،بعد تلقي بالغ
بسماع طلقات نار على جانبي خط
القاهرة  -أسوان ،عند منطقة «منفذ
ال��ك��وم» ،في وق��ت متأخر من مساء
الخميس ،ولم تتوافر على الفور أي
معلومات إضافية حول طبيعة أو
مالبسات الحادث ،بحسب «سي أن
أن عربية».
وأك��دت هيئة السكك الحديدية،
في بيان أورده موقع «أخبار مصر»،
أن حركة القطارات وحجز العربات
توقفت إلى حين التحقق من األمر،
ولم تعلن الهيئة الحكومية موعدا ً
محددا ً الستئناف حركة القطارات
على خط الصعيد.

أع��ل��ن وزراء خ��ارج��ي��ة ال��س��ودان ومصر
التوصل إلى
وإثيوبيا أم��س ف��ي الخرطوم
ّ
اتفاق على مبادئ حول تقاسم مياه نهر النيل
ومشروع إنشاء س ّد النهضة اإلثيوبي.
وق���ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��ودان��ي علي
كرتي في اختتام االجتماع« :حدث توافق تام
بين دولنا الثالث على مبادئ حول تعاوننا
لالستفادة م��ن ح��وض النيل الشرقي وسد
النهضة اإلثيوبي ،وهو مسار جديد في العالقة
بيننا» ،مضيفا ً أن الوثيقة سترفع لرؤساء
الدول المذكورة لدراستها والموافقة عليها.
وأكد وزير خارجية مصر سامح شكري أن
«هذه المبادئ تع ّد بداية لمزيد من التعاون بين
الدول الثالث في المسار السياسي والفني».
رح���ب وزي���ر الخارجية
م��ن جهة أخ���رىّ ،
اإلثيوبي ت��ادروس ادنهاوم باالتفاق ،مشيرا ً
إلى أنه «يفتح فصالً جديدا ً بين الدول الثالث
وسنلتزم بهذه المبادئ».
وتناولت المحادثات التي بدأت الثالثاء في
الخرطوم مسألة تقاسم مياه النيل ،إذ تخشى
مصر أن يؤدي بناء س ّد النهضة اإلثيوبي إلى

سد النهضة اإلثيوبي

تقرير �أميركي:
تون�س منطقة �صراع �إقليمي محتملة
كشف تقرير أميركي أنّ تونس ستكون منطقة محتملة لصراعات إقليمية
ما بين إيديولوجيات سياسية متعارضة والجماعات المتط ّرفة العنيفة
التي تتنافس على الصدارة واالستقطاب ،بينما كانت الفتة تصريحات وزير
التربية التونسي ناجي جلّول الذي قال إن «دواعش تخ ّرجوا من مدارسنا».
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «االنتقال السياسي في تونس» وصدر
عن خدمات البحوث في الكونغرس أنّ ال��ص��راع يتضمن الخالفات بين
اإلسالميين والعلمانيين واليساريين ورجال األعمال والليبراليين.
وبيّن التقرير األميركي أنّ األسئلة المحورية في تونس تتعلق بما إذا كانت
الحكومة التونسية الجديدة قادرة على البقاء متماسكة وما إذا كانت ستضع
اإلصالحات ضمن أول ّوياتها.
أمنياً ،قرر وزير الداخلية ناجم الغرسلي إعفاء عماد العضباني من منصبه
كمدير عام لألمن الوطني فيما أصدرت الوزارة بيانا ً أكدت من خالله تعيين
العقيد رؤوف م��رادع ،مديرا ً عاما ً جديدا ً ألمن رئيس الدولة والشخصيات
الرسمية ،خلفا ً للعقيد توفيق القاسمي.
وتق ّرر تعيين كل من توفيق إبراهيم بوعون ،وعز الدين محمد الخلفي،
وسامي عبدالعزيز عبدالصمد على رأس اإلدارات العامة ب��اإلدارة العامة
لألمن الوطني.

التفجيرات طاولت مرافق حيوية

القاهرة والخرطوم و�أدي�س �أبابا تتفق على مبادئ تقا�سم مياه النيل
حصتها من مياه النيل ،وهو األمر الذي
تقليص ّ
نفته إثيوبيا.
وأوضح وزير الريّ المصري حسام مغازي:
«هذه الوثيقة هي اتفاق مبادئ على المسار
السياسي ،وه��ي تجيب على ش��واغ��ل دول
المصب في مصر والسودان وهي بداية للمسار
ّ
السياسي ،أما المسار الفني فإن الخبراء الذين
سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثالثة أيام
سيعلنون عن اسم المكتب االستشاري الخاص
ب��دراس��ات الس ّد ي��وم  9آذار لينطلق المسار
السياسي والف ّني».
وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل األزرق
في أيار  2013لبناء السد ،الذي يبلغ طوله
 1780مترا ً وبارتفاع  145مترا ً والذي سينتج
ستة آالف ميغاوات من الكهرباء وسيكون أكبر
سد في أفريقيا عندما ينتهي العمل به في عام
.2017
وتعتبر مصر أن «حقوقها التاريخية» في
النيل مضمونة بموجب اتفاقي  1929و1959
اللذين يعطيانها ّ
حق استعمال  87في المئة من
مياه النهر.

ويدعوهم إلى عدم اإلدالء بتصريحات بأن النفط
نفطهم وأن ال م ّنة لبغداد في ذلك».
ول��م يصدر أي تصريح عقب لقاء معصوم
وبرزاني يتعلق بتفاصيل الخالفات بين المركز
واإلقليم ،وقالت رئاسة اإلقليم في بيان على
هامش استقبال ب��رزان��ي الرئيس العراقي في
مبنى الرئاسة بمصيف صالح الدين باإلشارة
إلى أن «الجانبين ناقشا آخر المستجدات على
الساحتين األمنية والسياسية في العراق وإقليم
ك��ردس��ت��ان .إض��اف��ة إل��ى ال��وض��ع الميداني في
جبهات القتال مع تنظيم داعش ،والمقاومة التي
تبديها قوات البيشمركة في تصديها لداعش»،
مبينا ً أنهما «أكدا التزام أربيل وبغداد بنود االتفاق
النفطي المبرم بينهما» .وجدد برزاني وفقا ً للبيان
«دعمه للعملية السياسية في العراق ومساندته

الحكومة العراقية الجديدة».
من جهة أخ��رى ،هنأ معصوم رئيس اإلقليم
والشعب الكردي «باالنتصارات التي حققتها
قوات البيشمركة» ،مثمناً« :دور إقليم كردستان
ف��ي استقباله األع���داد الضخمة م��ن النازحين
الفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم
داعش».
والتقى العبادي قبل أيام مع النواب الكرد في
مجلس النواب العراقي ،وق��ال خ�لال االجتماع
إن «رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان
البرزاني رجل عملي والتعامل معه سلس ،لذا
نريد أن يستمر االتفاق» .وعلى رغم أن الوزراء
الكرد على تواصل ومتابعة لموضوع قيام بغداد
بصرف األموال إلقليم كردستان ،إال أن المسؤولين
العراقيين يحذرون من أن االتفاق على المحك.

ً
ر�سميا ال�سماح با�ستيراد �أ�سلحة
الحكومة تطلب

الثني :اتفاق مع الأردن
لهيكلة الجي�ش الليبي
كشف رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الله الثني عن ا ّتفاق مع
القوات األردنية المسلحة للمشاركة في إعادة هيكلة الجيش ،فيما طلبت
ليبيا إذنا ً من األمم المتحدة الستيراد  150دبابة وأكثر من  20طائرة
مقاتلة وسبع مروحيات هجومية وعشرات اآلالف من البنادق الهجومية
والقاذفات الصاروخية وماليين الطلقات من الذخيرة.
وأوضح المكتب اإلعالمي لرئيس الحكومة الليبية أول من أمس ،أن
ليبيا طلبت إعادة هيكلة الجيش الليبي من قبل الجيش األردن��ي ،وأن
هناك لجنة مشتركة بدأت تعمل اآلن بهذا الخصوص ،الفتا ً إلى أن رئيس
هيئة األركان األردنية المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن أصدر
الخاصة بجيش ب�لاده باالجتماع م��ع نظرائهم
تعليماته ل�ل�إدارات
ّ
الليبيين.
وقال الثني لوسائل إعالم على هامش زيارة له إلى األردن التقى خاللها
العاهل األردني الملك عبد الله الثاني« :خالل أيام سيكون هناك اجتماع
لمعرفة ما وصل إليه التنسيق بهذا الشأن والخطط التي جرى وضعها
إلعادة هيكلة الجيش وبنائه».
في األثناء ،طلبت الحكومة المعترف بها دوليا ً من لجنة العقوبات في
مجلس األمن منح ليبيا استثناءات على حظر األسلحة المفروض عليها
والسماح لها بتعزيز قدراتها الجوية .وقال السفير الليبي لدى األمم
المتحدة ابراهيم دباشي أمام مجلس األمن األربعاء الماضي أن «قيادة
الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محدّدة للحصول على
استثناءات على حظر األسلحة المفروض على ليبيا».

