12

عربيات

السنة السادسة  /األربعاء  22 /نيسان  / 2015العــدد 1763
Sixth year / Wednesday / 22 April 2015 / Issue No. 1763

ال�سجن � 20سنة لمر�سي في ق�ضية االتحادية

الم�ساعدات ال�سعودية �إلى اليمن ...غارات جوية وقذائف �صاروخية!

ال�سي�سي يطالب بجهود دولية لدحر الإرهاب في ليبيا �صنعاء تتهم الريا�ض با�ستخدام �أ�سلحة محرمة دولي ًا
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تضافر
جهود المجتمع الدولي لدحر اإلرهاب في ليبيا ،معتبرا ً أن
مهمة حلف شمال األطلسي (الناتو) غير المكتملة في ليبيا
تركت البالد عرضة لتفشي أعمال اإلرهاب والفوضى.
والتقى السيسي ،بوزير ال��دف��اع اليوناني بانوس
كامينوس ،وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي
صبحي ،ورئيس األركان اليوناني ميخائيل أكوس.
وق��ال الناطق باسم الرئاسة المصرية ع�لاء يوسف
إن السيسي أكد عمق العالقات التاريخية التي تجمع
بين مصر واليونان على المستويين الرسمي والشعبي،
ومنوها ً بالحرص والسعي المتبادل لتعزيزها وتوثيقها
في مختلف المجاالت.

شكري يلتقي نظيره السعودي

إلى ذلك ،بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري
مع وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل أمس،
أوجه العالقات الثنائية بين البلدين وعددا ًمن الموضوعات
ذات االهتمام المشترك ال سيما الوضع في اليمن.
وذكرت وكالة األنباء السعودية «واس» أن «الجانبين
بحثا خ�لال اللقاء كذلك سبل مكافحة اإلره���اب وآخ��ر

تطورات األوض��اع في سورية وليبيا إلى جانب القضية
الفلسطينية».
ووص��ل وزي��ر الخارجية المصري إلى الرياض ،أول
من أم��س ،في زي��ارة رسمية إلى المملكة يجري خاللها
محادثات حول عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك
والعالقات الثنائية بين البلدين.
على صعيد آخر ،قضت محكمة جنايات القاهرة أمس
بالسجن المشدد  20سنة بحق الرئيس المصري المعزول
محمد مرسي في القضية المعروفة إعالميا ً بـ»بأحداث
االتحادية» ،ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس
سنوات.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد على عدد من مساعدي
مرسي ،إضافة إلى وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة
خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف.
وهذا الحكم هو األول الذي يصدر بحق مرسي الذي
يحاكم في عدد من القضايا.
وتتعلق القضية باشتباكات وقعت أواخر  ،2012بين
أعضاء من جماعة اإلخوان ومتظاهرين في محيط قصر
االتحادية ،أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص.
كما حكمت على عدد من مساعدي مرسي بالسجن.

عوا�صم غربية :االنتخابات ال�سودانية غير نزيهة

الب�شير يلغي زيارته �إلى جاكارتا
ألغى الرئيس السوداني عمر حسن البشير زيارة كانت
مقررة إلى إندونيسيا لحضور قمة دول آسيا وأفريقيا
المزمع عقدها هذا األسبوع.
وقال مسؤول حكومي ،إن رحلة البشير إلى إندونيسيا
كانت ستصبح أول رحلة يقوم بها خارج أفريقيا والشرق
األوسط منذ حوالى  4سنوات.
من جهة أخرى ،أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية
السودانية علي الصادق إلى أن انشغال البشير بمتابعة
الوضع بعد االنتخابات األخيرة منعه في الوقت الحالي
من السفر خارج البالد.
وأث��ارت خطة البشير حضور مؤتمر لزعماء أفريقيا
وآسيا في جاكرتا احتجاجات بين جماعات حقوق اإلنسان
التي طالبت باعتقاله.
من جهة أخ��رى ،عبرت الواليات المتحدة وبريطانيا
والنروج ،في بيان مشترك عن أسفهم «لفشل الحكومة
السودانية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفي مناخ
مالئم».

واعتبرت ال��دول الثالث في إعالنها أن االنتخابات
الرئاسية والتشريعية التي أجريت في السودان األسبوع
الماضي ل��م تكن نزيهة .ون���ددت ب��ـ»ف��ش��ل» الحكومة
السودانية في تنظيم هذا االستحقاق.
وأرج����أت واش��ن��ط��ن ول��ن��دن وأوس��ل��و ضعف إقبال
الناخبين على التصويت إل��ى «القيود على الحريات
والحقوق السياسية» والنزاعات المستمرة في بعض
أنحاء البالد .وأضافت ال��دول الثالث أن «نتيجة هذا
التصويت ال يمكن اعتبارها تعبيرا ً حقيقيا ً عن إرادة
الشعب السوداني».
وقالت« :نحن ندين أعمال العنف التي جرت خالل
الفترة االنتخابية ونواصل دعم السودانيين الراغبين في
المضي قدما ً في عملية سياسية سلمية» ترمي إلى إجراء
إصالحات وتحقيق االستقرار في البالد.
وكانت السودان شهدت األسبوع الماضي انتخابات
رئاسية وتشريعية ومحلية تواصلت على مدى  4أيام
تخللتها صعوبات واتسمت بنسبة إقبال ضعيفة.

تقرير �إخباري
فرن�سا ومحاولة ت�صحيح الم�سار مع �سورية
توفيق المحمود
أعلن الرئيس بشار األس��د في مقابلة أجرتها
م��ع��ه ش��ب��ك��ة ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ف��رن��س��ي��ة الرسمية
ال��ث��ان��ي��ة االث��ن��ي��ن أن ه��ن��اك ات��ص��االت م��ع أجهزة
االستخبارات الفرنسية لكن ال تعاون وقد التقى
ببعض ال��م��س��ؤول��ي��ن ف��ي أج��ه��زة االستخبارات
الفرنسية.
وأش���ار إل��ى أن ات��ص��االت ت��ج��رى ب��ي��ن أجهزة
االستخبارات الفرنسية وال��س��وري��ة وأن هؤالء
المسؤولين الفرنسيين قدموا إلى سورية وأنه
حين تريد أن يكون لديك هذا النوع من التعاون ال
بد من وجود حسن النية لدى الطرفين.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أش����ارت «وك���ال���ة الصحافة
ال��ف��رن��س��ي��ة» إل���ى أن ع�����ددا ً م���ن الدبلوماسيين
الفرنسيين سبق أن ص��رح��وا ف��ي نهاية 2013
ب��أن س��ف��راء وعناصر م��ن أج��ه��زة االستخبارات
األوروبية عاودوا زياراتهم إلى دمشق لالتصال
بالمسؤولين السوريين.
ك���م���ا أع���ل���ن���ت ص���ح���ي���ف���ة «ل����وف����ي����غ����ارو» في
 2015/2/25لقاء سريا ً عقده موفد فرنسي
في دمشق تزامنا ً مع زي��ارة النواب الفرنسيين
األربعة إلى العاصمة السورية وإن هذه الزيارة
قد أحيطت بسرية تامة ،فيقول :جورج مالبرونو
في مقال يكشف عن لقاء جمع موفدا ً فرنسيا ً هو
باتريك باراكان ،أحد كبار موظفي وزارة المالية
وضابط احتياط سابق ،باللواء علي مملوك ،أحد
أبرز المسؤولين األمنيين السوريين ،وذلك على
ه��ام��ش زي���ارة ال��ن��واب الفرنسيين األرب��ع��ة إلى
دم��ش��ق ف��ي  25م��ن ش��ب��اط ال��م��اض��ي وم���ن دون
علمهم وأض��اف كاتب المقال ج��ورج مالبرورنو
أن االستخبارات السورية أبدت استعدادا ً للتعاون
بعد أن كانت تشترط إعادة العالقات الدبلوماسية
مع باريس.
كما اكتسبت زيارة الوفد البرلماني الفرنسي
إلى دمشق أهمية خاصة ألنها األولى من نوعها
منذ ان���دالع األزم���ة ال��س��وري��ة قبل أرب���ع سنوات
وخ��اص��ة أن��ه��ا ت��أت��ي م��ن فرنسا ،ال��دول��ة الغربية
األك��ث��ر ع����دا ًء ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��س��وري��ة والمنخرطة
أك��ث��ر م��ن غيرها ف��ي العمل على إسقاطها وفي

ظ��ل الكثير م��ن ال��ت��ق��اري��ر ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي تتحدث
ع��ن م��راج��ع��ات تجريها أك��ث��ر م��ن دول���ة أوروبية
لسياساتها السورية ،تتجه بها إلى فتح قنوات
ات��ص��ال أمنية م��ع دمشق ورب��م��ا فتح السفارات
وتفتيح قنوات االتصال السياسي والدبلوماسي
ف��ي وق���ت الح���ق ،ل��ذل��ك ف���إن م��ؤش��رات االنفتاح
األوروب��ي نحو دمشق نتيجة طبيعية أم��ام تقدم
الجيش السوري في ساحات المواجهة ومحاربة
اإلرهاب.
إذا ً أوروبا وعلى رأسها فرنسا فهمت وتحاول
اآلن ت��ع��دي��ل ال���م���زاج األوروب������ي ب��ات��ج��اه الحل
السياسي ف��ي س��وري��ة بخاصة نتيجة انعكاس
هذا اإلره��اب على داعميه وتوجهه نحو االتحاد
األوروبي.
وتعتبر هذه ليست المحاولة الفرنسية األولى
إلع����ادة ال��ت��ن��س��ي��ق أو ال��ح��دي��ث م��ع دم��ش��ق ،فقد
سبقتها م��ح��اوالت ع��دي��دة أب��زره��ا ال��وف��د األمني
الذي زار العاصمة دمشق قبل أقل من عامين من
أجل الحصول على معلومات حول المقاتلين في
سورية لكن الحكومة السورية حينها اشترطت أن
يكون التنسيق األمني عبر إعادة فتح السفارات.
لكن األسد اعتبر أن الدول الغربية غير جادة
ف��ي محاربة اإلره���اب بالمنطقة ،وأن��ه ال يمكن
تأليف تحالف ض��د اإلره���اب يدعم اإلرهابيين
في الوقت نفسه وأكد أن األشخاص الذين تلقوا
الدعم والسالح من دول غربية وبينهم فرنسا
ه���م ال���ذي���ن ت��ح��ول��وا إل���ى «داع�����ش» وأن فرنسا
وبريطانيا كانتا رأس الحربة في دعم اإلرهاب
في سورية.
ويعتبر هذا اللقاء خرقا ً في اإلع�لام الفرنسي
بعد أن راهنت فرنسا بقيادتها الحالية ورئيسها
ف��ران��س��وا ه��والن��د أو ب��ق��ي��ادت��ه��ا ال��س��اب��ق��ة وعلى
رأسها نيكوال ساركوزي ال��ذي ما فتئ يقول إن
األسد أيامه معدودة فرحل هو وبقي األسد.
أخ���ي���را ً ف��رن��س��ا ال��ت��ي ص��ع��دت إل���ى ق��م��ة أعلى
شجرة في نزاعها مع سورية قررت بدء الهبوط
التدريجي ،وبخاصة بعد التوقيع على صفقة مع
إيران حول برنامجها النووي ،وخوفا ً على أمنها
واستقرارها بعد وصول اإلره��اب إليها وحادثة
شارلي إيبدو.

عودة «تايوان ال�شرق» ال�صناعية في حلب �إلى العمل
ع��ادت المدينة الصناعية في مدينة حلب إلى
خ��ط اإلن��ت��اج والعمل م��ن ج��دي��د ،بعد أن حررها
الجيش بشكل كامل من المجموعات المسلحة،
ال��ت��ي دم���رت ال��م��ص��ان��ع وق��ام��ت ب��س��رق��ة اآلالت
ونقلها إلى دول الجوار وبيعها.
ك��ان��ت ت��س��م��ى ب��ت��اي��وان ال���ش���رق ق��ب��ل الحرب
ال��م��ف��روض��ة ع��ل��ى س���وري���ة ،إن��ه��ا م��دي��ن��ة حلب،
أربعة أعوام عجاف حلت بهذه المدينة التجارية
وال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ن��ت��ج م��ن اﻹب����رة حتى
السيارة.
من هنا م��رت الجماعات المسلحة آخ��ذة معها
اآلالت وال��م��ص��ان��ع ،حيث فككت مصانع كثيرة
وكبيرة ،نقلت جميعها إلى تركيا.

ال��ج��ي��ش ال���س���وري وب��ع��د م���ع���ارك ع��ن��ي��ف��ة مع
المسلحين قام بتطهير هذه المنطقة بكاملها ما
س��اع��د الصناعيين ب��ال��ع��ودة وإع���ادة إح��ي��اء هذه
المنطقة ،التي كانت شبه خالية قبل بضعة أشهر،
وإعادة عمل أكثر من  300مصنع لإلنتاج.
وم��ع ع��ودة العمل ف��ي المنطقة الصناعية في
حلب تبقى التطلعات إلى نهاية الحرب العسكرية
وع��ودة الصناعة في سورية إلى سابق عهدها،
فيما ي��رى المراقبون أن ال��ح��رب االقتصادية ال
تقل شأنا ً عن الحرب العسكرية ،ومهما حاولت
الجماعات المسلحة إيقاف مصادر اإلن��ت��اج في
حلب إال أن أصوات هذه اآلالت الصناعية تتحدى
أصوات الرصاص والموت.

ل��م ت��ب��د م��ش��اه��د ه���ذه ال��غ��ارة مألوفة
لليمنيين بالرغم من م��رور حوالي الشهر
على الغارات السعودية على اليمن.
فقد إتهم الناطق الرسمي بإسم القوات
المسلحة اليمنية العميد الركن شرف غالب
لقمان التحالف السعودي بإرتكاب مجازر
متتالية وبإستخدام أسلحة محرمة دولياً.
وارتفعت أصوات تطالب المنظمات الدولية
بضرورة فتح تحقيق حول نوع األسلحة
المستخدمة.
خبراء أسلحة وخبراء عسكريون تحدثوا
عن إستهداف فج عطان وبعض المناطق
واألح��ي��اء السكنية بصواريخ فسفورية
وقنابل تحمل ي��وران��ي��وم ،باإلضافة إلى
قنابل إرتجاجية وفراغية ه��ذه األسلحة
توجة بالليزر وتطلق من طائرة.
ومن أهم ميزاتها أنها تفرغ الهدف من
األوكسيجين ما يسبب حاالت إختناق .هذه
الحاالت رصدت بالمئات في غارة الفج.

فما هي القنبلة
الفراغية؟

ص��ل��ب ي��ح��ت��رق ب��س��رع��ة ع��ال��ي��ة ويتحول
إل���ى غ���از أو س��ائ��ل رذاذ ملتهب يمتص
األوكسجين ما يسبب بضغط جوي كبير.
تحدث القنبلة عند إنفجارها غيمة تفجيرية
تحمل الغازات تنتج عنها كرة نارية هائلة
وتبلغ درج��ة الحرارة الناتجة عن عملية
التفجير نحو  3000درجة مئوية .تسبب
القنبلة دمارا ً واسعا ً جدا ً يصل إلى أهداف
محصنة تحت األرض.
والقنبلة هي من األسلحة المحرمة دوليا ً
إستخدمتها «إسرائيل» في أكثر من عدوان
على كل من غزة ولبنان كما إستخدمتها
أميركا في أفغانستان أيضاً.
ويذكر أن الشعب اليمني يواجه منذ 26
يوماً ،عدوانا سعوديا ً همجيا ً يستهدف
المدنيين ووسائل عيشهم ،ويقتل األطفال
األب��ري��اء ،ويمحي أحياء عن الخارطة في
العديد من المناطق وأب��اد عوائل ،ويد ّمر
تمس ك ّل فرد يمني في لقمة
منشآت حيوية
ّ
عيشه ومائه وشؤونه الحياتية اليومية.

يقتلون القتيل...

هي قنبلة تحتوي على ذخيرة من وقود

وك��ان��ت ال��س��ل��ط��ات ال��س��ع��ودي��ة لجئت
على الرغم من ممارساتها العدوانية على

اليمن إلى الزعم بتقديم مساعدات إغاثية
إنسانية لليمنيين وتخصيص مبالغ مالية
ل َتحمل كلفة العمليات اإلنسانية عبر األمم
المتحدة في البالد ،إال ان هذه االدع��اءات
ت��ت��ع��ارض م��ع م��ا يتعرض ل��ه اليمنيون
يوميا من غارات جوية وقذائف صاروخية
تقتل وتصيب األب��ري��اء وتحاصر البالد
إقتصاديا.
من جهته ،الشارع اليمني وأهالي منطقة
تعز استنكروا المزاعم السعودية ،واعتبروا
ان هذه «المساعدات» يتلقاها الشعب في
الليل وال��ن��ه��ار ،لترعب األط��ف��ال والنساء
وتهدم البيوت والممتلكات ،مشيرين إلى
انها تمثل «م��م��ارس��ات وقحة وسخيفة»
ف��ه��م ك��م��ا ي��ق��ول ال��م��ث��ل «ي��ق��ت��ل��ون القتيل
ويمشون في جنارته» ما يشكل استخفافا ً
بأرواح ضحايا العدوان ،كما رأوا ان هذه
المساعدات ال تفيد الشعب اليمني بشيء،
كونهم يشنون ع��دوان��ا عليه ويرتكبون
مجازر وحشية بحقه.
وكانت الحالة اإلنسانية وصلت نتيجة
العدوان السعودي إلى منحى خطير جداً،
حيث تعاني المستشفيات ف��ي محافظة
صعدة (شمال البالد) من نقص في األدوية

والمستلزمات الطبية ،خصوصا ً في قسم
ال��ط��وارئ واألط��ف��ال وغسيل الكلى ،فضال
عن انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة،
الصحي في
وهذا ما أدى إلى تفاقم الوضع ّ
المحافظة.
ف��ي م���وازاة ذل��ك ،أق��ام مكتب ال��ش��ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل ب��أم��ان��ة العاصمة
اليمنية صنعاء ،لقاء ط��ارئ �ا ً للمنظمات
المحلية وال��دول��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي مجال
الحماية واإلغاثة والطفولة والمرأة.
وق���د ب��ح��ث المجتمعون خ�ل�ال اللقاء
ال��ت��دخ�لات الممكنة ف��ي المجال اإلغ��اث��ي
واإلنساني ،باإلضافة إلى الدعم النفسي
لحاالت اإلصابة في ظل استمرار القصف
العشوائي على اليمن ،مؤكدين ض��رورة
ال��ت��ك��ات��ف وال��ت��ع��اون وت��ك��ث��ي��ف ال��ج��ه��ود
لمواجهة تبعات العدوان السعودي.
االستنكار الشعبي للعدوان على اليمن،
ش��ارك فيه ناشطون على مواقع التوصل
االجتماعي ح��ول العالم ،من خ�لال حملة
تضامنية مع الشعــب اليمني عبر هاشتاغ
«#هنا ـ صنعــاء» ،عبـــروا فيها عن وقوفهم
إل��ى جانب اليمن في مواجهته للعدوان
الغاشم.

«داع�ش» يعدم  15عن�صراً من «الح�شد ال�شعبي» وال�شرطة �شمال العراق

العبادي :الو�ضع بالرمادي م�سيطر عليه
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي ،أمس ،أن الوضع في مدينة
الرمادي مسيطر عليه ،مشيرا ً إلى أن
العناصر التي تنضم إلى «داعش»
بدأت بالتناقص بصورة واضحة.
وق���ال ال��ع��ب��ادي ف��ي ب��ي��ان خالل
استعراضه التطورات العسكرية

بجلسة مجلس ال��وزراء التي عقدت
اليوم ،إن «الوضع في مدينة الرمادي
مسيطر عليه» ،مشيرا ً إلى أن «تنظيم
داعش ال يملك سوى أعداد قليلة من
المسلحين يتنقلون من مكان إلى
آخر بسرعة ليوحي بأن له وجودا ً
كبيرا ً على األرض بعدما فقد الكثير

«الداخلية» الأردنية
تحذر «الإخوان» من
«خرق القانون»
حذرت وزارة الداخلية األردنية في بيان
الجهات غير المرخصة قانونا ً من القيام
ب��أي ن��ش��اط أو فعالية وذل���ك بعد إع�لان
جماعة «اإلخوان المسلمين» اعتزامها تنظيم
احتفالية مطلع الشهر المقبل لمناسبة مرور
 70سنة على تأسيسها.
وذك��ر البيان أن «بعض وسائل اإلع�لام
تناقلت معلومات مفادها قيام ما يسمى
بجماعة اإلخوان المسلمين بتنظيم احتفالية
الجمعة الموافق ل�لأول من الشهر المقبل
لمناسبة مرور  70سنة على تأسيسها بناء
على ال��دع��وات الموجهة منها عبر وسائل
التواصل االجتماعي وغيرها».
وأض���اف ال��ب��ي��ان إن «اإلج�����راءات التي
ستتخذها ال���وزارة ستكون متفقة وأحكام
القانون وبما يكفل المحافظة على األمن
والنظام العام وع��دم خرق القانون من أي
جهة غير مرخصة قانوناً».
وش��ددت ال���وزارة على «ض���رورة التزام
جميع الجهات القانون قبل القيام بأي نشاط
أو فعالية من شأنه مخالفة نصوصه تحت
طائلة المساءلة القانونية».
وأكد الناطق اإلعالمي باسم جماعة اإلخوان
المسلمين معاذ الخوالدة في بيان تعليقا ً على
ما ورد في بيان الوزارة ،أن «جماعة اإلخوان
المسلمين منذ تأسيسها وه��ي تعمل وفق
الدستور األردني والقوانين واألنظمة المرعية
في األردن ،ولم يعرف عنها غير ذلك».

من عناصره» .وأضاف العبادي أن
«العناصر التي تنضم إل��ى داعش
بدأت بالتناقص بصورة واضحة»،
مبينا ً أن «هناك رفضا ً شعبيا ً قاطعا ً
لعصابات داعش في المناطق التي
توجد فيها».
يذكر أن العبادي أكد ،أول من أمس،

الوضع في الرمادي تحت السيطرة،
مشيرا ً إلى أن االستعدادات جارية
لتخليص المدينة وبقية المناطق من
خطر التنظيمات «اإلرهابية».
على صعيد آخ���ر ،أع���دم تنظيم
«داع����ش» ،أم���س 15 ،ع��ن��ص��را ً من
الحشد الشعبي وعناصر شرطة

ثالثة �آالف تون�سي �إرهابي
يقاتلون في �سورية والعراق
أع��ل��ن ك��ات��ب ال��دول��ة ل���دى وزي���ر الداخلية
التونسية المكلف بالشؤون األمنية رفيق الشلي
أن عدد التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات
اإلرهابية في سورية والعراق يتراوح بين 2800
و 3000إرهابي.
وأكد الشلي خالل الورشة الختامية لبرنامج
ال��ح��دود للجميع التي نظمتها وزارة الداخلية
التونسية ب��ال��ت��ع��اون م��ع منظمة ف��وري��ن أند
ك��وم��ن��وول��ث أن ب��ض��ع م��ئ��ات م��ن التونسيين
موجودون حاليا ًفي ليبيا إما للتدرب أو سيلتحقون
بالتنظيمات اإلرهابية في شرق ليبيا وغربها.
وأشار الشلي إلى أن السلطات التونسية تمكنت
من منع  12ألف إرهابي تونسي من التوجه نحو
سورية وتركيا موضحا ً أن ع��دد العائدين من
سورية وهم  500إرهابي يمثلون مشكلة كبيرة
وبخاصة أن المعالجة األمنية وحدها لحل هذه
المشكلة ال تكفي.
وكان رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد
أعلن الشهر الماضي أن السلطات التونسية
اعتقلت نحو  400إرهابي منذ توليه منصبه قبل
شهر في إط��ار حملة تشنها الحكومة لمالحقة
الجماعات اإلرهابية المنتشرة في البالد.
واعتبر كاتب ال��دول��ة ل��دى وزي��ر الداخلية
التونسية المكلف بالشؤون األمنية أن التعامل
مع ه��ذه الفئة يتطلب تدخل ع��دد من األط��راف
األخ��رى على غرار وزارات الشؤون االجتماعية
والشؤون الدينية والصحة مبينا ً أنه تمت إحالة

عدد من العائدين من سورية إلى القضاء بعد أن
ثبت تورطهم في جرائم بينما تم وضع الباقين
تحت المراقبة األمنية.
وك���ان م��س��ؤول��و أم���ن ف��ي وزارة الداخلية
التونسية أك���دوا منتصف الشهر الماضي أن
اإلرهابيين التونسيين العائدين من سورية
وليبيا والعراق وانتشار الخاليا النائمة في البالد
يمثلون الخطر األكبر الذي يهدد األمن العام في
تونس حيث بإمكانهم استقطاب جيل جديد من
المتطرفين يمثل خطرا ً جديدا ً إضافة إلى الخاليا
النائمة في العديد من المناطق داخل تونس.
يذكر أن آالف التونسيين انضموا إلى التنظيمات
اإلرهابية في سورية وفق تقديرات المسؤولين
التونسيين حيث اعتقل بعضهم لدى عودتهم إلى
تونس كما قتل العشرات منهم في سورية.
من جهة أخ��رى ،أك��د الناطق الرسمي باسم
موظفي الشرطة البلدية بأريانة اليوم تعرض
م��رك��ز ال��ش��رط��ة ال��ب��ل��دي��ة بقلعة األن��دل��س في
العاصمة التونسية لمحاولة حرق بمادة البنزين
من قبل مجهولين.
وأوض���ح المصدر ذات��ه ف��ي تصريح إلذاع��ة
«جوهرة أف أم» التونسية أنه تم سكب البنزين
في محيط المركز وإض��رام النار فيه وتهشيم
سيارة تابعة للمركز وقد طلب عناصر األمن الذين
كانوا في المركز النجدة إلخماد النيران والسيطرة
عليها ورفعت البصمات من قبل الشرطة الفنية
ومعاينة المكان.

وذل����ك بمحافظتي ص�ل�اح ال��دي��ن
ونينوى شمال العراق ،فيما قتل 11
عنصرا ً من التنظيم في قصف لطيران
التحالف الدولي على مدينة الموصل
(مركز محافظة نينوى) التي يسيطر
عليها التنظيم منذ صيف العام
الماضي.
وق���ال ه��ش��ام الحمداني رئيس
مجلس محافظة نينوى األسبق،
إن داعش أعدم  4من أقاربه ،وهم
عناصر في الشرطة كان التنظيم
اعتقلهم قبل  6أشهر في الموصل.
وأض���اف ال��ح��م��دان��ي ،أن التنظيم
أع��دم األربعة ومن بينهم شقيقان
رميا ً بالرصاص في منطقة الرأس
وسلم جثثهم إل��ى الطب العدلي
بالموصل.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أع��ل��ن ضابط
ش��رط��ي ع��راق��ي ،مقتل  11عنصرا ً
م��ن داع����ش وإص���اب���ة  18آخ��ري��ن
بضربات جوية على مواقع للتنظيم
بالموصل.
وقال العقيد أحمد الجبوري أحد
ضباط شرطة نينوى ،أن  11من
عناصر داع��ش قتلوا وأص��ي��ب 18
آخرون بجروح بأربع ضربات جوية
شنها ط��ي��ران التحالف على مقار
لداعش داخل مخازن محطة الكهرباء
في حي عدن شرقي الموصل.
وأوض��ح الضابط أن داع��ش كان
يستخدم الموقع لتفخيخ وتصفيح
ال��ع��ج�لات ال��ت��ي ي��س��ت��خ��دم��ه��ا في
ال��م��ع��ارك ،ف��ض�لاً ع��ن ك��ون��ه يحوي
رشاشات مضادة للطائرات.

وفد حكومة الوفاق
الفل�سطينية يقطع
زيارته �إلى غزة
أك���د م��س��ؤول فلسطيني أن وزراء في
حكومة الوفاق الفلسطينية قطعوا زي��ارة
كانوا يقومون بها إلى غزة وعادوا إلى الضفة
الغربية بسبب قيود فرضتها حماس على
تحركاتهم.
وك��ان من المقرر أن تستمر زي��ارة الوفد
ال���وزاري لمدة أس��ب��وع ،لكنها ما لبثت أن
انتهت في أقل من  24ساعة من بدئها ،وقال
مسؤول مقرب من الوفد اآلت��ي من الضفة
الغربية والمؤلف من  11عضوا ً إن ضباطا ً
من األمن التابعين لحماس منعوا الوزراء من
التوجه من مقر إقامتهم في فندق على شاطئ
غزة إلى مكاتبهم.
وقال المسؤول« :لقد أفشلت حماس الزيارة.
لم يسمحوا للوزراء بأن يطبقوا الخطة التي
حضروا من أجلها لحل المشاكل في غزة».
ونفى المتحدث باسم حماس سامي أبو
زهري المزاعم ورد قائالً إن «أولئك الوزراء
سعوا للقاء كبار الموظفين في الفندق بدال ً من
الذهاب إلى مكاتبهم» .وأضاف أبو زهري:
«على حكومة التوافق أن تتحمل مسؤولياتها
تجاه الموظفين كافة في قطاع غزة من دون
تمييز».
وي��ع��ول أه��ال��ي قطاع غ��زة على حكومة
الوحدة لحل األزم��ة المالية نتيجة انقطاع
الرواتب المستحقة لنحو  40ألف موظف
حكومي عينتهم حماس خالل  8سنوات من
سيطرتها على القطاع.

