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تقرير

الحرس الجمهوري والنصب التذكاري في
القاهرة وأح��داث جامع القائد إبراهيم في
اإلسكندرية في رمضان املاضي.
في اليوم التالي ،قام الجيش بقصف جوي
لقرية الثومة ب�ع��دة ق��ذائ��ف مما أس�ف��ر عن
مقتل شخصني .أعلن بيان للجيش مقتل
مجموعة من املتورطني في مذبحة جنود
رفح األولى ( )2012وتدمير مخزن للسالح
وال ��ذخ� �ي ��رة ،ف ��ي ح�ي�ن أص� � ��درت «ال�س�ل�ف�ي��ة
ال �ج �ه��ادي��ة» ب�ي��ان��ًا تفصيليًا مل��ا ق��ال��ت إن��ه
تكذيب للجيش ،ب�ع�ن��وان «حقيقة عملية
الجيش في قرية الثومة موثقًا بالصور».
بلغة شبه قانونية غير شائعة في خطابات
الجماعات اإلسالمية املسلحة ،اتهم بيان
«السلفية الجهادية» قوات الجيش املصري
بارتكاب عدة جرائم.

تطور استراتيجي
فور وق��وع مذبحة الجنود الثانية يوم 19
آب امل��اض��ي ،نشرت «أن�ص��ار بيت املقدس»
فيديو للجنود السبعة السابق اختطافهم
واإلف��راج عنهم في أي��ار من العام الجاري.
ظهر الجنود ف��ي حالة صحية جيدة وقد
ت �ح��دث أح ��ده ��م م��وج �ه��ًا ال �ش �ك��ر ل�ج�م��اع��ة
«أن � �ص� ��ار ب �ي��ت امل � �ق� ��دس» ل �ت��وس �ط �ه��م ف��ي
اإلف� � ��راج ع�ن�ه��م ول �ح �س��ن م�ع��ام�ل�ت�ه��م .وق��د
وجهت الجماعة على لسان الجندي نداء
ل�ل��رئ�ي��س م�ح�م��د م��رس��ي وق�ت�ه��ا مطالبني
باإلفراج عن معتقليهم وسجنائهم.
ب��دا أن توقيت نشر الفيديو بعد  3أشهر
من تسجيله ك��ان رسالة تبرؤ ضمني من
التورط في مذبحة الجنود الثانية .رسالة
موجهة لكل من الرأي العام الوطني والرأي
العام املحلي .فقد أظهرت جنازة األعضاء
األرب �ع��ة املقتولني ف��ي عيد الفطر تعاطفًا
شعبيًا محليًا ،وهو ما كان مهددًا بالفقدان
إذا أدينت «أن�ص��ار بيت امل�ق��دس» بمذبحة
ال �ج �ن��ود .ال �ج �م��اع��ات ال�س�ل�ف�ي��ة ال�ج�ه��ادي��ة
ف��ي سيناء ،وال�ت��ي تختلف ع��ن الجماعات
ال� �ت� �ك� �ف� �ي ��ري ��ة ،ك� ��ان� ��ت ق � ��د ال � �ت� ��زم� ��ت ب �خ��ط
اس�ت��رات�ي�ج��ي م�ن��ذ ال �ث ��ورة امل �ص��ري��ة ب�ع��دم
االشتباك مع أي طرف مصري أو أي طرف
فلسطيني ،وع��دم تورطها ف��ي السجاالت
والشقاقات السياسية للتركيز على العدو.
لكن بيان «أنصار بيت املقدس» الذي تعلن
فيه مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير
ال��داخ �ل �ي��ة وت �ه��دد ب��اغ �ت �ي��ال وزي� ��ر ال��دف��اع
وبعض اإلعالميني يعد تطورًا غير مسبوق
في خطابها وعملياتها.

وانية
أب��و صهيب ال�ه��زل��ي ،وه��و يمني األص��ل
يحمل الجنسية ،وأهداها الى روح اسامة
بن الدن وأيمن الظواهري.
وذك��ر التقرير أن مجموعة «أك�ن��اف بيت
امل� �ق ��دس» م��رت �ب �ط��ون ب��ال��رئ �ي��س امل �ع��زول
م� �ح� �م ��د م � ��رس � ��ي ،وأن � � �ه � ��م االداة ال� �ت ��ي
يستخدمها «االخ��وان املسلمون» ،لنسف
خطوط الغاز املمتدة من األراضي املصرية
ال � ��ى إس ��رائ � �ي ��ل واألردن ،م �س �ت �ش �ه��دي��ن
ب �ع��دد م��ن ال�ب�ي��ان��ات ال �ت��ي ص ��درت عنهم
بشكل رسمي ،واعترافهم بتوليهم مهام
تفجيرات خ�ط��وط ال�غ��از ال�ت��ي ك��ان��ت تتم
ق�ب��ل ت��ول��ي ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق م�ه��ام إدارة
ش ��ؤون ال �ب�ل�اد ،وق��د ت��وق�ف��ت ت�م��ام��ا عقب
م �ب��اش��رة أع �م��ال��ه م��ن م�ق��ر ع�م�ل��ه ب��دي��وان
عام الرئاسة ،قبل أن تنفذ تفجيرًا وحيدًا
بعد يوم « 30يونيو» ،عقب عزل الرئيس
والتحفظ على أعوانه من الجماعة وطاقم
امل�س�ت�ش��اري��ن .وت�ك�ش��ف م��ذك��رة ت�ح��ري��ات
االم��ن الوطني أن مجموعة «أك�ن��اف بيت
امل� �ق ��دس» ،أع �ل �ن��ت أن ن�ش��اط�ه��ا ل ��م يمتد
ل��داخ��ل ال�ع��اص�م��ة أو امل�ح��اف �ظ��ات م��ا دام
ال �ج �ي��ش امل �ص��ري ال ي �ق �ت��رب م��ن م�ن��اط��ق
تمركزها ،لكنها توعدت بالنيل من رموز
الدولة في حال التعرض لهم ولعناصرهم
امل�ع��روف أنها من جنسيات مختلفة الى
جانب الجنسية املصرية.

مسيرات «اإلخوان» تجوب الشوارع
 ...واعتداء على مؤسس «تمرد»
ت��واص�ل��ت ال �ت �ظ��اه��رات امل�ط��ال�ب��ة ب�ع��ودة
شرعية الرئيس املعزول محمد مرسي،
أمس ،حيث خرجت مسيرات في عدد من
املحافظات ،فيما أعلن الجيش املصري
ت �ن �ف �ي��ذ ع �م �ل �ي��ات اس �ت �ه��دف��ت م�س�ل�ح�ين
ف��ي املحافظة نفسها ،قتل خاللها عدد
منهم.
ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية
ورف � � � ��ض االن � � �ق �ل ��اب ال � �ع � �س � �ك� ��ري» ال� ��ى
تظاهرات تحت شعار «الكرامة والحرية
ل �ل �م��رأة امل� �ص ��ري ��ة» ،وأك � ��د أن �ه ��ا «ل��دع��م
ك� ��ل ام� � � ��رأة م �ص ��ري ��ة رف� �ض ��ت االن� �ق�ل�اب
العسكري ،فالقت من حكومته الفاشلة
ت�ع��ذي�ب��ا وق �ت�لا ،ل��م ي�ق��ع مثله ف��ي عصر
االح� �ت�ل�ال االن �ك �ل �ي��زي ،أو ف �ت��رة ال�ح�ك��م
امل�ل�ك��ي أو ال �ن��اص��ري ،أو ع�ه��د م �ب��ارك».
وأض � ��اف أن ال ��دع ��وة «م��وج �ه��ة ل �ك��ل أب
وأم ،وش��اب وف�ت��اة م��ن ال�ث��وار األح ��رار».
وخاطب من سماهم «املبررين للجرائم
وال�س��اك�ت�ين ع�ن�ه��ا» وذل ��ك «س ��واء ك��ان��وا
في املجلس القومي للمرأة أو املنظمات
الحقوقية املدافعة عنها» ،وق��ال« :مل��اذا
أن�ت��م ص��ام�ت��ون؟ ومل ��اذا الكيل بمكيالني
في الدفاع عن حقوق امل��رأة؟ أال تعذبكم
ض �م��ائ��رك��م وأن � �ت� ��م ت� � ��رون دم� � ��اء ن �س��اء
م �ص��ري��ات م �س��امل��ات ق��د أري �ق��ت ،وأه ��در
ح �ق �ه ��ن ف � ��ي ال � �ح � �ي� ��اة ال ل � �ش� ��يء س ��وى
معارضة االنقالب ،وممارسة الحق في
التعبير عن الرأي بسلمية تامة؟».
م� ��ن ج �ه ��ة ث ��ان� �ي ��ة ،أع� �ل ��ن ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
جماعة الدعوة السلفية ،الدكتور ياسر
ب��ره��ام��ي ،أن ح ��زب «ال� �ن ��ور» ق ��ادر على
ح �ص��د األغ �ل �ب �ي��ة ف ��ي ال� �ب ��رمل ��ان امل �ق �ب��ل،
م�ع�ت�ب��را أن ه �ن��اك م �ح��اوالت م��ن بعض
ال � �س � �ي ��اس� �ي�ي�ن إلق� � �ص � ��ائ � ��ه ،خ �ص ��وص ��ًا
ب �ع��د ت��أك �ي��د ح ��زب «ال �ح��ري��ة وال �ع��دال��ة»
مقاطعته االنتخابات .وأضاف أن «حزب
ال �ن ��ور أص �ب��ح ال �ح ��زب األول ف ��ي مصر
حاليا ،وهو قادر على تحقيق األغلبية
ف��ي ال �ب��رمل��ان امل �ق �ب��ل ،خ��اص��ة أن جميع
ق ��واع ��ده ف��ي امل �ح��اف �ظ��ات م�س�ت�ع��دة ألي
عملية انتخابية ،وهناك م�ح��اوالت من
بعض السياسيني إلقصاء حزب النور،
ال��ذراع السياسية للدعوة السلفية ،في
االنتخابات املقبلة من خالل إلغاء نظام
ال�ق��ائ�م��ة ،وال �ع��ودة إل��ى ال�ن�ظ��ام ال�ف��ردي،

الذي سيسمح بسيطرة أصحاب رؤوس
األموال على البرملان».
وق��ال إن «القوى الليبرالية والعلمانية
تعلم أن (النور) ال يمتلك أمواال تمنحه
ال � �ق � ��درة ع �ل ��ى امل �ن ��اف �س ��ة ع �ل ��ى امل �ق��اع��د
ال �ف��ردي��ة» ،م��وض�ح��ا أن «ه �ن��اك ح��روب��ا
خ �ف �ي��ة مل �ن��ع ال� �ن ��ور م ��ن ال �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
االنتخابات املقبلة».
ب � ��دوره ،ق ��ال م�ح�م��د امل �ص ��ري ،ال �ق �ي��ادي
بحزب «الحرية والعدالة» ،أن الجماعة
ستقاطع أي انتخابات في ظل «السلطة

قطر توافق على
تحويل الوديعة القطرية
لدى البنك المركزي
المصري

االن �ق�لاب �ي��ة» إال إذا ت �ط��ورت األوض� ��اع،
وش �ه��دت ت��واف�ق��ا وط�ن�ي��ا خ�ل�ال امل��رح�ل��ة
امل�ق�ب�ل��ة ،م �ش��ددا ع�ل��ى أن�ه��م ل��م يناقشوا
قرار املشاركة في االنتخابات من عدمه
إلى اآلن.
الى ذلك ،تعرض مؤسس حملة «تمرد»
املصرية ،محمود ب��در ،لهجوم من قبل
مسلحني ،ف��ي أث�ن��اء ع��ودت��ه إل��ى مسقط
رأسه في مدينة شبني القناطر بمحافظة
ال�ق�ل�ي��وب�ي��ة ،ح�ي��ث ق��ام��وا ب��إي�ق��اف��ه تحت
ت�ه��دي��د ال �س�ل�اح وس��رق��ة ال �س �ي��ارة ال�ت��ي
كان يقودها .وقال اللواء محمود يسري،
مدير أمن القليوبية ،إن الهجوم جنائي
وليس سياسيًا ،وإن الهدف كان سرقة
السيارة فقط.
قضائيًا ،قررت محكمة القضاء اإلداري
تأجيل نظر الدعوى املقامة من املهندس
حمدي الفخراني ،عضو مجلس الشعب
ال�س��اب��ق ،للمطالبة ب��إس�ق��اط الجنسية
املصرية عن يوسف القرضاوي ،رئيس

االت �ح��اد ال�ع��امل��ي لعلماء املسلمني ،إلى
جلسة  27تشرين الثاني املقبل لالطالع
وتقديم املذكرات واإلعالن.
وطالب وائ��ل حمدي ،املحامي الحاضر
ع� ��ن ال� �ف� �خ ��ران ��ي ،ب ��اس� �ت� �خ ��راج ش �ه ��ادة
رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة،
بتحركات ال�ق��رض��اوي م��ن وإل��ى مصر،
وال �ت��وق �ي �ت��ات ال� �ت ��ي دخ � ��ل ف �ي �ه��ا م�ص��ر
وغادرها وم��دة إقامته بها في كل مرة،
فيما طلبت املحكمة م��ن امل��دع��ي إع�لام
القرضاوي بالدعوى.
وب� �ح� �س ��ب ال � ��دع � ��وى ال � �ت� ��ي اخ �ت �ص �م��ت
ك�ل�ا م ��ن رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ،ورئ �ي��س
ال��وزراء ،ووزي��ري الداخلية والخارجية
بصفتيهما ،فإن تصريحات القرضاوي
على قناة «الجزيرة» الفضائية ،أساءت
إل��ى ال�ق��وات املسلحة املصرية ،وحملت
اس�ت�ع��داء ض��د ال�ج�ي��ش ،وح��رض��ت على
الفتنة في البالد ،بما يضر بمصالحها
ال �ع �ل �ي��ا ،وي �ع��رض �ه��ا وأم �ن �ه ��ا ال �ق��وم��ي
وال��داخ �ل��ي ل�ل�خ�ط��ر .ف��ي س �ي �ن��اء ،ذك��رت
وك��ال��ة ان �ب��اء ال �ش��رق االوس� ��ط امل�ص��ري��ة
ن�ق�لا ع��ن م �ص��ادر ام�ن�ي��ة ان ق ��وات االم��ن
قتلت  9م��ن ال�ع�ن��اص��ر امل�س�ل�ح��ة ،وأل�ق��ت
القبض على  10آخرين في وقت متأخر
من ليل أم��س ،ق��رب بلدتي الشيخ زويد
ورف��ح بشمال سيناء ف��ي ال�ي��وم الثالث
من حملة أمنية موسعة.
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � ��ك ،أب� �ل� �غ ��ت ال �ح �ك��وم��ة
ال � �ق � �ط� ��ري� ��ة ال � �ب � �ن� ��ك امل � � ��رك � � ��زي امل � �ص� ��ري
بموافقتها رسميا على تحويل الوديعة
ال �ق �ط��ري��ة ل � ��دى امل � ��رك � ��زي ،إل � ��ى س �ن��دات
دوالرية .وكانت مليارا دوالر قد وصلت
ال �ب �ن��ك ،ض�م��ن ودي �ع��ة ج��دي��دة ب�ق�ي�م��ة 3
م �ل �ي��ارات دوالر ،ب�س�ع��ر ف��ائ��دة  3.5في
املئة ،على أجل زمني يتجاوز  3سنوات،
حيث تم طرح شريحة أولى منها بقيمة
مليار دوالر سندات ،أول تموز املاضي.
وكان من املقرر طرح الشريحتني الثانية
والثالثة بقيمة إجمالية ملياري دوالر،
م�ن��اص�ف��ة خ�ل�ال أول آب امل��اض��ي ،وأول
أي �ل��ول ال� �ج ��اري ،إال أن ت��وت��ر ال�ع�لاق��ات
السياسية م��ع م�ص��ر ،على خلفية عزل
م��رس��ي ج �ع��ل ق �ط��ر ت�ط�ل��ب إرج � ��اء ط��رح
الشريحتني.
(األخبار)

وثيقة

تقارير إسرائيلية يومية إلى الملك حسين
حول سير المعارك في حرب الغفران
محمد بدير
م �ن��ذ أع� � � ��وام ،دأب � ��ت ال ��رق ��اب ��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ل��ى «ت� �ح ��ري ��ر» ج � ��زء م��ن
ال��وث��ائ��ق ال �س��ري��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ح��رب «ي��وم
ال� �غ� �ف ��ران» ع� ��ام  1973ع �ش �ي��ة ك ��ل ذك ��رى
سنوية لها .وق��د حفل ه��ذا ال�ع��ام ،أيضًا،
ب��ال �ك �ش��ف ع� ��ن ع � ��دد م �ه ��م م� ��ن ال ��وث ��ائ ��ق
تتضمن بمعظمها تفاصيل ميدانية حول
س�ي��ر امل �ع ��ارك ع�ل��ى ال�ج�ب�ه�ت�ين ال�س��وري��ة
واملصرية .ولعل األب��رز فيها هو ما كتبه
العميد السابق في شعبة االستخبارات
العسكرية ،أه ��ارون ل�ب��ران ،وأم��اط اللثام
فيه عن تقارير يومية حول سير املعارك
ك� ��ان ي��رف �ع �ه��ا ه ��و ورئ� �ي ��س امل ��وس ��اد في
ح�ي�ن��ه ،تسفي زام �ي��ر ،إل ��ى امل �ل��ك األردن ��ي
ب� �ه ��دف ال �ح �ي �ل��ول��ة دون ات � �خ � ��اذه ق � ��رارًا
ب��االن�ض�م��ام إل��ى ال �ح��رب حليفًا لسوريا
وم �ص��ر .وف��ي إط ��ار تسليط ال �ض��وء على
ب �ع��ض «اإلن � � �ج� � ��ازات االس �ت �خ �ب��اري��ة م��ن
ال��درج��ة األول ��ى» للحرب التي ُح�ف��رت في
ال��وع��ي اإلس��رائ �ي �ل��ي ب��وص�ف�ه��ا اإلخ �ف��اق
االستخباري األكبر في تاريخ إسرائيل،
رأى ل� �ب ��ران ،ف ��ي م �ق��ال ن �ش��رت��ه صحيفة
«إس ��رائ� �ي ��ل ال � �ي� ��وم» ،أن «أح � ��د أه� ��م ه��ذه
اإلن � �ج� ��ازات ه ��و ال �ت �ق��دي��ر ب ��أن األردن لن

ي�ن�ض��م إل ��ى ال� �ح ��رب ،وك ��ذل ��ك امل�ع�ل��وم��ات
ال �ت��ي أن� � ��ذرت ب�ش�ك��ل م�س�ب��ق ع ��ن ان�ت�ق��ال
فرقتي مدرعات مصريتني من شرقي قناة
السويس» .وأوض��ح الجنرال اإلسرائيلي
أن ��ه «ب �ع��د ال �ص��دم��ة ال �ت��ي ت�س�ب�ب��ت فيها
م �ف��اج��أة ان � ��دالع ال� �ح ��رب ،ل ��م ي �ك��ن أس�ه��ل
على االس�ت�خ�ب��ارات م��ن تقدير أن األردن
سينضم إلى الحرب .لكن هذا لم يحصل
ول��م تقله االستخبارات ،األم��ر ال��ذي أتاح
لرئيس األركان في حينه ،ديفيد إليعيزر،
أن يقرر نقل فرقة احتياطية إلى الجوالن
ع��وض��ًا ع��ن إب�ق��ائ�ه��ا ف��ي ال�ض�ف��ة الغربية
للدفاع ع��ن ال�ق��دس .وعندما ح��ذر بعض
الجنراالت من أن نقل الفرقة سيؤدي إلى
جعل طريق القدس مشرعة ،جاء التقدير
ال � ��ذي ت �ق��دم��ت ب ��ه ش�ع�ب��ة االس �ت �خ �ب��ارات
ال �ع �س �ك��ري��ة واس �ت �ب �ع��دت ف �ي��ه ف �ت��ح ه��ذه
الجبهة ليساعد باتخاذ القرار الصحيح،
وتاليًا بإنقاذ هضبة الجوالن.
وي �ض �ي��ف ال �ض ��اب ��ط ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي ش�ع�ب��ة
االستخبارات ،في حينه ،أن «ما لم يعرفه
الجمهور اإلسرائيلي هو أن ال��ذي ساعد
االس �ت �خ �ب ��ارات ع �ل��ى ال �ت��وص��ل إل� ��ى ه��ذا
ال �ت �ق��دي��ر ك��ان��ت ال �ت �ق��اري��ر ال �ي��وم �ي��ة ال�ت��ي
نقلناها أن��ا ورئ�ي��س امل��وس��اد ف��ي حينه،
تسفي زامير ،إلى امللك حسني حول مسار

ال �ح��رب وت �ط��ورات �ه��ا ب��داف��ع ع ��دم وق��وع��ه
في إغ��راء االنضمام إليها وتكرار الخطأ
ال� � ��ذي ارت �ك �ب �ت��ه ع � ��ام  1967ح �ي�ن ص��دق
التقارير الكاذبة التي أرسلها إليه الزعيم
املصري ،جمال عبد الناصر ،وج��اء فيها
أن الجيشني املصري واألردن��ي يسحقان
الجيش اإلسرائيلي .وبناء على التقارير
ال �ت ��ي ق��دم �ن��اه��ا ل� ��ه ،ات �خ ��ذ امل �ل ��ك حسني
ق� ��رارًا م �ت��وازن��ًا ،أي إرس� ��ال ال �ل��واء امل ��درع
 40مل�س��اع��دة ال �س��وري�ين ،وذل ��ك ف��ي اليوم
ال �س��ادس ل�ل�ح��رب ،وك��ذل��ك إرس� ��ال ال �ل��واء
 60عشية ان�ت�ه��ائ�ه��ا» .أم��ا ف��ي م��ا يتعلق
ب��اإلن��ذار ال ��ذي وج�ه��ه امل�ل��ك حسني خالل
لقائه برئيسة ال� ��وزراء ،غ��ول��دا مئير ،في
ال�خ��ام��س وال�ع�ش��ري��ن م��ن أي �ل��ول ،أي قبل
نحو عشرة أيام من اندالع الحرب ،والذي
حذر فيه من تخطيط كل من سوريا ومصر
لشن حرب على إسرائيل في موعد قريب،
فال يعده الجنرال لبران من ضمن األخطاء
الكبرى .ويعزو لبران ذلك إلى حقيقة أن
امللك األردني نفسه تحفظ بشأن وضعية
الجيش مقتبسًا عنه ق��ول��ه «إن الجيش
ً
السوري موجود فعال في حالة جهوزية
وفي وضعية توثب للهجوم ،لكن ال أحد
يعلم ماذا يعني ذلك .يوجد لدي شكوك،
وال يمكن أحدًا أن يكون واثقًا».

عربيات
دوليات
االردن :توقيف نائب
اطلق النار على زميله
ّقرر مدعي عام عمان توقيف
النائب طالل الشريف  15يومًا
على خلفية اطالقه النار داخل
مبنى مجلس النواب صوب النائب
قصي الدميسي.
وأضاف مصدر قضائي لوكالة
«فرانس برس» أن «الشريف يواجه
تهمًا بينها الشروع بالقتل وحيازة
سالح دون ترخيص ومقاومة
رجال األمن العام».
ويجيز الدستور االردني بحكم
املادة  86توقيف عضو مجلس
النواب او االعيان في حال «القبض
عليه في حالة التلبس بجريمة
جنائية» .وخالل جلسة خصصت
ملناقشة الحادثةّ ،قرر مجلس
النواب بعد تصويت اجراه أمس
فصل الشريف وتعليق عضوية
الدميسي ملدة عام واحد.
وكان النائب الشريف اطلق النار
من سالح كالشنيكوف على
زميله الدميسي خالل مشاجرة
وقعت في مكاتب النواب بمبنى
مجلس النواب دون أن يصيبه،
على خلفية شجار سابق وقع
االحد املاضي هدد خالله النائب
الشريف الدميسي اثر شجاره مع
زميله يحيى السعود.
(أ ف ب)

البارزاني :االلتزام باالتفاقات
يجنب العراق األزمات
أكد رئيس إقليم كردستان العراق
مسعود البارزاني (الصورة) أن
العراق بحاجة إلى «صفاء النية»
وااللتزام باالتفاقات لتجاوز

االزمة السياسية واألمنية .وشدد
البارزاني خالل استقباله رئيس
«القائمة العراقية» إياد عالوي
ورئيس «املؤتمر الوطني العراقي»
أحمد الجلبي ووفدًا من القائمة
العراقية على أنه من الضروري
أن تمتلك القوى السياسية إرادة
مستقلة ووطنية بهدف استقرار
البالد .بدوره ،أكد عالوي خالل
اللقاء أن على «كل األطراف والقوى
السياسية االبتعاد عن الطائفية
وأن تجعل الخدمات والنشاط
الوطني معيارا لعملها».
(األخبار)

 7قتلى في تفجيرات ديالى
شهدت مناطق عدة في محافظة
ديالى سلسلة تفجيرات اسفرت
عن مقتل  7مواطنني وجرح 24
آخرين بحسب مصدر طبي
في املحافظة .إلى ذلك اصدرت
القيادات االمنية واملحلية في ديالى
اوامر بمنع التجمعات الشبابية
في املقاهي واالماكن العامة بعد
ورود معلومات استخبارية تفيد
بوجود مخططات الستهداف
املقاهي باالنتحاريني واملفخخات
او العبوات الناسفة.
(األخبار)

