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تحديات اقت�صادية و�أمنية و�إقليمية
�أمام حكومة �سالل الجزائرية

حمالت الدعاية االنتخابية لرئا�سة الجمهورية تنطلق في م�صر

ال�سي�سي و�صباحي يتناف�سان في ظروف �أمنية ح�سا�سة
ان��ط��ل��ق��ت ال��ح��م�لات االن��ت��خ��اب��ي��ة
لمرشحي الرئاسة المصرية عبد الفتاح
السيسي وحمدين صباحي ،على أن
تمتد  20يوما ً فقط ،لتكون أقصر فترة
للدعاية تشهدها انتخابات رئاسية
في مصر ،وسط حالة من الترقب لما
قد تلعبه هذه الفترة في ترجيح كفه
مرشح على حساب آخر.
ومن المقرر إجراء هذه االنتخابات
ف��ي ال��س��ادس والعشرين والسابع
والعشرين من أيار الجاري ،وبحسب
قرار لجنة االنتخابات الرئاسية يسمح
للمرشحين رسميا ً ب��ب��دء حملتهما
ودعايتهما االنتخابية حتى نهاية
الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن��ت ال��س��ف��ارة
ال��م��ص��ري��ة ف���ي ب���ي���روت أن لجنة
االنتخابات الرئاسية حددت اقتراع
المصريين في الخارج للجولة األولى
في هذه االنتخابات ،من يوم الخميس
في الخامس عشر من الشهر الجاري،
ولغاية يوم األحد في الثامن عشر منه،
اعتبارا ً من الساعة التاسعة صباحاً،
وحتى الساعة التاسعة مساء».
وأض���اف���ت« :ل��ك��ل م��ص��ري يوجد
خ��ارج مصر ف��ي ال��ي��وم ال��ذي تجرى
فيه انتخابات رئيس الجمهورية في
ال��خ��ارج ،الحق ف��ي اإلدالء بصوته،
في البعثة الدبلوماسية التي يكون
ف��ي دائ���رة اختصاصها وق��ت تنظيم
االنتخابات في الخارج ،متى كان اسمه
مقيدا ً في قاعدة بيانات الناخبين،
ويحمل أصل بطاقة رقم قومي ،أو أصل
جواز سفر ساري الصالحية متضمنا ً
الرقم القومي ،على أن يباشر الناخب
هذا الحق بنفسه».
وت��ب��اي��ن��ت م���واق���ف المرشحين
الرئاسيين في حمالتهما الدعائية،
إذ وع���د السيسي بتحقيق األم���ان
واالس��ت��ق��رار ف��ي ال���ب�ل�اد ،فيما ن��دد
حمدين صباحي بما وصفه باستمرار
سياسات نظام حسني مبارك.
صباحي ال��ذي ينتظر ر ّد اللجنة
العليا لالنتخابات ف��ي ش��أن خرقه
للقانون بإقامة مؤتمر دعائي له قبيل
المدة القانونية المقررة ،بدء حملته
الدعائية من الصعيد في جنوب مصر
بمؤتمر ع��رض فيه مالمح برنامجه
االنتخابي الذي يراه أنصاره األفضل
نحو تحقيق أه���داف ال��ث��ورة ودع��م
الشريحة العظمى م��ن الشعب في
كفاحه ضد الفقر والجهل والمرض.
وق��ال��ت منى سليم عضو الهيئة
ال��ع��ل��ي��ا لحملة ح��م��دي��ن ص��ب��اح��ي،
«إن المرشح حمدين صباحي يملك
برنامجا ً بإمكانه تنفيذ أهداف الثورة
المصرية ،إذ يعيش الفرد حرية عدالة

اجتماعية ،معتبرة أن شعار صباحي
«هنكمل حلمنا» بكل ما تحمل الكلمة
من معنى ،وهو القادر على المحافظة
على المبادئ الديمقراطية والدولة
المدنية ،والقادر على أن يخرج بمصر
بمستقبل جديد.
وب��دأت ميدانيا ً الحملة الشعبية
لدعم السيسي رئيسا ً بإقامة مؤتمراتها
لشرح برنامج مرشحها والذي يتضمن
عددا ً من المشاريع والتي في مقدمها،
القضاء على اإلره���اب وتنمية قناة
السويس ومنطقة سيناء ،إلى جانب
إعادة هيكلة الدعم.
وأك��د طلعت مطاوع أمين تنظيم
في اللجنة الموحدة لدعم السيسي،

«أن أول نقطة في تأكيد حملة لدعم
السيسي ،هي األم��ن واألم��ان لمصر،
ألن رأس مال المستثمرين في مصر
يحتاج إل��ى األم���ان ،واألم���ان يحتاج
إلى األمن في مصر ،وقال« :إن الرئيس
القوي وهو السيسي سيوفر األمن في
مصر من أجل استقطاب رأس المال
واالستثمار الخارجي داخل البلد».
وتزامنا ً مع بدء الحمالت االنتخابية،
زادت ساحة ال��ص��راع بين صباحي
والسيسي لتنتقل إلى مواقع التواصل
االجتماعي ،فقد دعت حملة السيسي
إلى بدء الفاعلية االلكترونية في حب
مصر عبر «هاشتاغ  -تحيا مصر» ،كما
دشن أنصار المرشح حمدين صباحي

صفحة «هنكمل حلمنا» لإلجابة
على أسئلة واستفسارات أنصاره
ومؤيديه.
جاء ذلك في وقت قرر حزب النور
الذراع السياسية للدعوة السلفية دعم
المرشح الرئاسي وزير الدفاع السابق
عبدالفتاح السيسي في االنتخابات،
إذ قال رئيس الحزب يونس مخيون
في بيان« :إنه تم خالل اجتماع الهيئة
العليا ،اس��ت��ع��راض نتائج ل��ق��اءات
ال��ح��زب م��ع المرشحين الرئاسيين
المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين
صباحي ،وتمت مناقشة الموضوع من
كل جوانبه ،وكانت نتيجة التصويت
لمصلحة دع��م المشير عبد الفتاح

م�صدر ع�سكري م�صري ينفي
�أ�سر وقتل جنود في جنوب ال�سودان
نفى مصدر عسكري مصري ،األخبار التي نشرتها صحيفتا «االنتباه» و«الصحافة» السودانيتان ،حول أسر وقتل جنود
مصريين ،كانوا يقاتلون مع القوات الحكومية في جنوب السودان ،مؤكدا ًَ أنها «أخبار مفبركة ال أساس لها من الصحة ،ولم
يتعرض أي ضابط أو جندي مصري في أي مكان ألي أذى».
وأضاف ،ردا ً على سؤال حول حقيقة األسماء المنشورة في تفاصيل الخبر في الصحيفتين إن «األسماء التي وردت
ليست ألي ضباط أو جنود مصريين ،وهي أسماء مفبركة وليست صحيحة».
وشدد على رفض بالده لمثل هذه األخبار ،مؤكدا ً أن «ضباط وجنود مصر ال يحاربون مع أحد ،وال في أي دولة ،وأن
مشاركتهم الخارجية ،تكون إما في مناورات عسكرية مشتركة ،وليس هناك مناورات مشتركة حاليا ً مع دولة جنوب
السودان ،أما المشاركة الثانية ،فهي في قوات حفظ السالم ،وفق خطط وترتيبات األمم المتحدة ،وبالفعل توجد قوات
مصرية ولكنها تؤدي فقط مهامها المنوطة بها أممياً ،وال عالقة لها بأي طرف في الخالفات الدائرة في جنوب السودان».
وكانت صحيفتا «االنتباه» و«الصحافة» السودانيتان ،نشرتا أول من أمس أن «جنودا ً مصريين يقاتلون في جنوب
السودان مع قوات الرئيس سيلفاكير ،وأن عناصر من الجيش األبيض المعارض هناك أسرت عددا ً من الجنود المصريين
وقتلت بعضهم ،في منطقة أيود في والية جونقلي» .وذكرتا أن «الجيش األبيض تمكن من أسر  12جنديا ً مصريا ً وجنديين
أوغنديين ،غير الذين قتلوا».

السيسي بغالبية كبيرة».
وأك��د مساعد رئيس ح��زب النور
لشؤون اإلع�لام نادر بكار خالل لقاء
تلفزيوني أن الهيئة العليا للحزب
ط��رح��ت تأييد السيسي للتصويت
وج���اءت النتيجة بنعم بنسبة 93
ف��ي المئة ،مشيرا ً إل��ى أن السيسي
ه��و م��ن تحققت فيه المعايير التي
وضعها الحزب لدعمه فى االنتخابات
الرئاسية ،مشيرا ً إلى «أن ق��رار دعم
السيسي سبقته اجتماعات ولقاءات
مع قواعد وقيادات حزب النور» وأن
الحزب سيناقش كيفية دعم السيسي
خالل األيام المقبلة.
واعتبر بكار «أن هناك قوى سياسية
مختلفة ال تريد لحزب النور أن يبقى
متماسكا ً ولديه قواعد شعبية ،ومع
ذل��ك ما زلنا على قلب رج��ل واح��د»،
مؤكدا ً أن حزبه لن يخوض أي معارك
جانبية تشغله عن المخاطر التي تمر
بها مصر وال��وق��وف م��ع االصطفاف
الوطني.
وت��أت��ي التحضيرات المستمرة
لالنتخابات الرئاسية المصرية في
وق��ت ت��وع��دت فيه جماعة «أن��ص��ار
بيت ال��م��ق��دس» أم��س بتنفيذ مزيد
م��ن ال��ه��ج��م��ات ف��ي م��ص��ر ،وأعلنت
مسؤوليتها عن هجومين وقعا مساء
الجمعة الفائت.
وقالت الجماعة في بيان« :نعلن
مسؤوليتنا ع��ن الهجومين اللذين
استهدفا حاجزا ً أمنيا ً وحافلة سياحية
في محافظة جنوب سيناء» .وأضاف
البيان« :لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا
ق��رار حتى نقتص ل��دم��اء المسلمين
وأعراضهم» ،على حد تعبيرها ،وذلك
ف��ي إش���ارة واض��ح��ة إل��ى ع��زم هذه
الجماعة المسلحة مواصلة هجماتها
في مصر.
وخ��اط��ب التنظيم ف��ي بيانه من
أسماهم «أهلنا في مصر» داعيا ً إياهم
إل��ى أن «ينتفضوا ض��د ه��ذا النظام
الطاغوتي الغاشم ،وأن يثأروا لدمائهم
وأع��راض��ه��م وأال يكتفوا ب��ال��ح��راك
السلمي».
وقتل خالل الهجوم جندي وأصيب
 5شرطيين الجمعة في مدينة الطور
في جنوب سيناء ،في وقت ،أصيب 5
عمال بجروح في هجوم آخر استهدف
حافلة على طريق مجاورة.
وأعلنت «بيت المقدس» مسؤوليتها
سابقا ً عن اعتداءات كبيرة عدة ،أبرزها
تفجيران استهدفا مديرية أمن محافظة
الدقهلية ف��ي مدينة المنصورة في
كانون األول الماضي ومديرية أمن
القاهرة في قلب العاصمة المصرية
في كانون الثاني .2014

اغتيال �ضابط بالر�صا�ص في عدن وانفجار يهز المكال

�صنعاء ّ
تحذر من تمدد «القاعدة» �إلى تعز و�إب
ح��ذرت وزارة الداخلية اليمنية من تمدد
عناصر تنظيم القاعدة إلى محافظتي تعز وإب
بعد تضييق الجيش الخناق على هذه العناصر
في محافظتي أبين وشبوة ،معلنة مقتل خمسة
من عناصر التنظيم بينهم القيادي في التنظيم
أبو إس�لام الشيشاني وسيطرة الجيش على
نقطتين رئيستين لهم ،بينما اغتال مسلحون
ضابطا ً رفيعا ً في الجيش بمدينة عدن ،فيما
ان��ف��ج��رت س��ي��ارة ي��ق��وده��ا ان��ت��ح��اري بمبنى
االستخبارات بمحافظة حضرموت ،ما أدى إلى
مقتله وإصابة جنديين.
وذكر بالغ صدر عن الوزارة أن قيادة وزارة
الداخلية وجهت إدارتي الشرطة في محافظتي
تعز وإب بتشديد اإلجراءات األمنية في مناطق
الحزام األمني المحيط بالمحافظتين ونشر
النقاط األمنية داخل المدن مع اتخاذ اإلجراءات
واالحتياطات الالزمة كافة ،لضبط أي عناصر
إرهابية مشبوهة.
وأضافت قيادة ال���وزارة في توجيهها إلى
«احتمال فرار العناصر اإلرهابية من محافظتي
شبوة وأبين بفعل الضربات القاسية الموجعة
التي وجهت لهم م��ن قبل ال��ق��وات المسلحة
واألمن ومعهم القوات الشعبية ،إلى مديريات
محافظتي تعز وإب مستخدمة المواصالت
العامة وعبر الطرق الرئيسية والفرعية».

رصد تحركات

وت��ح��دث��ت ال��س��ل��ط��ات ع��ن رص���د تحركات

وأن��ش��ط��ة لعناصر م��ن تنظيم ال��ق��اع��دة في
مديريتي العدين والسدة التابعتين لمحافظة
إب وكذلك في منطقة وصاب بمحافظة ذمار.
من جهتها حذرت وزارة الدفاع من أعمال نهب
تقوم بها عناصر تنظيم القاعدة تتنكر بلباس
قوات الجيش في محافظة شبوة.
ف��ي األث��ن��اء نسبت وك��ال��ة األن��ب��اء اليمنية
الرسمية إلى مصدر عسكري قوله إن «الوحدات
العسكرية التابعة للمنطقة الرابعة تم ّكنت من
قتل أربعة من اإلرهابيين ،وجرح عدد آخر ،إثر
هجوم على مواقعهم في منطقة سناح بمحافظة
أبين».

وأش���ار المصدر إل��ى أن��ه ت��م قصف مواقع
عناصر القاعدة بالمدفعية الثقيلة والدوشكا
والمعدّالت والدبابات وسالح الطيران.
وبحسب المصدر ،ف��إن مسلّحي القاعدة
«تع ّرضوا أمس ألكبر هزيمة إذ انسحبوا من
النقطتين الرئيستين اللتين كانوا متمركزين
فيهما بالخط الرئيسي وس��ط المحفد ،حيث
أصبحتا حاليا ً في قبضة الجيش».

مقتل الشيشاني

في األثناء أكد مصدر عسكري مسؤول في

المنطقة العسكرية الرابعة مقتل القيادي في
القاعدة أبو إسالم الشيشاني في محافظة أبين
جنوب اليمن .وق��ال المصدر إن الشيشاني
«لقي حتفه أمس في منطقة المعجلة بمحافظة
أبين خالل العمليات العسكرية واألمنية التي
تنفذها الوحدات العسكرية واألمنية واللجان
الشعبية ضد عناصر اإلره��اب في محافظة
أبين.
وكانت قد انفجرت سيارة يقودها انتحاري
بمبنى االستخبارات في محافظة حضرموت
بجنوب اليمن ،ما أدى إل��ى مقتله وإصابة
جنديين.
ونقلت وزارة الدفاع اليمنية أول من أمس عن
مصدر عسكري قوله« :لقي انتحاري إرهابي
من القاعدة مصرعه عندما استهدف مبنى
األمن القومي بسيارة مفخخة بمنطقة الربوة
ب��ف��وة بمدينة المكال عاصمة حضرموت».
وأشار المصدر إلى إصابة جنديين من حراس
المبنى.
وق��ال مصدر أمني يمني« :اغتال مسلحو
القاعدة مساء الجمعة الماضي العقيد في
الجيش سند الميسري بمديرية المنصورة
بعدن ،بعد أن أطلقوا عليه النار قرب منزله».
وأشار المصدر إلى أن العقيد الميسري ،سبق
أن تعرض لمحاولة اغتيال في آذار  2012بعد
أن زرعت عناصر من «القاعدة» عبوة ناسفة
في سيارته غير أن العبوة الناسفة انفجرت
قبل وصوله.

�ست�ستمر في رف�ض �شروط اللجنة الرباعية الدولية

�أبو مرزوق« :حما�س» لن تعترف بـ «�إ�سرائيل»
جدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس موسى أبو مرزوق تأكيده أن حركته لن
تعترف بـ« إسرائيل» ،وأنها ستستمر في رفض
شروط اللجنة الرباعية الدولية.
وقال أبو مرزوق خالل لقاء مع الصحافيين
ف��ي غ���زة« :ل��ن نعترف وال م��ج��ال لالعتراف
بالكيان الصهيوني» ،مشيرا ً إلى توافق الفصائل
الفلسطينية «مرحليا ً على دولة فلسطينية على
األراضي التي احتلت عام  67وعاصمتها القدس
من دون االعتراف بالكيان الصهيوني».
وشدد أبو مرزوق أن حماس «ترفض شروط
(اللجنة الدولية) الرباعية ألن فيها انتقاص من
حق شعبنا الفلسطيني» ،مضيفاً« :كنا نرفض
وما زلنا وسنستمر برفض أي شروط تنتقص
من الحقوق الفلسطينية ،ستبقى حماس وفية
لحق العودة لالجئين وللتحرير».
م��ن جهة ثانية ،أش��ار أب��و م���رزوق إل��ى أن
جلسات الحوار بين حماس ومنظمة التحرير
التي أفضت إلى إعالن اتفاق المصالحة في غزة
األسبوع الماضي «ل��م تتطرق لسالح كتائب

القسام (الجناح العسكري لحماس) على مدار
جلسات الحوار الوطني منذ سنوات» ،الفتا ً
إلى أنه «لم يطلب أحد مناقشته (السالح) فهو

سالح وطني مقاوم».
من جهة أخ��رى أعلن أب��و م��رزوق أن عزام
األح��م��د م��س��ؤول ملف المصالحة ف��ي حركة

� 120أ�سيراً فل�سطيني ًا يوا�صلون
�إ�ضرابهم عن الطعام لليوم العا�شر

أعلن نادي األسير الفلسطيني أن  120معتقالً إداريا ً فلسطينيا ً في سجون االحتالل «اإلسرائيلية»
يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي احتجاجا ً على ظروف اعتقالهم.
وقال النادي في بيان إن «جزءا ً ممن تبقوا هم من كبار السن والمرضى الذين سيتعذر انضمامهم
لإلضراب بينما سينضم القسم اآلخر الحقا ً وفقا ً للخطة النضالية الموضوعة ،وذلك مرهون بردود
سلطات االحتالل والجهات المختصة بإصدار أوامر االعتقال اإلداري».
وأوضح البيان أنه «في سجن النقب يخوض  51أسيرا ً منهم اإلضراب وقد نقلوا إلى العزل في
السجن عينه .وفي عوفر أعلن  37أسيرا ً إضرابهم المفتوح وجميعهم اآلن محتجزون في عزل الرملة،
بينما نقل ثالثة منهم إلى مستشفى أساف هروفيه».
وذكر النادي أن خطوة إضراب المعتقلين اإلداريين التي بدأت في  24نيسان الماضي جاءت
بعد «أن تنصلت سلطات االحتالل من وعودها كافة التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من االعتقال
ووقفه».

«فتح» سيصل إلى غزة «للبدء في مشاورات
تشكيل حكومة التوافق تنفيذا ً التفاق تنفيذ
المصالحة» .وتابع أن «ه��ذه حكومة توافق
وطني ال عالقة لها بالبرنامج السياسي ،ولها
مهمات محددة».
وألمح أب��و م��رزوق أن حركته قد تخوض
انتخابات الرئاسة المقبلة .وقال« :إن حماس
اتخذت موقفها للمشاركة في كل االنتخابات
السياسية والنقابية ...لكن لم تتخذ بعد قرارا ً
بالمشاركة في انتخابات الرئاسة ،لكنها تغلّب
أال تعتذر عن المشاركة بأي انتخابات».
وفي ما يتعلق بالعالقات مع إيران ،قال أبو
مرزوق« :سنحافظ على عالقة معيارها موقف
الدولة من فلسطين والمقاومة وسنسعى إلى أن
تكون عالقتنا ممتازة».
وحول عالقة حماس المتوترة مع مصر منذ
خلع الرئيس اإلسالمي محمد مرسي ،قال نائب
رئيس المكتب السياسي لحماس «سنحترم أي
خيار للشعب المصري ،نحن ال نتدخل بالشأن
المصري».

أط��ل��ق رئ��ي��س ال����وزراء ال��ج��زائ��ري عبد المالك سالل
مشاورات ماراثونية لتعيين الطاقم الحكومي الجديد
الذي سيباشر به تنفيذ برنامج الوالية الرئاسية الجديدة
الممتدة إلى .2019
وبمج ّرد أدائه القسم  28نيسان الماضي ،جدد الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة ثقته في مدير حملته االنتخابية
سالل وكلفه بتشكيل وقيادة الفريق الجديد .وفهمت رسالة
تجديد الثقة بسالل بمثابة رسالة عرفان من بوتفليقة
للوزير األول ال��ذي أبلى ب�لاء طيبا ً ف��ي ق��ي��ادة الحملة
االنتخابية للرئيس الفائز ،بعد نجاحه في تح ّد أكبر تمثل
في زيارة جميع الواليات الـ 48خالل عام واحد في ظرف
استثنائي جدا ً تمثل في تعرض الرئيس الجزائري لوعكة
صحية العام الماضي ،أجبرته على الغياب لقرابة 12
شهراً ،وهو الفراغ الذي تمكن سالل بزياراته الميدانية
إلى الواليات كل أسبوع تقريبا ً من سده وإظهار حضور
الدولة على المستوى المحلي من خالل شخصه وحديثه
المتواصل باسم بوتفليقة إلى جانب حرصه على ضرورة
إتمام المشاريع التي أطلقها األخير في مختلف القطاعات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية وليس أقلها إصالحاً.
وبعيد إعالن التلفزيون الرسمي تجديد الثقة بسالل
لقيادة الحكومة الجديدة ،سارع األخير إلى كشف الخطوط

العريضة لبرنامج عمله وأولويات المرحلة المقبلة التي
تتمثل في العمل على ملف تنويع االقتصاد الجزائري
وتحسين مناخ األعمال لخلق الثروة وتوفير مناصب شغل
للشباب من أجل ترجمة االلتزامات التي قطعها بوتفليقة
على نفسه خالل الحملة االنتخابية.
وال يملك سالل هامش مناورة كبير خالل الوالية الجديدة
بسبب التحديات الخطيرة التي تواجه الجزائر ،وفي
مقدمها الظروف اإلقليمية غير المستقرة والجوار الملتهب
مغاربيا ً مع كل من تونس وليبيا ومع جيرانها الجنوبيين
مالي والنيجر ،وحتى مع المغرب ،إذ تعلق المملكة آماال ً
كبيرة على جارتها لبذل جهد أكبر للتوصل إلى قرار يقضي
بفتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين.
وداخليا ً أيضاً ،سيحارب سالل وفريقه على جبهات
عدة ليس أقلها المضي السريع نحو إصالح عميق لقطاع
البنوك وتعديل قانون النقد والقرض ال��ذي يعود لعام
 ،1990فضالً عن ملف محاربة الفساد والحد من التمييز
بين القطاعين الحكومي والخاص وإص�لاح سوق المال
والسماح لقطاع األعمال المحلي بتوسيع استثماراته
نحو الخارج ،وهي العناصر التي تلقى اإلجماع في أوساط
المعارضة والمواالة وخبراء االقتصاد والتنمية والحكامة
بشكل غير مسبوق.

اختطاف نائب ونجاة م�س�ؤول �أمني
من االغتيال في ليبيا
اختطف مجهولون عضوا ً بالمؤتمر
الوطني العام (البرلمان) عن مدينة
الزنتان غرب ليبيا ،ونجا مسؤول
أمني من محاولة اغتيال في بنغازي
ش���رق ال���ب�ل�اد ،ف��ي��م��ا ت��ع��رض مقر
القنصلية السودانية بمدينة الكفرة
في الجنوب إلى هجوم باستخدام
قنبلة.
وأف����ادت وك���االت ف��ي العاصمة
ط��راب��ل��س ن��ق�لاً ع���ن م���ص���ادر في
المجلس المحلي لمدينة الزنتان،
بأن مجهولين اختطفوا عضو لجنة
األمن القومي بالمؤتمر الوطني العام
محمد البيترو في طريق عودته إلى
العاصمة م��ن مدينة م���زدة برفقة
مدير فرع مصرف الجمهورية فيها،
وأوض����ح أن ات��ص��االت ت��ج��رى مع
َ
المخطوفين.
الخاطفين بغية إطالق
وأشارت إلى أن الحكومة لم تبد أي
موقف حتى اآلن ،وفسر ذلك بسعيها
إلى حل اإلشكال عبر السبل العرفية
مثلما قامت به في ح��وادث سابقة،
وقال إن هوية الخاطفين لم تعرف
ودوافعهم مجهولة.
وفي بنغازي ذكر المتحدث األمني
إبراهيم الشرع أن قائد مركز العمليات
األمنية العقيد عبد الله السعيطي
نجا أول من أمس السبت من محاولة
الغتياله على أي��دي أعضاء مليشيا
مسلحة.
وقال الشرع إن المسلحين فتحوا
النار على سيارة العقيد أثناء سيره
وسط بنغازي من دون أن يلحق أي
أذى به.
ويذكر أن مركز العمليات األمنية
هو أعلى قيادة لقوات األمن الحكومية

البرلمان الليبي
وللمليشيات المتحالفة مع الحكومة
في بنغازي.
واتهمت الحكومة الجمعة الماضي
جماعة أنصار الشريعة بقتل تسعة
من جنود القوات الخاصة في هجوم
على المقر األمني في المدينة.

هجوم بالكفرة

وف��ي ح���ادث آخ���ر ،ق��ال القنصل
السودانى لدى مدينة الكفرة عصام
عبد الرحمن إن مقر القنصلية تعرض
لهجوم بقنبلة نفذه شخص مجهول
ليلة السبت .وذك��ر القنصل لوكالة
أنباء التضامن أن االنفجار لم يسفر
عن إصابات ،غير أنه ألحق أضرارا ً
بالمبنى.
وي��أت��ي ال��ح��ادث ع��ق��ب عمليات

اخ��ت��ط��اف ال��س��ف��ي��ر األردن�����ي ل��دى
ليبيا ف��واز العيطان ودبلوماسيين
تونسيين الشهر الماضي.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ن��ف��ت وزارة
الخارجية الليبية وقوع أي مغادرة
جماعية للدبلوماسيين ال��ع��رب
واألجانب المعتمدين في البالد إلى
تونس بعد ال��ح��وادث األمنية التي
شهدتها ليبيا في اآلونة األخيرة.
وأك�������دت ال���������وزارة أن ب��ع��ض
الدبلوماسيين المعتمدين في ليبيا
توجهوا إلى تونس لقضاء عطالتهم
األسبوعية في مدينة جربة التونسية
القريبة من ال��ح��دود ،خصوصا ً مع
امتداد عطلة األسبوع الماضي إلى
ثالثة أي��ام لتزامنها مع عطلة عيد
العمال.

ائتالف المواطن :ن�ؤيد ت�شكيل حكومة ممثلة لكل المكونات

بارزاني� :إذا لم يح�صل تغيير �سنحافظ على الإقليم
أكد رئيس «إقليم كردستان» العراق مسعود بارزاني،
أن نتائج االنتخابات إذا لم تسهم في تغيير سياسي فإن
اإلقليم سيضطر للمحافظة على نفسه ،مبينا ً أن بغداد لم
تلتزم مبدأ الشراكة ،في حين أكد ائتالف المواطن ،أنه لن
يكون متصدرا ً على ائتالف دولة القانون ،لكنه سيحصل
على مقاعد يكون فيها الرابح األكبر ،وشدد على أنه يؤيد
حكومة غالبية سياسية وليس أغلبية.
وقال بارزاني في بيان إن« :إقليم كردستان سيضطر
للمحافظة على نفسه ،إذا استمرت األزم��ة السياسية
واألم��ن��ي��ة ،ول��م تسهم نتائج االن��ت��خ��اب��ات ف��ي تغيير
سياسي» ،مبينا ً أن «الهدف من ذلك هو أال يكون اإلقليم
جزءا ً من مشاكل العراق» .وأضاف البارزاني في البيان
الذي صدر على هامش استقباله رئيس إقليم تترستان
في روسيا االتحادية روستم مينيخانوف« :المكتسبات
التي حصل عليها شعبنا قليلة جدا ً مقارنة مع التضحيات
التي قدمها» ،مشيرا ً إلى أن «الدستور أكد مبدأ شراكة
إقليم كردستان في العراق ،لكن بغداد انتهكته ولم تلتزم
به».

تأييد حكومة الغالبية

في األثناء ،قال بليغ أبو كلل الناطق الرسمي باسم
ائتالف المواطن الذي يتزعمه رئيس المجلس العراقي
األعلى عمار الحكيم إن «جميع الكتل خسرت مقاعدها في
هذه االنتخابات ،وربما ائتالف المواطن هو الوحيد الذي
سيكون لديه صعود حقيقي» ،مشيرا ً إلى أن «ائتالف
دول��ة القانون لديه أرق��ام معتد بها ،لكنها دون الـ100
مقعد بكثير» .وأضاف أنه «بمجمل المعطيات فإن ائتالف
المواطن لن يتصدر على دولة القانون ،لكنه سيحصل

على مقاعد سيكون فيها هو الرابح األك��ب��ر» ،مبينا ً أن
«ائتالف المواطن ال يؤيد حكومة الغالبية السياسية أو
المحاصصة ،بل يؤيد حكومة الغالبية السياسية الممثلة
لكل المكونات».
ولفت أبو كلل إلى أنه «حتى في حصولنا على النصف
زائد واحد فإننا لن نذهب بمفردنا لتشكيل الحكومة»،
معربا ً عن اعتقاده بأن «تشهد ال��دورة الحالية حكومة
قوية ومعارضة قوية في الوقت نفسه».

استبعاد المالكي

وأكد محافظ نينوى والقيادي في ائتالف «متحدون
لإلصالح» أثيل النجيفي ،أول من أمس ،أن ظهور قائمة
متحدون لإلصالح «كأكبر قائمة في المحيط العربي
السني» ،يحملها مسؤولية تجميع القوى للتنسيق مع
التحالف الوطني والكردستاني ،داعيا ً إلى االعتماد على
ركيزة أولية هي «استبعاد» ن��وري المالكي من رئاسة
الوزراء ،ومشددا ً على إيجاد «رؤية مشتركة» بين مختلف
القوى لمنع ظهور «مالكي جديد».
إل��ى ذل���ك ،اس��ت��م��رت ف��ي ب��غ��داد وبقية المحافظات
العراقية ،عمليات العد والفرز الخاصة بالتصويت العام
في االنتخابات البرلمانية ،بحضور مراقبي الكيانات
السياسية ومنظمات مراقبة االنتخابات.
وذك��رت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،أن
«إع�لان نتائج االنتخابات قد يستغرق من  20إلى 30
يوماً .وسيتم من قبل المفوضية فقط» .وقال رئيس الدائرة
اإلعالمية للمفوضية مقداد الشريفي ،إن «النتائج النهائية
لالنتخابات البرلمانية ستعلنها المفوضية قريباً ،بعيدا ً
عن التسريبات المعلنة والتي تطلقها مصادر غير دقيقة».

