12

عربيات

السنة السادسة  /االثنني  30 /حزيران  / 2014العــدد 1522
Sixth year / Monday / 30 June 2014 / Issue No. 1522

وزير خارجية العدو يدعو �إلى درا�سة �إعادة احتالل القطاع

القاهرة ت�شارك بقمة �أميركية ــ �أفريقية في �آب المقبل

االحتالل ي�ستهدف مواقع في غزة والمقاومة ترد بال�صواريخ

ال�سي�سي :ال�سودان عمقنا اال�ستراتيجي

ش��� ّن���ت ال����ط����ائ����رات ال��ح��رب��ي��ة
أراض
«اإلسرائيلية» غارات عدة على
ٍ
زراع��ي��ة وس��ط قطاع غ��زة .وبحسب
موقع فلسطين اليوم ،فإنّ الطائرات
الحربية «اإلسرائيلية» ش ّنت غارات
أراض زراعية في مخيم البريج
على
ٍ
وسط القطاع.
ووفق مصادر طبية فلسطينية ،لم
يتسبب القصف «اإلسرائيلي» بوقوع
أي إص��اب��ات ،فيما ل��م تتضح على
الفور األهداف التي قصفتها الطائرات
«اإلسرائيلية» .وفي وقت سابق من
أراض
مساء أمس ،قصفت قوات العدو
ٍ
زراعية جنوب قطاع غزة ،ما أسفر عن
إصابة مواطنين بحسب مصادر طبية
فلسطينية.
وت���س���ب���ب ال���ق���ص���ف ال��م��دف��ع��ي
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ج��ن��وب ق��ط��اع غ��زة
بإلحاق أض��رار في ع��دد من المنازل
الفلسطينية ،واشتعال ح��رائ��ق في
المحاصيل ال��م��زروع��ة ف��ي األراض��ي
المستهدفة .وفي سياق آخر ،أطلقت
قوات البحرية «اإلسرائيلية» ،مساء
أول من أمس السبت ،نيران أسلحتها
ال��رش��اش��ة ت��ج��اه ق����وارب صيادين
فلسطينيين ،في بحر شمال قطاع غزة.
وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين
في غزة نزار عيّاش لوكالة األناضول
إن «ال��زوارق الحربية «اإلسرائيلية»
أطلقت النار بكثافة تجاه مجموعة من

آ ثار الغارة على منطقة مخيم البريج
قوارب الصيادين شمال قطاع غزة ،من
دون وقوع إصابات».
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أك���د الجيش
«اإلسرائيلي» في بيان أن الطيران
الحربي استهدف موقعا ً لتصنيع
ال��وس��ائ��ل القتالية وث�ل�اث منصات
مطمورة.

وذك���رت اإلذاع����ة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة»
أن رئيس هيئة األرك��ان في الجيش
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بني غانتس ،أج��رى
م��ش��اورات م��ع كبار ضباط الجيش
لتقييم األوضاع في ظل تزايد الهجمات
الصاروخية من قطاع غزة .وقالت إن
بني غانتس أصدر تعليماته بتكثيف

ال��رد العسكري على عمليات إطالق
الصواريخ من غ��زة .في حين صرح
مسؤول كبير لــــ»إسرائيل هيوم» قائالً
إن قطاع غ��زة «أشبه ببرميل ب��ارود
يمكن أن ينفجر في أي لحظة».
وردت ال��م��ق��اوم��ة الفلسطينية
بإطالق ثالثة صواريخ من قطاع غزة

سقط منها اثنان في مستوطنة سدوت
نيغف ،فيما أصاب الثالث معمالً في
س��دي��روت ،فتسبب بحريق في أحد
المعامل وبإصابة ثالثة أشخاص .
وت��ب � ّن��ت «أل��وي��ة ال��ن��اص��ر ص�لاح
الدين» في بيان إط�لاق الصواريخ.
وق��ال البيان إن ذل��ك يمثل ردا ً على
التصعيد الصهيوني األخير الذي أدى
إلى استشهاد اثنين من قادة المقاومة.
يأتي ذل��ك في وق��ت دع��ا فيه وزير
خارجية الكيان أفيغدور ليبرمان،
اليوم حكومة االحتالل إلى دراسة إعادة
احتالل قطاع غزة ،قائالً إن دعوته هذه
تأتي في أعقاب إط�لاق صواريخ من
القطاع باتجاه جنوب «إسرائيل».
وقال ليبرمان في مقابلة أجرتها معه
إذاع��ة جيش االحتالل صباح اليوم،
إن «علينا أن نقرر ما إذا كنا سنذهب
إلى بديل يتمثل باحتالل كامل للقطاع،
وقد رأينا أن عملية عسكرية محدودة
النطاق إنما تعزز حماس والمقاومة
ولذلك فإن البديل واضح ،وال يوجد أي
سيناريو وسطي».
واندلعت مواجهات في بلدة بيت
فجار جنوب بيت لحم إث��ر ده��م قوة
عسكرية «إسرائيلية» في إطار حملة
االعتقاالت.

احتجاج ًا على �سيا�سة الإق�صاء والإبعاد ودعم ًا لمواقف المطران عطا اهلل حنا

«اال�ضطهاد في الكني�سة الأرثوذك�سية المقد�سية»
عنوان م�ؤتمر �صحافي في القد�س المحتلة
دفعت الممارسات والسياسات
ال��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا ب��ط��ري��رك الكنيسة
األرثوذكسية المقدسية ثيوفوليوس
والبطانة المحيطة به من مطارنة
وكهنة يونان تجاه المطارنة والكهنة
ال��ع��رب ف��ي فلسطين المحتلة إلى
تحرك من خالل عقد مؤتمر صحافي
ف��ي ق��اع��ة م��رك��ز ي��ب��وس الثقافي
بالقدس ،ش��ارك فيه المطران عطا
الله حنا مطران سبسطية والديار
المقدسة ومديرة مركز يبوس وممثلة
مؤسسات العمل األه��ل��ي بالقدس
ران��ي��ا ال��ي��اس واألس��ت��اذ المحامي
نبيل مشحور نائب رئيس المجلس
المركزي العربي األرثوذكسي في
األردن وفلسطين ،وك��ذل��ك ش��ارك
ب��ك��ل��م��ة ع��ب��ر ال��ه��ات��ف م���ن األردن
األرشمندريت خريستوفورس رئيس
دير السيدة العذراء في دبين وأدار
المؤتمر الصحافي الكاتب الصحافي
واإلعالمي راسم عبيدات ،وقد أجمع
المتحدثون على أن المؤتمر هذا جاء
بعد أن طفح الكيل م��ن البطريرك
ثيوفوليوس وبطانته المحيطة
ب��ه ،خصوصا ً أن المسألة ال يمكن
أن تختزل في مطالب شخصية أو
قضية قطع راتب لهذا المطران وذاك
األرشمنديت ،بل هي مطالب طائفة
بكاملها تشعر بأنه يجري تهميشها
وإقصاؤها عن موقعها ودوره��ا في
الكنيسة ومؤسساتها.
وفي هذا السياق قال المطران عطا
الله حنا« :بأن اإلنسان يستطيع أن
يعيش من دون راتب ومن دون طعام
كذلك ،ولكنه ال يستطيع العيش من
دون كرامة واستقامة وقيم» ،وشدد
على أن المطلوب هو عملية إج��راء

تغيير جذري في المؤسسة الكنسية
وك��ذل��ك إص�ل�اح ج���ذري ،فسياسة
الترقيع والمطالبات والمناشدات
لم تعد مجدية ،وه��ي لم تلق آذان �ا ً
صاغية أو حتى استجابات جزئية.
وك��ذل��ك أك��د المتحدثون أن «ب��دال ً
م��ن أن ت��ج��ري ت��رق��ي��ة وإث���اب���ة من
يقفون إلى جانب رعيتهم وكنيستهم
ويعبرون عن مواقف عروبية ووطنية
وقومية ،تجري معاقبتهم وتهميشهم
وإق��ص��اؤه��م ،ف��ي حين م��ن يعملون
ع��ل��ى ت��خ��ري��ب النسيج المجتمعي
واإلس��اءة إلى الطائفة بدعوة أبنائها
للتجند في جيش االحتالل ،نرى أنه

ي��ج��ري احتضانهم واالس��ت��م��رار في
دفع رواتبهم ،في حين تتخذ إجراءات
تعسفية بحق ال��م��ط��ارن��ة والكهنة
العرب المخلصين لكنيستهم ورعيتهم
ووطنهم وأمتهم ،إجراءات تطاول لقمة
عيشهم بقطع رواتبهم وعمليات نقل
تعسفي لهم غريبة عن بنيان الكنيسة
ومصلحة الرعية» على ح��د تعبير
األرشنمدريت خريستوفورس.
وتتابع المتحدثون في المؤتمر
قائلين إن «وض��ع الكنيسة بسبب
ال��ق��ي��ادة ال��ح��ال��ي��ة أص��ب��ح م��ه��ددا ً
ب��االن��ه��ي��ار ،إذ ي��رى ال��ب��ط��ري��رك أن
المؤسسة الكنسية هي بمثابة مزرعة

له وللبطانة المحيطة به من مطارنة
وكهنة يتصرفون بها كيفما شاؤوا
من دون أي اعتبار لمصالح الطائفة
أو الرعية ،وجرى بيع وتأجير العديد
من أمالك الكنيسة من دون الرجوع
أو معرفة أبناء الطائفة ،ناهيك عن
تسريب العديد من أمالكها لجهات
مشبوهة م��ا ألحق ال��ض��رر بسمعة
الكنيسة والطائفة».
وأجمع المتحدثون على أال وجود
لخالف بين أبناء الطائفة والشعب
اليوناني وحكومته ،بل نحن نكنّ
لهم ولمواقفهم المشرفة من قضيتنا
الفلسطينية كل االحترام ،وليس لنا

خالل المؤتمر الصحافي ويبدو المطران حنا

أي خالف مع من يأتي ،بطريركا ً كان أم
كاهنا ً يونانياً ،لتقديم خدمة روحانية
ودي��ن��ي��ة وإن��س��ان��ي��ة واجتماعية
ووط��ن��ي��ة ،ول��ك��ن ال��خ�لاف على من
يتجاوزون دوره��م وصالحياتهم،
ويقصون المطارنة والكهنة العرب
ع���ن دوره�����م وم��س��ؤول��ي��ات��ه��م في
المؤسسة الكنسية ،إذ ال يوجد أي
مطران عربي في المجمع المقدس أو
المجلس المختلط.
وأض��اف المتحدثون على أن ما
يقوم به البطريرك والمحيطين به
من إجراءات وممارسات عقابية بحق
المطران عطا الله والكهنة العرب لن
يخفيهم ول��ن يردعهم عن مواصلة
دوره���م وفعالياتهم االحتجاجية
م��ن أج��ل تصحيح ال��وض��ع القائم،
وهم لن يلتفتوا إلى هذه اإلج��راءات
وال��م��م��ارس��ات ال��ع��ق��اب��ي��ة وال��ت��ي
يعتبرونها غير شرعية.
من جهته ،أش��اد عريف المؤتمر
ال��ص��ح��اف��ي ال��ك��ات��ب ال��ص��ح��اف��ي
واإلع�لام��ي راس���م ع��ب��ي��دات ب��ال��دور
الوطني والقومي للمطران عطا الله
حنا ،ه��ذه الشخصية التي تحظى
بثقة واح��ت��رام أغلب أب��ن��اء شعبنا
الفلسطيني ،تلك الشخصية التي
م��ا فتئت تعمل م��ن أج���ل تعميق
ال��وح��دة والتآخي والتسامح بين
أبناء شعبنا الفلسطيني ،ودوره��ا
الوطني والقومي وانحيازها لرعيتها
ولطائفتها وال��دف��اع ع��ن حقوقها،
ورف��ض التفريط ب��أم�لاك الكنيسة
يجعلها تتعرض لحمالت ظالمة
س��واء من قبل االحتالل أو الجهات
المنتفعة والمستفيدة والمفسدة في
داخل المؤسسة الكنسية وخارجها.

بغداد تعلن ر�سمي ًا ت�س ّلمها مقاتالت «�سوخوي» من رو�سيا

الجي�ش العراقي يق�صف مقار الإرهابيين ويتقدم في تكريت

ق��ررت مصر المشاركة في قمة «الواليات المتحدة -
أفريقيا» ،المقرر عقدها في الواليات المتحدة في الخامس
والسادس من آب المقبل ،بعد عودة مصر ألنشطة االتحاد
األفريقي.
ووسط تفاؤل كبير بنتائج زيارات الرئيس وحضوره
القمة األفريقية ،ولقاءاته والقادة األفارقة والعرب ،عاد
الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القاهرة ،مساء الجمعة
الماضي ،آتيا ً من السودان بعد زيارة سريعة إلى الخرطوم
استغرقت ساعات عدة عقد خاللها لقاء قمة مع الرئيس
السوداني عمر البشير ،بعد انتهاء فعاليات القمة األفريقية
في غينيا االستوائية.
وأشاد السيسي «بحفاوة االستقبال التي حظي بها في
زيارة الخرطوم» ،مؤكدا ً أن «مصر تعتبر السودان عمقها
االستراتيجي» .وأعرب عن أمله أن «تساهم الزيارة في
دعم وتنمية العالقات بين البلدين بما يعود بالنفع على
الشعبين المصري والسوداني».
ووج��ه الرئيس المصري الدعوة لنظيره السوداني
ّ
لزيارة مصر قريباً ،وهو ما رحب به البشير ،مؤكدا ً اعتزازه
«بتلك الزيارة التي تأتي في االتجاه الصحيح لتنمية
وتطوير العالقات بين البلدين ،والتي وصفها باألزلية».
وأش��ار البشير إلى أنه «ناقش مع السيسي ع��ددا ً من
الموضوعات المهمة التي تخص البلدين ،وآخر تطورات
األوضاع بشأن القضايا اإلقليمية» ،مؤكدا ً أن «هناك تطابقا ً
في اآلراء بضرورة العمل سو ّيا ً الحتواء كل النزاعات
الموجودة في المنطقة».
وأكد السفير السوداني في القاهرة الحسن أحمد الحسين

أن «زيارة السيسي للسودان تحمل الخير للشعبين وتدعم
البلدين اقتصاد ّياً» .وأعرب عن «فرحة الشعب السوداني
بتلك ال��زي��ارة» .من ناحية أخ��رى ،قال وزي��ر الخارجية
المصري سامح شكري إن «مصر وإثيوبيا لديهما روابط
تاريخية» ،موضحا ً أن «نهر النيل يمثل رمزا ً لهذا التاريخ
ولهذه الثقافة والتراث».
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء اإلثيوبي جيتاشو ردا ً
إن «السيسي أكد لرئيس الوزراء هايلي ماريام ديسالين
خالل لقائهما ،على هامش القمة األفريقية عدم مسؤوليته
عن سياسات األنظمة المصرية السابقة تجاه أديس
أبابا» .وعبّر عن ارتياحه «لرسائل االطمئنان التي نقلها
السيسي إلى ديسالين».
ورح��ب��ت منظمة ال��ع��دل والتنمية لحقوق اإلنسان
بزيارة الرئيس المصري للجزائر ولقاء نظيره الجزائري
عبدالعزيز بوتفليقة ،موضحة أنها «خطوة نحو التقارب
المصري مع اإلدارة السياسية في الجزائر».
ودعت المنظمة الجيش الجزائري إلى «ضرورة التنسيق
مع الجانب المصري في مجال مكافحة اإلرهاب داخل ليبيا
وتونس وشمال أفريقيا ،وتكثيف وجود الجيش الجزائري
على الحدود التونسية وحصار الجماعات اإلرهابية التي
تتمركز داخل ليبيا وتونس».
وطالبت الجزائر ومصر والمغرب بـ«السعي في الجامعة
العربية لتشكيل جيش عربي مشترك وق��وات مشتركة
لمكافحة اإلره��اب وتحرير ليبيا وتونس من جماعات
أنصار الشريعة التي تخدم خطط الحلف األطلسي في
المنطقة وشمال أفريقيا».

�إحالة �« 17إخواني ًا» على «الجنايات»
الرتكابهم «مذبحة �سيدي ب�شر»
أح���ال ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام المصري
المستشار هشام بركات 17 ،من
عناصر تنظيم «اإلخ����وان» على
محكمة ج��ن��اي��ات االس��ك��ن��دري��ة،
الرتكابهم «مذبحة سيدي بشر»،
والتي أعقبت فض اعتصامي رابعة
العدوية والنهضة في آب الماضي،
ب��ع��د ث��ب��وت ت��ورط��ه��م ف��ي أع��م��ال
استعراض البلطجة وقطع الطرق
وقتل  7مواطنين عمدا ً مع سبق

اإلص����رار ،وال��ش��روع ف��ي قتل 26
آخرين ،أصيبوا في األحداث.
وق���رر مجلس ت��أدي��ب القضاة
في المجلس األعلى للقضاء ،أعلى
سلطة قضائية ف��ي مصر ،إحالة
النائب العام السابق المستشار
ط��ل��ع��ت إب��راه��ي��م ع��ب��دال��ل��ه على
التقاعد ،وخ��روج��ه إل��ى التقاعد،
فيما قرر اإلبقاء على النائب العام
المساعد السابق المستشار حسن

ياسين ،في عمله كقاض ،في قضية
التنصت على مكتب النائب العام،
باستخدام أجهزة حديثة وكاميرات
مراقبة.
وكان قاضي التحقيق المنتدب
من وزارة العدل أح��ال المستشار
طلعت عبدالله ،والمستشار حسن
ياسين على «مجلس التأديب»
وال��ص�لاح��ي��ة الت��خ��اذ اإلج����راءات
القانونية بحقهما.

ميالد حركة «�إنقاذ قطر» من القاهرة:
لمحا�سبة كل مجرم عبث بالمال العام

الهيل يذيع أول بيان للمعارضة القطرية
أعلنت مجموعة م��ن ال��ش��ب��اب ال��ق��ط��ري المعارض
لسياسات األسرة الحاكمة في قطر برئاسة خالد الهيل،
مساء أول من أمس في القاهرة ميالد «الحركة الشبابية
إلنقاذ قطر» ،بسبب تفاقم األزمات السياسية التي أضرت
بالمصلحة العامة في الدوحة ونظرا ً إلى انتشار الفساد
والرشوة على حد تعبير الحركة.
وأضافت الحركة وفق بيانها التأسيسي الذي أعلنته
في نقابة الصحافيين المصرية« :إن الواسطة أصبحت
هي األساس والعرف في جميع المجاالت بقطر ،وشرف
االنتماء والمواطنة في الوطن ال يعنى إهمال الوطن وإهمال
أولوياته االجتماعية واالقتصادية والسياسية لما لها من
كامل التأثير المباشر في أمن المواطن وسالمته ورفعة
قوميته بين األمم».
واستعرض البيان أن المواطن القطري أصبح غريبا ً
في وطنه مقيدا ً في حريته الفكرية والسياسية ،إذ أصبح

المواطن يتحاشى التحدث عن حقوقه وحرياته وما يكمن
في قلبه خوفا ً من أن تطاوله أيدي األجهزة األمنية القمعية،
التي تختص بإرهاب الناس وتكميم أفواههم في قضايا
الرأي العام التي تختلف مع توجهات السلطة ،فقصيدة
تتسبب في السجن مدى الحياة لشاعر.
وت��اب��ع البيان التأسيسي للحركة« :ق��ررن��ا تحمل
مسؤولية اإلصالح في الوطن الغالي قطر ،بل نعتبرها
بداية إلخراج قطر إلى العهد الجديد ،عهد ديمقراطي مبني
على مبدأ حقوق اإلنسان وحرية التعبير بحيث يكفل
للمواطن القطري حق الدفاع عن مواطنته وأداء واجباته
بكل أمانة وإخالص ونعتبر كل مواطن قطري شريكا ً في
هذه المهمة اإلصالحية التي تهدف في المقام األول إلى
تعزيز الوحدة الوطنية والبدء الفعلي لمهمة اإلصالح
الداخلي والخارجي ومحاسبة كل مجرم عبث بالمال
العام ،فالعدالة االجتماعية مطلوبة والطبقية مرفوضة».

نتائج انتخابات ليبيا:
انتكا�سة لـ «الإخوان» ونجاح مبهر لل�شباب
قوات عراقية خالل عملياتها في تكريت
واص��ل الجيش العراقي لليوم الثاني على
التوالي عمليته الواسعة الستعادة السيطرة
على مدينة تكريت كبرى مدن محافظة صالح
الدين التي سقطت بيد تنظيم «داعش» اإلرهابي
منذ أسبوعين.
وذك��رت مصادر نقالً عن شهود ميدانيين أن
طيران الجيش العراقي بدأ عمليات قصف منذ
فجر أمس على عدد من المواقع التي يتخذ منها
قادة «داعش» مواقع لهم وسط المدينة وغربها.
وتخوض القوات العراقية مدعومة بغطاء
جوي كثيف معارك ض ّد مسلحين متطرفين عند
أطراف مدينة تكريت في أكبر عملية برية تنفذها
هذه القوات منذ بداية هجوم المسلحين.
وأعلن مصدر أمني في محافظة صالح الدين
أن القوات األمنية طهرت أغلب مناطق مدينة
تكريت من مسلحي تنظيم «داع��ش» ،موضحا ً
أن تلك القوات تمركزت في قاعدة سبايكر الواقع
داخل المدينة.

طائرة سوخوي
وق��ال المصدر لقناة «السومرية نيوز» إن
«القوات األمنية تمكنت صباح أمس من إحكام
السيطرة على أغ��ل��ب مناطق مدينة تكريت
بمحافظة صالح الدين» ،مشيرا ً إلى أن «القطعات
العسكرية متمركزة حاليا ً في قاعدة سبايكر
داخل المدينة».
ولفت المصدر إلى أن «ه��ذه القوات تستعد
حاليا ً لشن هجوم على باقي مدن محافظة صالح
الدين للقضاء على فلول الجماعات المسلحة».
وأفاد مصدر أمني في شرطة محافظة ديالى
أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت من بغداد
لتطهير الطريق الرئيسية المؤدية إلى محافظة
كركوك.
في موازاة ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع العراقية
رسميا ً أمس تسلمها خمس مقاتالت «سوخوي»
من روسيا ،وقالت في بيان« :تعلن وزارة الدفاع
وص��ول الوجبة األول��ى من الطائرات المقاتلة
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العراقية ضمن العقد الروسي مع الوزارة والتي
ستساهم في زيادة القدرة القتالية للقوة الجوية
وبقية صنوف القوات المسلحة للقضاء على
اإلرهاب».
من جهة أخرى ،أعلنت وزارة الداخلية العراقية
مقتل عدد من عناصر تنظيم «داع��ش» بتدمير
أربع عجالت تابعة للتنظيم غرب األنبار.
وأوضحت الوزارة في بيان أن «قيادة عمليات
الجزيرة والبادية وبإسناد من طيران الجيش
دم��رت أرب��ع عجالت لداعش اإلره��اب��ي ،أحدها
عجلة حمل كبيرة وقتل من فيها بمنطقة الخسفة
غرب محافظة األنبار».
على صعيد ممارسات «داع��ش» اإلرهابية،
كشف مصدر حكومي في مجلس محافظة األنبار
العراقية عن نزوح عدد من أهالي مدن عنه وراوة
والقائم من منازلهم بسبب األحكام القسرية التي
فرضها مسلحو تنظيم «داعش» عليهم.
وقال المصدر في حديث لـ»السومرية نيوز»

إن «أه��ال��ي م��دن عنه وراوة والقائم التابعة
لمحافظة األنبار لم يتقبلوا تصرفات مسلحي
تنظيم داع��ش اإلره��اب��ي ،وذل��ك بعد إجبارهم
على تسليم أسلحتهم» ،مشيرا ً إلى أن «التنظيم
اإلرهابي أبلغ العشائر واألهالي بإعالن التوبة
والحكم بشريعة «داع���ش» .وأض��اف المصدر
أن «هذا االمر سبّب استياء كبير لألهالي وأجبر
أعدادا ً كبيرة منهم على ترك منازلهم».
وأمس ،أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى
أن مسلّحي «داع��ش» قطعوا المياه تماما ً عن
قضائي تلكيف والحمدانية في مدينة الموصل.
وقال المصدر وفق ما نقل موقع قناة الفرات إن
«عناصر تنظيم داعش قطعت ،ظهر السبت المياه
تماما ً عن قضائي تلكيف الواقع ش��رق مدينة
الموصل ،والحمدانية شمال المحافظة» .وأضاف
المصدر أن «عناصر التنظيم أغلقت محطات
المياه التي تغذي القضائين المذكورين».

ي��ب��دو أن ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن ق���د حفظوا
الدرس من مصر بخصوص «اإلخوان
المسلمين» ،حيث أظ��ه��رت النتائج
ال��م��وق��ت��ة ل�لان��ت��خ��اب��ات البرلمانية
انتكاسة كبيرة للتيار اإلسالمي بعد
التقدم الكبير ،ال��ذي حققه التحالف
المدني ،الذي يقود أحد أبرز مقوماته
رئيس الوزراء السابق محمود جبريل
الفائز في االنتخابات مع دخول العديد
من الشخصيات األكاديمية المستقلة،
فيما حققت شخصيات ش��اب��ة عدة
ن��ج��اح��ا ً وص���ف ب��ال��م��ب��ه��ر بحسب
مراقبين.
وكانت المفوضية العليا لالنتخابات
ف��ي ليبيا أعلنت الجمعة الماضي
انتهاءها من إدخ��ال بيانات ونتائج
 70في المئة من البيانات الخاصة
باالنتخابات البرلمانية ،ما يعني أن
النتائج التي تضمنتها شبه نهائية وال
يمكن للبقية أن تؤثر أو تغير فيها.
وق��ال��ت المصادر م��ن المتوقع أن
«يكتسح التحالف الواسع الذي يتشكل

من جبريل من جهة ،وم��ن المدنيين
من جهة أخ��رى ،االنتخابات بما في
ذلك في معاقل اإلسالميين مثل إقليم
برقة ومدنه التي يسيطر عليها أنصار
الشريعة ،أجدابيا وقمينس وسلوق
وشحات
واألبيار والمرج والبيضاء
ّ
والقبة وطبرق».
وق��د تنوعت الشخصيات الفائزة
باالنتخابات ،وفقا ً للنتائج الجزئية
ال��ت��ي أع��ل��ن��ت��ه��ا ال��م��ف��وض��ي��ة العليا
لالنتخابات ،بين ق���ادة سياسيين
ينتمون ل��ق��وى ليبرالية ف��ي دوائ��ر
انتخابية عدة  ،أبرزها طرابلس المركز
وح��ي األندلس وجنزور والناصرية
بالعاصمة .كما أكدت هذه المعطيات
الموقتة أن القيادات المهمة للتيارات
اإلسالمية في الغرب الليبي بما فيها
العاصمة ،لم تقع في قبضة التيار
اإلسالمي ،باستثناء مدينة مصراتة.
وت��وق��ع��ت ال��م��ص��ادر أن يحقق
التحالف المدني الذي يضم ليبراليين
وف��ي��درال��ي��ي��ن وش��خ��ص��ي��ات وطنية

عامة انتصارا ً واضحا ً في انتخابات
مجلس النواب التي من المقرر أن تعلن
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
نتائجها في الساعات المقبلة.
وعلى رغم أن االنتخابات التشريعية
التي أجريت األربعاء الماضي ،كانت
وفقا ً لنظام االنتخاب الفردي ،من دون
أي قوائم ل�لأح��زاب وبنظام الصوت
غير المتحول ،إال أن العديد من القادة
السياسيين فضلوا الدخول في معترك
العملية االنتخابية ليحقق بعضهم
مكاسب انتخابية مهمة ،وليحجزوا
مقاعدهم باكرا ًبمجلس النواب المنتظر،
ويتسلموا أعمالهم في مطلع آب المقبل.
وفي نظام الصوت الواحد غير المتحول
يحق للناخب التصويت لمرشح واحد
في دوائ��ر تعددية ،ويفوز في مقاعد
الدائرة ،المرشحون الحاصلون على
أع��ل��ى ع���دد م��ن األص�����وات ،ويختار
الناخبون عادة مرشحين أفرادا ً وليس
أحزابا ً سياسية.

