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القوات العراقية ت�ستعيد ال�سيطرة على قاعدة �سبايكر بالكامل

�إ�ضراب المراقبين الجوي ّين احتجاج ًا على ق�صف مطار طرابل�س

�شمخاني في بغداد ويلتقي المالكي

ليبيا تغلق مجالها الجوي جزئي ًا
تواصلت أعمال العنف الذي يتعرض لها مطار العاصمة
الليبية طرابلس ،ما دفع بالمراقبين الجوييّن إلى إعالن
إضراب عام أغلق على إثره المجال الجوي غربي البالد.
وبحسب الناطق باسم وزارة النقل ط��ارق العروة،
تسبب إض��راب للمراقبين الجويين ،تنديدا ً بالهجوم
الذي تعرض له مطار طرابلس الدولي ،في إغالق المجال
الجوي مجدداً .وقال العروة« :تم إغالق مطاري مصراتة
ومعيتيقة مجدداً ،اعتبارا ً من مساء أول من أمس ،بسبب
إضراب للمراقبين الجويين الذين ينددون بالهجوم على
مطار طرابلس».
وكانت السلطات الليبية أعلنت في بيان مساء الثالثاء
الماضي استئناف الرحالت في مطار مصراتة ،وفتح مطار
معيتيقة الذي يبعد  15كيلومترا ً شرق العاصمة الليبية،
لتعويض إغالق مطار طرابلس منذ األحد الماضي.
وق��ام��ت ال��ش��رك��ات الوطنية أول م��ن أم��س بتأمين
رحالت انطالقا ً من هذين المطارين ،للسماح بعودة آالف
المسافرين العالقين في العديد من مطارات العالم.
لكن مصدرا ً مالحيا ً أوض��ح أنه تم تحويل طائرتين

دالالت زيارة أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني

القوات العراقية تستكمل تقدمها

التقى أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإلي��ران��ي علي
شمخاني رئيس ال��وزراء العراقي نوري المالكي في العاصمة
بغداد.
واعرب شمخاني للمالكي عن تهانيه للعراق حكومة وشعبا ً
بانتصاراته التي حققها على صعيد تصديه لالرهاب التكفيري.
كما هنأه بمناسبة انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا ً ألصوات
الشعب العراقي وانتخاب رئيس للبرلمان ،مؤكدا ً أن ايران تتطلع
الى عراق مستقر وآمن ومتكاتف وموحد.
و اشارالمالكي الى انتصار الشعب والحكومة العراقية في
مواجهة العناصر التكفيرية واإلرهابية ،وث ّمن الدعم المعنوي
الذي تقدمه ايران للشعب والحكومة العراقية.
واعتبر رئيس الوزراء العراقي انعقاد الدورة الجديدة لمجلس
النواب العراقي وانتخاب سليم الجبوري رئيسا للبرلمان
بالخطوة المهمة والحيوية لتطوير العملية السياسية ،وإشراك
جهود التيارات السياسية كافة في إدارة األزم��ة الحالية في
البالد.
وأكد المالكي على أهمية احالل السالم واالستقرار في العراق
نظرا ً للمشتركات بين الشعبين اإليراني والعراقي.
وخالل زيارته للعراق ،التقى شمخاني بالمرجع الديني اية
الله السيد علي السيستاني في مدينة النجف االشرف وبحث
معه حول اخر التطورات في العراق والمنطقة ،كما التقى باقي
مراجع الدين بينهم اية الله السيد الحكيم واية الله فياض واية
الله بشير النجفي.
واشاد أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني خالل هذه
اللقاءات بالدور المهم والفريد للمرجعية في الحفاظ على الوحدة
الوطنية وفتاوى المرجع السيستاني في تعبئة الشعب ضد

اإلرهاب ،معتبرا ً توصل الفصائل السياسية المختلفة الى إجماع
حول تشكيل الهيكلية القانونية للعراق بأنه مبعث أمل وسرور.
ووصف شمخاني انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي
بالخطوة المه ّمة والمصيرية على طريق تعزيز التفاهم
والمساعي المشتركة للتيارات السياسية لبلورة األطر القانونية
إلدارة األمور التنفيذية لهذا البلد.
وأك��دت المراجع خالل هذه اللقاءات على ض��رورة الحفاظ
على وح��دة الشعب العراقي وتالحمه في مواجهة االره��اب،
وبناء الهياكل السياسية والقانونية وفقا ً لتطلعات وإرادة شعب
العراق.

استدعاء السفير من األردن

أعلنت وزارة الخارجية العراقية ،أمس ،عن استدعاء السفير
العراقي من العاصمة األردنية عمان لـ»التشاور».
وق��ال��ت ال����وزارة ف��ي بيان مقتضب نشرته على موقعها
اإللكتروني حسب»السومرية نيوز»  ،إن «العراق قرر استدعاء
سفيره من العاصمة االردنية عمان للتشاور».
وكانت العاصمة األردنية عمان احتضنت ،االربعاء ( 16تموز
 ،)2014مؤتمر ما سمي بـ»القوى الوطنية العراقية والعشائر
غير المنخرطة في العملية السياسية في العراق».
وانتقد اعضاء في مجلس النواب العراقي سماح السلطات
االردنية باحتضان هكذا مؤتمرات ،معتبرين إي��اه استهدافا ً
للعملية السياسية في العراق ولكافة المكونات ،فيما طالبوا
الحكومة العراقية بموقف حازم.
يشار الى أن العالقات العراقية األردنية تتراوح بين شد
وجذب ،بحسب المراقبين ،بعد أن كانت وثيقة في عهد النظام

السابق ،وفيما يحاول العراق طمأنة األردنيين بسعيه للحفاظ
على مستوى جيد من العالقات عبر طرق مختلفة ،بينها تزويده
إياه بالنفط بأسعار تفضيلية وسعيه لتصدير النفط أيضا ً عبر
أراضيه ،تبرز بين الحين واآلخ��ر مشاكل بين البلدين فتعود
العالقات إلى التوتر ،كما فعلت زيارة رئيس الحكومة السابق
في األردن معروف البخيت إلى منطقة كردستان العام الماضي،
والتي اعتبرتها بغداد مؤشرا ً سلبيا ً على حال العالقات.

استعادة قاعدة سبايكر بالكامل

أفاد مصدر أمني في محافظة صالح الدين في العراق ،بأن
القوات األمنية استعادت السيطرة على قاعدة سبايكر شمال
تكريت بالكامل ،بعد أن تعرضت لهجوم نفذه مسلحون من
تنظيم «داعش» االرهابي وأسفر عن احتالل أجزاء منها.
وقال المصدر في حديث لـ»السومرية نيوز» ،إن «اشتباكات
عنيفة اندلعت ،اليوم( أم��س) ،بين القوات األمنية وعدد من
مسلحي تنظيم داع��ش كانوا يرومون السيطرة على قاعدة
سبايكر شمالي تكريت» .مشيرا ً إلى أن «القوات األمنية وبإسناد
من طيران الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على القاعدة
بالكامل بعد قتل العديد من المسلحين».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه :أن «هناك
العشرات من جثث مسلحي «داعش» في محيط القاعدة» ،الفتا ً
الى «صعوبة الحصول على إحصائية ألعدادها».
وك��ان مصدر أمني في محافظة ص�لاح الدين أف��اد ،أمس
الخميس ،بأن مسلحين تابعين لتنظيم «داعش» سيطروا على
المدرج األول قاعدة سبايكر شمال تكريت ،فيما أشار الى تضرر
طائرتين اثر سقوط قذيفتي هاون على المعسكر.

طالباني يعود بعد غياب عام ون�صف
أعلن بيان رسمي أمس ،أن الرئيس العراقي
جالل طالباني سيعود اليوم السبت إلى العراق
تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء من
بعد
ّ
ألمانيا ،حيث كان يعالج من جلطة دماغية منذ
كانون األول .2012
وق���ال ب��ي��ان رس��م��ي ع��ل��ى م��وق��ع رئ��اس��ة
الجمهورية :إن «رئ��ي��س الجمهورية جالل
طالباني سيصل إلى أرض الوطن يوم السبت
التاسع عشر من تموز ،بعدما منّ الله تعالى
بالشفاء لفخامته ،وإتمام العالج في البلد
الصديق ألمانيا من العارض الصحي الذي م ّر
به».
وتثير ع��ودة الرئيس طالباني المفاجئة
في هذا التوقيت العديد من التساؤالت ،حيث
تتزامن مع استعداد البرلمان العراقي انتخاب
شخصية تشغل منصب رئاسة الجمهورية.
وأصبح عرفاً ،ال قانوناً ،أن يتولى منصب
رئيس الجمهورية شخصية كردية.
وتشتد المنافسة على المنصب بين مختلف

آتيتين من دوسلدورف في ألمانيا ومن القاهرة إلى مطار
جربا جنوبي تونس المجاورة بسبب إضراب المراقبين
الجويين.
ويشهد مطار طرابلس الدولي لليوم الخامس على
التوالي إطالق صواريخ وقذائف هاون ،في إطار مواجهات
بين ميليشيات إسالمية وكتائب مناهضة لإلسالميين
تسيطر على المطار منذ .2011
وأعلنت مصادر مالحية مصرية في مطار القاهرة أول
من أمس ،توقف الحركة الجوية بشكل كامل بين مصر
وليبيا ،بسبب إضراب المراقبين الجويين في ليبيا.
وقالت المصادر« :إن��ه برغم استمرار توقف حركة
الطيران بين مطارات القاهرة وطرابلس وبنغازي ،فإن
اإلضراب ألغى باقي الرحالت المتجهة إلى بعض المطارات
الليبية ،إذ ألغت الخطوط األفريقية رحلتها رقم  439من
وإلى مطار مصراتة ،وألغت الخطوط الليبية رحلتها رقم
 203من وإلى مطار البرق القريب من بنغازي ،وتم منع
ركاب الرحالت من الدخول إلى الدائرة الجمركية ،على أن
يتم تنبيههم في حالة استئناف حركة الطيران.

الجي�ش الم�صري يجري نهاية العام مناورات م�شتركة
مع الإمارات وال�سعودية و�أميركا
أعلنت مصادر عسكرية مصرية أنه من المقرر أن يتم
إجراء عدد من المناورات المشتركة بين الجيش المصري
ودول أخرى ،على رأسها الجيش األميركي واإلماراتي
والسعودي في نهاية العام الجاري ،مضيفة أن «تلك
المناورات ستتم داخل مصر وخارجها».
إل��ى ذل��ك ،ذك��ر مصدر عسكري م��س��ؤول أن «ال��ق��رار
األلماني برفع حظر تصدير األسلحة إلى مصر ،هو ناتج
عن استقرار األوضاع في مصر بشكل عام والتأكد من أن
ما حدث في  30حزيران كان ثورة حقيقية ضد نظام
إرهابي كان يريد االستبداد بالبالد».
وأوض��ح أن «الجيش المصري لم يقدم أي تنازالت
مقابل الضغوط التي كانت تمارسها ع��دد من ال��دول
بتعطيل صفقات السالح وغيرها ،حيث كانت تريد عدد
من الدول إذالل الجيش المصري وتغيير موقفه ،والوقوف
في وجه اإلرادة الشعبية».
وأض��اف :أن «صفقات السالح مع الجانب األلماني
ليست كبيرة ،وال يعتمد عليها الجيش بشكل رئيس،
ولكن هناك مفاوضات الستيراد غواصات ألمانية للدخول
ضمن األسطول البحري المصري».
وك��ان��ت الحكومة األلمانية رفعت الحظر الموقت
المفروض على صادرات السالح إلى مصر ،وأعلنت أن
مجلس األمن االتحادي أصدر تصاريح بتصدير أسلحة
إلى مصر و«إسرائيل» وكولومبيا.

القوى ،لكن أبرز المرشحين هما :برهم صالح
ونجم الدين كريم ،وهما قياديان في حزب
االتحاد الوطني الكردستاني ،ال��ذي أسسه
طالباني.
وشغل برهم صالح ،ال��ذي يتمتع بتاريخ
كفاحي حافل ،منصب رئيس الوزراء في العراق،
بعد قيادته القائمة الكردستانية بنجاح في
االنتخابات البرلمانية عام  2005كما شغل
منصب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق
في الفترة بين  2011 2009وهو حاصل على
درجة الدكتوراه من بريطانيا ،في الهندسة.
ونجم الدين كريم ،الذي يعيش بين العراق
والواليات المتحدة ،هو أول محافظ منتخب
لمحافظة كركوك.
وال��ج��دي��ر ب���اإلش���ارة ،أن ال��رئ��ي��س ج�لال
طالباني هو أول رئيس ك��ردي للعراق ،بعد
انتخابات عام  ،2005ثم أعيد انتخابه عام
 2009وبموجب القانون ال يحق له الترشح
لوالية ثالثة.

دولة القانون :بارزاني ل ّوح باالنف�صال لل�ضغط على بغداد
أكد ائتالف دولة القانون ،أن الدول المجاورة للعراق منها
تركيا وإي��ران ال يسمحان بظهور دولة كردية في المنطقة،
فيما أشار الى أن رئيس «إقليم كردستان» مسعود بارزاني
استخدام االنفصال كورقة ضغط على بغداد للحصول على
كركوك والمناطق المتنازع عليها.وقال النائب عن االئتالف

مطار طرابلس بعد تعليق عمله

هيثم الجبوري :إن «تصريحات رئيس إقليم كردستان
مسعود ب��ارزان��ي والتلويح بانفصال اإلقليم عن العراق
غير مالئمة في الوقت الحالي» ،مبيّنا ً أن «الدول المجاورة
للعراق منها تركيا وإي��ران ال يسمحان بظهور دولة كردية
في المنطقة».وأضاف الجبوري :أن «تصريحاته يستخدمها

كورقة ضغط للحصول على مصالح ومكاسب سياسية من
قبل حكومة المركز» ،مشيرا ً الى أن «األكراد اذا أرادوا االنفصال
كما يقولون لما شاركوا في الحكومة وحصلوا على منصب
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ،وسيقدموا مرشحيهم
لمناصب سياسية أخرى».

وذك���رت أن ال��ت��ص��اري��ح ال��ت��ي تخص مصر تتعلق
بحصولها على قطع غيار لمروحيات من ط��راز «سي
كينج».
على صعيد آخر ،التقى قائد الجيش الثالث الميداني
اللواء أركان حرب أسامة عسكر ،وشيوخ وعواقل بدو
وسط سيناء ،وتناول اإلفطار معهم في إحدى وحدات
الجيش شرق قناة السويس.
وأكد عسكر أن «رجال القوات المسلحة سيظلون دائما ً
الحصن المنيع ضد كل من تس ّول له نفسه المساس
بتراب مصر المقدس ...رجال الجيش الثالث الميداني
سيظلون على العهد في االنضباط والعمل من أجل
حماية مصر ودعم مخططات التنمية التي يتطلع إليها
المصريون خالل الفترة المقبلة».
وق��ال :إن «بدو سيناء هم خط الدفاع األول عن هذا
الجزء الغالي من أرض مصر ...كل فرد منهم هو جندي
غير نظامي داخل قواتنا المسلحة الباسلة ،وأن الجيش
الثالث لم ولن ينسى دورهم العظيم على مدار التاريخ،
منذ ح��رب  67وخ�لال ح��رب تشرين ،وم���رورا ً
بثورتي
ّ
كانون الثاني وتموز حتى اآلن».
وج��دد مشايخ وس��ط سيناء «العهد على استمرار
حماية تراب سيناء الطاهر ضد العناصر اإلرهابية»،
وقدموا الشكر للقوات المسلحة التي «قدمت الكثير من
التضحيات من أجل مصر وشعبها».

الحكومة التون�سية تحدد �سقف الإنفاق االنتخابي
والتمويل العمومي والخا�ص

نواب �سابقون في «الكرد�ستاني»:
وجود قادة تظاهرات الأنبار في �أربيل �أمر طبيعي!
رأى نواب سابقون في البرلمان العراقي عن
التحالف الكردستاني ،أن رئيس الوزراء نوري
المالكي« ،يحارب كردستان اليوم من أجل بقائه
في السلطة» ،وان وجود قادة تظاهرات األنبار،
وقادة فصائل مسلحة في اربيل «أمر طبيعي»،
حسب الدستور بحسب رأيهم.
واعتبر عضو البرلمان السابق عن التحالف

الكردستاني ،لطيف مصطفى ،وج��ود ق��ادة
تظاهرات األنبار «المطلوبين للقضاء» ،في أربيل
«أمرا ً طبيعياً» ،محاوال ً تهوين ذلك بأن الدستور
العراقي «كفل لهم حق اللجوء السياسي».
و ح���اول ع��ض��و مجلس ال��ن��واب السابق
لطيف مصطفى غضاضة اخ��ت��زال األح���داث
الخطيرة التي يمر بها العراق بمواقف رئيس

الوزراء المنتهية واليته ،والذي «يحارب اليوم
كردستان من أجل بقائه في السلطة» ،مشككا ً
باألصل في قول المالكي إنه يحارب اإلرهاب
«إنه يشن اآلن حربا ً شعواء ،من أجل الوالية
الثالثة».
ولم ي َر مصطفى غضاضة في احتضان أربيل
قادة تظاهرات األنبار التي كانت في جزء منها

سببا ً في تسلل المسلحين للبلد ،استقبال
اإلقليم لهم واستقرارهم على أراضي كردستان
«شيئا ً طبيعياً» .وعلل «الطبيعية» ،التي
ذكرها ،بأن ضيوف اإلقليم «ق��ادوا تظاهرات
مدنية وسلمية ،ولكن المالكي بدل أن يستجيب
لمطالبهم وصفهم ب��اإلره��اب��ي��ي��ن ،والحقهم
قضائيا».

تقرير �أممي� :أكثر من � 5آالف قتيل مدني في العراق
دان��ت األم��م المتحدة انتهاكات حقوق
اإلن���س���ان ال���ع���راق م���ن ط����رف الحكومة
وتنظيم الدولة اإلسالمية.
وقالت منظمة األمم المتحدة في تقرير
ص��ادر عنها« إن  5576مدنيا ً على األقل
قتلوا ف��ي ال��ع��راق خ�لال ال��ش��ه��ور الستة
من السنة الجارية ،مقارنة بالفترة ذاتها
م��ن السنة الماضية ،حينما قتل 7800
م��دن��ي��اً ».وأض���اف التقرير :أن «أك��ث��ر من
 11665شخصا ً ج��رح��وا خ�لال الفترة

ذات��ه��ا ،وال��ت��ي ت��ت��زام��ن م��ع ه��ج��وم يشنه
تنظيم الدولة اإلسالمية المرتبط بتنظيم
القاعدة».
وأدى اس��ت��ي�لاء مسلحين ع��ل��ى أج��زاء
واسعة من شمال وغ��رب العراق بما في
ذلك مدينة الموصل والفلوجة ،إلى نزوح
مئات اآلالف من المدنيين عن منازلهم.
وك��ان��ت األم��م المتحدة قالت ف��ي وقت
سابق :إن «قتلى شهر حزيران بلغ 2400
شخصا ً منهم  1531مدنياً».

ووث��ق التقرير ما وصفه بـ “انتهاكات
ممنهجة وفظيعة” للقانون ال��دول��ي من
طرف تنظيم الدولة اإلسالمية.
وذك���ر التقرير أن «ال��دول��ة اإلسالمية
أعدمت مدنيين وارتكبت عنفا ً جنسيا ً ضد
نساء وفتيات ،ونفذت اختطافات وقتلت
أطفاالً من بين انتهاكات أخرى».
وق����ال ال��ت��ق��ري��ر :إن «ق����وات الحكومة
العراقية والمتطوعين ال��ذي��ن يحاربون
إلى جانبها ارتكبوا انتهاكات بما في ذلك

قلق ما قبل االنتخابات

إعدامات جماعية وأعمال قتل خارج نطاق
أحكام القضاء طالت سجناء ومعتقلين».
مضيفة :أن «ه��ذه الجرائم قد ترقى إلى
جرائم حرب ،وأن تدهور الوضع األمني
ح��د م��ن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى رص���د االنتهاكات
والتأكد من من مدى صحة الحوادث».
واضطر أكثر من  1.2ميلون شخص
إل��ى ال��ن��زوح ع��ن منازلهم منذ أن احتدم
العنف الشهر الماضي ،حسب التقرير
األممي.

صادق مجلس الوزراء التونسي ،على مشروع تحديد
سقف اإلنفاق على الحملة االنتخابية ،وسقف التمويل
ال��خ��اص ،كما ح��دد المجلس سقف التمويل العمومي
وض��ب��ط ش��روط��ه وإج���راءات���ه المتعلقة باالنتخابات
البرلمانية المقبلة ،اعتمادا ً على جملة من المعايير أهمها
عدد الناخبين المسجلين ،ومراعاة كلفة المعيشة ومراعاة
حجم الدائرة االنتخابية.
وتم تحديد السقف اإلجمالي لإلنفاق بخمسة أضعاف
التمويل العمومي ،مع تحديد التمويل الخاص بسقف
ُخمسين ،والتمويل الذاتي ُ
بخمسين .يذكر أن الحمالت
االنتخابية تشمل ثالثة أص��ن��اف م��ن التمويل ،وهي
العمومي والذاتي والخاص،حيث ال يصرف القسط الثاني
من التمويل العمومي للقوائم االنتخابية التي لم تحصل

على أكثر من  3في المئة من األصوات ،أو لم تفز بمقعد في
المجلس النيابي.
ويم ّثل تمويل االنتخابات وقضية المال السياسي بشكل
عام هاجسا ً لغالبية النخب السياسية في تونس ،في
الوقت الذي ترتبط فيه بعض األحزاب بأجندات خارجية
وعالقات إقليمية ودولية توفر لها الدعم بكافة أشكاله،
وخصوصا ً المالي واإلعالمي .وأ ّكدت رئيسة مرصد شاهد
لالنتخابات ودعم التح ّوالت الديمقراطية ليلى بحرية
أنّ المرصد سيتولى مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية،
بهدف التصدي لألموال مجهولة المصدر.
فيما يرى رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد
إبراهيم الميساوي أن «التجاوزات م��وج��ودة ،وبعض
األحزاب تمتلك مق ّرات ضخمة ولديها تمويالت كبيرة».

