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العملية الع�سكرية في حقل ال�شاعر تبد�أ بقطف ثمارها

الجي�ش العراقي يط ّهر «الهارونية» بديالى ومناطق في بابل

مق�صود� :إعالن ال�سيطرة على الحقل م�س�ألة �ساعات
علي :ا�ستراتيجية داع�ش خلق ب�ؤر توتر في الأطراف

المالكي :تهجير الم�سيحيين يك�شف زيف ما ي�سمى بالثوار

دمشق ـ سعد الله الخليل
فيما تسير العملية العسكرية التي أطلقها
الجيش السوري صباح الجمعة الستعادة حقل
الشاعر الغازي نحو قطف الثمار ،تتحدث المصادر
عن ارتفاع عدد الشهداء وسط توقعات بانتهاء
العملية خالل أيام بعد سيطرة الجيش على أجزاء
من الحقل.

عمل انتقامي

أعلنت م��ص��ادر غير رسمية ارت��ف��اع حصيلة
الشهداء في حقل الشاعر عقب سيطرة «الدولة
اإلسالمية» على الحقل إلى  270شهيدا ً على األقل،
قبل أن تتمكن قوات الجيش السوري من استعادة
السيطرة على أجزاء واسعة من الحقل.
وقدرت مصادر أمنية عدد عناصر حماية الحقل
بـ 350عنصرا ً موزعين على  5نقاط حول حقل
الشاعر ،خرج منهم سالما ً  60فقط .وردا ً على اللغط
الحاصل في الشارع السوري حول تأخر وصول
التعزيزات إلى الحقل المذكور ،شدد المصدر في
تصريحات إعالمية على أن «عدد عناصر الحماية
كاف لتأمين موقع الشاعر» ،الذي يبعد عن مدينة
حمص  120كلم شرقاً.
يرى الباحث والخبير االستراتيجي علي مقصود
أن إعالن ما يسمى تنظيم داعش الخالفة في العراق
والشام ،أشعل المنافسة بين الفصائل والتيارات
اإلره��اب��ي��ة وخ��ص��وص��ا ً جبهة النصرة وداع��ش
والجبهة اإلسالمية لالستيالء على أكبر قدر من
المراكز الحيوية وال سيما مصادر الطاقة ،وقال في
حديث لصحيفة «البناء» :تأتي سيطرة داعش على
الحقل انطالقا ً من األهمية الجغرافية التي يتمتع
بها ،حيث يتوسط الريف الشرقي لحماة ومدينة
تدمر ،ويقع شرق مدينة عقيربات التابعة لمدينة
السلمية ،ويشرف على منطقة البلعاس الحراجية،
وتابع مقصود« :عندما سيطرت جبهة النصرة
على الرهجان شمال السلمية ولواء التوحيد على

الرهجان ،تابعت هجومها للسيطرة على السعن
والصبورة لتصل منطقة البلعاس ،وتسيطر على هذا
الحقل بعد ما تعرضت له في عقيربات من ضربات
حيث تتمركز في المشتل الزراعي ويوجد مستودع
لألسلحة ،وورشة تصنيع العربات المفخخة التي
يديرها خبراء سعوديون وجزائريون.
ورأى مقصود أن ما جرى منذ التاسع من الشهر
بانفجار إحدى العربات والضربات التي وجهها
الطيران للمشتل ،دف��ع داع��ش إل��ى التوجه نحو
الحقل للسيطرة على مصدر طاقة يؤمن  50مليون
ليرة سورية يومياً ،خصوصا ً في ظل الشح الدولي
بالتمويل حيث أبقى العمال يعملون لحسابه.
وأكد مقصود أن انتقام داعش من حراس الحقل
والعاملين فيه نتيجة ما تعرض له ،وأضاف« :لن
يأتي صباح االثنين حتى يتمكن الجيش السوري
من القضاء على المجاميع اإلرهابية ألنه يطوق
جبل الشاعر ،ولم يترك لها منفذ خصوصا ً مع إغالق
نقاط اإلمداد من المشتل الزراعي وهو ما يقطع عنها
التواصل اللوجستي».
واعتبر مقصود أن عملية الشاعر تأتي أهميتها
بالتزامن مع سيطرة الجيش في دير ال��زور على
قرية العياش وتلة عين أبو قمحة وهو ما وجه
ضربة لداعش بقطع طريق اإلمداد بين دير الزور
والرقة.

أهداف داعش تتعدى
السيطرة على حقل الشاعر

تشير المصادر المطلعة على الهجوم على معمل
الشاعر إل��ى أن من خطط له أب��و أيمن العراقي،
باالشتراك مع القائد العسكري للتنظيم في دير
ال��زور أب��ي دجانة ال��زر من القيادات ال��ب��ارزة في
داعش .وشاركت في الهجوم قيادات ألمانية كأبو
لقمان األلماني وأب��و طلحة األلماني المعروف
بالمطرب التائب.
ويرى الخبير في الجماعات الجهادية عبد الله
علي أن الهجوم جرى وفق السيناريو المتبع عادة

بتنفيذ عملية انتحارية تتزامن مع اشتباكات مع
معظم حواجز الجيش في المنطقة في وقت واحد،
وعددها  8حواجز ،من خالل قطع خطوط اإلسناد
واإلمداد عنها.
ورأى علي في حديثه لصحيفة «البناء» أن
مجمل المنشآت الحكومية في تلك المنطقة غير
آمنة أساسا ً وسبق لعامليها التعرض للقنص
وتفجير عبوات ،ما أدى إلى استشهاد عدد منهم.
وأخيرا ً باتت مناوبات مهندسي وموظفي المنشآت
تجرى بحماية وحدات الدفاع الوطني حيث يواكب
سياراتهم رتل من هذه الوحدات لحمايتها على
الطريق وتأمينها من الكمائن والعبوات .واستعاد
الجيش ال��س��وري السيطرة على الحقل العام
الماضي بعد االستيالء عليه ،مع مجموعة أخرى
من الحقول الصغيرة ،من قبل جماعات مسلحة.
ويرى علي أن األهداف النفطية تعتبر أولوية لدى
داعش في هذه المرحلة ،إال أن الهجوم على منطقة
الشاعر واالستيالء عليها أبعد من مجرد السيطرة
على حقل للغاز حيث تشير المعطيات إلى أن قيادة
داعش تسير وفق استراتيجية تعزيز السيطرة على
األراض��ي التي تعتبر قلب دولتها ،كالموصل في
العراق ،ودير الزور والرقة في سورية ،واالنتقال
إلى «خلق مناطق تسخين أو توتر على األطراف
البعيدة من المركز ليبقى القلب محمياً» من أي
استهداف مفاجئ .ويمكن القول جغرافيا ،حيث
تعتبر جبال الشاعر أهم حلقات ربط أجنحة الثقل
العسكري لداعش في كل من األنبار وريف الحسكة
وريف حلب وريف حمص والرقة ،ما يعني محاولة
التنظيم رمي الثقل العسكري على أطراف «الدولة»
لتأمين مركزها ،في الموصل ودير الزور.
وت���رى ال��م��ص��ادر أه��داف��ا ً أخ���رى م��ن الهجوم
على حقل الشاعر ،كتهديد مناطق مؤيدة للدولة
السورية باستهدافها بنيران المدفعية وقذائف
الهاون ،إلى الشرق من حمص ،وتهديد مطارين
عسكريين موجودين بالمنطقة ،تنفذ منهما طلعات
جوية ضد التنظيم.

نا�شط �سيا�سي �أردني:
قيادات �أردنية لتنظيم داع�ش

مقتل � 21ضابط ًا وجندي ًا م�صري ًا
في هجوم �إرهابي

عمان  -محمد شريف الجيوسي

قتل  21ضابطا ً وجنديا ً مصرياً ،في هجوم دا ٍم شنه إرهابيون على نقطة
تفتيش للجيش في منطقة الفرافرة في صحراء مصر الغربية على بعد 627
كيلومترا ً غرب القاهرة ،ويعتبر الهجوم األول من نوعه بالنسبة للمهربين من
حيث استخدام أسلحة من طراز «آر بي جي» و«رشاش غرينوف» ،في وقت
بدأت وزارة الداخلية المصرية التطبيق الفعلي لتجربة نشر عسكري لقوى
األمن« الدرك» في القاهرة بهدف استتباب األمن.
وقتل  21فردا ً من قوات حرس الحدود المصري بكمين نقطة «الكيلو »100
الواقع في مدينة الفرافرة على حدود الوادى الجديد مع الجيزة ،بعد قيام عدد
من المهربين مجهولى الهوية بالهجوم على الكمين باألسلحة الثقيلة بحسب
مصادر أمنية.
وأسفر الهجوم عن مقتل ثالثة مهاجمين .وقالت المصادر األمنية إن
المهاجمين «استخدموا للمرة األول��ى «آر بي جي» ومدافع ثقيلة من طراز
«غرينوف» في هجومهم .وهذا الهجوم هو الثاني على نقطة التفتيش ذاتها في
أقل من ثالثة شهور ،مشيرة إلى أن «خمسة من جنود وضباط الجيش قتلوا في
الهجوم السابق الذي وقع مطلع تموز الماضي ،وكان سبعة مدنيين وجندي
قتلوا األحد الماضي وأصيب  28آخرون إثر سقوط ثالثة صواريخ في مدينة
العريش عاصمة محافظة شمال سيناء ،وسقط هؤالء الضحايا إثر سقوط قذيفة
هاون أمام متجر يقع على مقربة من مقر قيادة االستخبارات ومركز للجيش في
جنوب المدينة».

قال الناشط السياسي األردني المحامي يوسف الحامد :إن «قيادات تنظيم
«داعش» 0اإلرهابي المسلح  ،يحملون جنسيات أردنية وال أحد يستطيع أن
ينكر ذلك!.
مراقبون ع ّقبوا على مقولة المحامي الحامد بقولهم ،إن وجود أردنيين في
صفوف اإلرهابيين ثابت من خالل تصريحات قيادات (جهادية سلفية) ومن
خالل إعالن مقتل بعضهم في سورية ،سواء من خالل محامي هذه الجماعات في
األردن موسى عبد الالت أو من قبل وكالة األنباء السورية ،أو من خالل القبض
على متورطين بأعمال إرهابية على األرض السورية ،وأن األمر لم يقتصر على
وجود قيادات أردنية لجماعة «داعش» اإلرهابية.

الإفراج عن  3عاملين بالم�ساعدات
كانوا مختطفين في دارفور بال�سودان
أعنت قوات حفظ السالم في دارف��ور بالسودان اإلف��راج عن ثالثة عاملين في
المساعدات اإلنسانية كانوا مختطفين منذ أكثر من شهر.
وذكر بيان القوات األممية إن المختطفين عادوا بصحة جيدة ولم يتعرضوا ألذى.
وقالت القوات المشتركة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة إن الثالثة« :مصطفى
عبد الله الدرج ،ومحمد أبو القاسم وأحمد السيد يحملون الجنسية السودانية ،وهم
آخر الرهائن ،وعددهم  ،25الذين اختطفوا الشهر الماضي في دارفور».
وقد أطلق سراح اآلخرين في وقت سابق .ولم تذكر القوات المشتركة الجهة التي
اختطفتهم ،ولكنها نوهت «بجهود الحكومة السودانية والمخابرات السودانية ووالي
شمال دارفور التي ساعدت في اإلفراج عن المختطفين».
وتشهد دارف��ور مواجهات مسلحة بين متمردين من قبائل غير عربية يتهمون
الحكومة بتهميشهم والتمييز ضدهم ،ومليشيا من قبائل عربية توصف بأنها موالية
للحكومة.
وتحدث مواجهات بين فصائل المليشيا والمجموعات المسلحة نفسها ،بسبب
الخالفات العرقية والمشاكل التي يعيشها السودان.
ويُعد اختطاف العاملين في المساعدات اإلنسانية أمرا ً شائعا ً في دارفور ،إذا يلجأ
إليه المسلحون لالبتزاز وللحصول على المال والمؤونة التي يحتاجونها.

تعزيزات عسكرية

وأكد اللواء محمود عشماوي في تصريح لـ«اليوم السابع» ،أن قطاع الصحة
قام بالدفع بست سيارات إسعاف وسيارة إطفاء ،في الوقت الذي قامت قيادة
المنطقة الجنوبية العسكرية بإرسال تعزيزات عسكرية ،خصوصا ً أن الهجوم
هو الثاني على الكمين نفسه.
وأعرب مسؤولون مصريون مرارا ً خالل الشهور األخيرة عن مخاوفهم من
تداعيات محتملة للموقف األمني في ليبيا على مصر التي يبلغ طول حدودها
الغربية مع ليبيا  1049كيلومتراً.

القوى ال�سيا�سية تتهم تركيا بممار�سة «دور م�شبوه»

�شكري :ت�صريحات �أردوغان �ضد
م�صر ال ت�ستحق التعليق
أثارت تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان األخيرة ضد
مصر ردود فعل غاضبة في األوساط الرسمية والشعبية والسياسية.
وكان أردوغان أعلن رفضه المبادرة المصرية لوقف الحرب في غزة ،متهما ً
اإلدارة المصرية «بالعمل معا إلى جانب إسرائيل ضد حماس» ،وهاجم الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي ووصفه بـ «الطاغية».
وفي أول تعليق رسمي من الحكومة المصرية ،أعرب وزير الخارجية سامح
شكري عن رفضه للتصريحات التي أطلقها أردوغان وهاجم فيها مصر ،مؤكدا ً
أنها «ال تستحق التعليق عليها ،وال تليق أن تصدر عن دولة بعراقة وأهمية
تركيا ،وهي تخرج عن إطار اللياقة واألعراف الدبلوماسية في حديث القادة».
وشدد على أن «تصريحات أردوغان تنم عن عدم إدراك لما يحدث في مصر
وإهمال إلرادة الشعب المصري ،الذي انتخب الرئيس السيسي بغالبية ساحقة
تمثل جموع الشعب المصري».
واع تماما ً عن الدوافع التي
وقال« :أكتفي أن أشير إلى أن الشعب المصري ٍ
وراء تصريحات أردوغان ،وهي اعتبارات ليس لها أيّ صلة بما يحدث في غزة
وال تؤدي إلى حفظ دماء شعب غزة ،وإنه كان من األحرى أن يعمل رئيس الوزراء
التركي على التأثير اإليجابي النضمام جميع األطراف لهذه المبادرة ووقف
إطالق النار ووقف ف ْقد أرواح األبرياء من النساء واألطفال بدال ً من استخدام الدم
الفلسطيني في هذا الشأن”.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عصام شيحة ،إن «تطاول رجب طيب
أردوغان على الرئيس السيسي ،يؤكد تربّصه بالدولة المصرية وقراراتها».
مشيرا ً إلى أن «هناك دوال ً خارجية تتربص بالدولة المصرية عقب ثورة 30
حزيران».
وأكد حزب «الحركة الوطنية» الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق ،أن حديث
أردوغان عن مصر «مرفوض جملة وتفصيال ،كونه يفتقد لألخالق السياسية،
ويستمر في دعم الجماعة اإلرهابية ،وسيأخذ تركيا في طريق مظلم».
ولفت ،إلى أن «حماس وأردوغان حاوال كثيرا ً من قبل تهميش الدور المصري،
ولكنهما ومن معهما دائما ً يفشلون في هذا».
وقال المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر طارق
محمود«:إن تركيا تقوم بدور مشبوه في المنطقة ،حيث أنها في الوقت التي
تقول فيه إنها مع الفلسطينيين وتتهم مصر اتهامات وهمية تقوم تركيا بإجراء
مناورات عسكرية منتظمة مع الدولة اإلسرائيلية .وأضاف« :أردوغان بعد هذه
التصريحات ،ليس رجل دولة ،وهجومه المستمر على رئيس الدولة المصرية
يُع ّد فشالً ذريعا ً لسياسات تركيا الخارجية».

م�ؤتمر وطني لمكافحة
الإرهاب في تون�س
أعلن رئيس المجلس التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر ،أن المصادقة
على قانون اإلرهاب ستكون قبل  15آب المقبل ،في حين من المنتظر أن يعقد
مؤتمر وطني ضد اإلرهاب األسبوع المقبل تزامنا ً مع نشر التقرير النهائي حول
قانون اإلرهاب على موقع المجلس التأسيسي يوم  24تموز الجاري.
وكشف بن جعفر عقب اجتماع مكتب المجلس ،أن��ه سيتم ي��وم غد عقد
اجتماع لرؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية لالتفاق على الطريقة التي سيتم
اعتمادها في عملية مناقشة مشروع قانون اإلرهاب ،إما عبر التوجه نحو اعتماد
إجراءات استثنائية ببرمجة جلسات ليلية أواعتماد توجهات أخرى.
وحدد مكتب المجلس الوطني التأسيسي الخميس المقبل كآخر موعد للجنة
التشريع العام والحريات إلعداد تقاريرها حول مشروع قانون مكافحة اإلرهاب
ومنع غسيل األموال ،ووضعه على بوابة المجلس على اإلنترنت قصد اإلسراع
بعرضه على الجلسة العامة.
وفي السياق ،أكد األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل حسين
العباسي أنه تم االتفاق على عقد مؤتمر وطني ضد اإلرهاب وسيكون في األيام
المقبلة للبحث عن استراتيجية تضمن نجاعة تدخالت قوات األمن في مقاومة
اإلرهاب.
وأ ّك��د الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية (يسار) حمة الهمامي أنّ
الحكومة عبّرت عن استعدادها لعقد مؤتمر وطني ضد اإلرهاب األسبوع المقبل،
كما أجابت بشكل واضح بأ ّنها انطلقت في اتخاذ اإلج��راءات القانونية ضد
حزب التحرير (إسالمي) نتيجة مواقفه التي ترفض االعتراف بطبيعة النظام
والدستور والمسار الديمقراطي.
إلى ذلك ،دعا الحزب الجمهوري (يسار وسط) إلى حسم نقاط عدة ،لعل
أهمها الرفع من ميزانية وزارتي الداخلية والدفاع لسنة  2015التي ستعرض
على المجلس التأسيسي لمناقشتها في شهر أكتوبر المقبل وال��ى توظيف
مساهمة استثنائية على التونسيين كافة ،من أُج��راء وحرفيين ومهن حرة
وأصحاب مؤسسات من مختلف القطاعات لتمـــويل صندوق وطــني لمقاومة
اإلرهاب.

أك���د رئ��ي��س ال������وزراء ال��ع��راق��ي
نوري المالكي أمس ،أن ما تقوم به
عصابات «داعش» ضد المسيحيين
وتهجيرهم من نينوى يكشف زيف
ادعاءات وجود ما يسمى بـ»الثوار»،
فيما لفت إل��ى أهمية الوقوف صفا ً
واحدا ً لمواجهتهم.
وقال المالكي في بيان إن «ما تقوم
به عصابات داع��ش اإلرهابية ضد
مواطنينا المسيحيين في محافظة
نينوى واع��ت��داءه��م على الكنائس
ودور العبادة ،تكشف زيف االدعاءات
ال��ت��ي ت��ص��در ه��ن��ا وه��ن��اك ب��وج��ود
م��ا يسمى ب��ال��ث��وار أو غيرهم بين
صفوفهم» ،مبينا ً أن «تلك األعمال
تكشف الطبيعة اإلجرامية واإلرهابية
المتطرفة لهذه الجماعة وما تشكله
م��ن خطر على اإلنسانية وتراثها
المتوارث عبر القرون».
ودع��ا المالكي أجهزة الدولة إلى
«توفير جميع مستلزمات الحياة
الكريمة ل��ه��ؤالء المواطنين الذين
ع���اش���وا ب���أم���ان وس��ل�ام ف���ي ه��ذه
المحافظة وغيرها من المحافظات
العراقية منذ مئات السنين» ،مطالبا ً
العالم أجمع بـ»الوقوف صفا ً واحدا ً
لمواجهتهم».
وأكد المالكي« :أهمية تزويد اللجنة
التي شكلها مجلس ال��وزراء لرعاية
ش���ؤون ال��ن��ازح��ي��ن بالصالحيات
والتخصيصات الالزمة للوصول إلى
النازحين جميعا ً وتقديم يد العون
لهم بأسرع وقت».
وبدأت األسر الكلدانية واآلشورية
وال��س��ري��ان��ي��ة ف��ي مدينة الموصل
بحركة نزوح جماعي غير مسبوقة
ف��ي ت��اري��خ ال��ع��راق م��ن مناطقها
األصلية ،عقب انتهاء مهلة  24ساعة
التي ح��دده��ا تنظيم «داع���ش» لهم
لإلسالم أو دفع الجزية وإما القتل.
يذكر أن رئيس مجلس إسناد أم
الربيعين زهير الجلبي كشف الجمعة
الماضي ،أن مسؤول تنظيم «داعش»
أبو بكر البغدادي أمهل المسيحيين
يوما ً واح��دا ً لمغادرة المحافظة أو
قتلهم ،فيما أشار إلى أن أتباعه قاموا
بنهب أموالهم وممتلكاتهم.
على صعيد آخ��ر ،أعلنت وزارة

الدفاع العراقية أمس تطهير مناطق
ف��ي ن��اح��ي��ة ج���رف ال��ص��خ��ر شمال
محافظة بابل ،ومنطقة الهارونية في
محافظة ديالى ،مؤكدة مقتل عدد من
اإلرهابيين.
وأف����اد م��وق��ع «ال��س��وم��ري��ة» أن
ال���وزارة قالت في بيان« :إن قيادة
عمليات بابل تمكنت من قتل عدد من
اإلرهابيين وتطهير مناطق في جرف
الصخر من خالل عمليات تعرضية
واسعة شنتها ضد معاقل تنظيمات
داعش اإلرهابية» .وأضاف البيان:
«أن هذه العملية أسفرت عن تحقيق
نجاحات كبيرة في منطقة البحيرات
وص��ن��ي��دي��ج ،إذ تمكنت القطعات
العسكرية من قتل اإلرهابيين وتدمير
عجالتهم».
وأك���دت ال����وزارة تحرير منطقة
الهارونية في محافظة ديالى وقتل
عدد من اإلرهابيين ،وقالت إنه «بعد
عملية تعرضية واستباقية تمكن
رجال فرقة المشاة اآللية الخامسة
من تحرير منطقة الهارونية في ديالى
بعد اشتباكات عنيفة وقتل العديد من
اإلرهابيين».
وأوض��ح��ت ال����وزارة أن «الجهد
الهندسي التابع للفرقة تمكن من إعادة

نصب جسر الهارونية ال��ذي يربط
مركز المدينة بالمناطق والمحافظات
الشمالية بعد تعرضه إلى تدمير من
قبل المجاميع اإلرهابية».
وك��ان مصدر في شرطة محافظة
ديالى أك��د منذ يومين أن مسلحي
«داع����ش» ف��ج��روا ب��ع��ب��وات ناسفة
جسر الهارونية بقضاء المقدادية
شمال شرقي بعقوبة.

ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،أن العمليات
العسكرية األم��ن��ي��ة ت��ت��واص��ل في
ال���ع���راق ل��ط��رد ج��م��اع��ة «داع����ش»
اإلرهابية من المناطق التي ينتشر
فيها في محافظتي نينوى وصالح
الدين وكركوك وديالى ،بينما تستمر
العمليات العسكرية ف��ي األن��ب��ار
لمواجهة اإلرهاب.

طالباني يعود برفقة عائلته و�أقاربه وفريقه الطبي
«الدعوة» و«القانون» يختلفان على رئي�س الحكومة
حطت طائرة الرئيس العراقي
المنتهية والي��ت��ه ج�لال طالباني
ف��ي م��ط��ار السليمانية ف��ي إقليم
كردستان بعد رحلة عالجية دامت
ع��ام��ا ً وسبعة أش��ه��ر ف��ي ألمانيا
بسبب إص��اب��ت��ه بجلطة دماغية
نهاية  ،2012في وقت طفت على
السطح خالفات بين حزب الدعوة
بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي
وائتالف دولة القانون حول تسمية
رئيس الحكومة.
فيما تستعد القوى السياسية
ليوم األربعاء النيابي .أعلنت وسائل
إعالم كردية في محافظة أربيل أول
من أمس أن طائرة طالباني ،التي
أقلعت ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن مطار
برلين حطت ف��ي م��ط��ار محافظة
السليمانية ،مشيرة إلى أن عائلته
وأق���ارب���ه وال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي ك��ان��وا
برفقته.
ولم تقم لطالباني مراسم استقبال
رس��م��ي��ة بسبب ارت���ف���اع درج���ات
ال��ح��رارة وت��زام��ن عودته مع شهر
رمضان فضالً عن الظروف األمنية
والسياسية التي يمر بها العراق.
وقال ناطق باسم حزب االتحاد
ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ك��ردس��ت��ان��ي إن
طالباني يحتاج «إل��ى المزيد من
ال��رع��اي��ة وأن حالته الصحية ال
تؤهله وال تساعده على ممارسة
دوره ك��رئ��ي��س ل��ل��ج��م��ه��وري��ة»،
مستدركا ً أن��ه «ح��ت��ى وإن كانت
صحته تسعفه على القيام بمهامه
ل��ك��ن والي��ت��ه ال��ث��ان��ي��ة ان��ت��ه��ت في
المنصب ،واألك��راد هم اآلن بصدد
ترشيح آخر بدال عنه لممارسة هذا
ال��دور وتقديمه للبرلمان األربعاء

المقبل للتصويت عليه».

خالفات االئتالف

ف��ي األث��ن��اء ،طفت على السطح
خ�ل�اف���ات ض��م��ن ائ���ت�ل�اف «دول���ة
القانون» الذي يضم حزب الدعوة
ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س ال�����وزراء ن��وري
المالكي ،إذ أعلنت «كتلة مستقلون»
المشاركة في االئتالف رغبة رئيسها
حسين الشهرستاني بالترشح
لمنصب رئيس الوزراء.
وكشفت مصادر في «التحالف
الوطني» الذي يضم كتلتي الحكيم
والصدر ،عن تقديم ثالثة مرشحين
لشغل منصب رئيس الوزراء مقابل
ث�لاث��ة مرشحين قدمهم ائتالف
«القانون» لخالفة المالكي الذي

ب��ات خ���ارج ال��ح��س��اب��ات بعد أن
أص��ب��ح التغيير«واقعا ال نقاش
فيه» ،بحسب ناطق باسم كتلة
الحكيم ،التي مازالت تتريث في

طرح مرشحيها على الكتل األخرى
خارج التحالف الوطني ،منتظرة
انسحابا ً رسميا ً م��ن قبل رئيس
الحكومة المنتهية واليته.

البارزاني يرحب بعودته
رحب رئيس منطقة كردستان مسعود بارزاني في رسالة عبر
وسائل اإلعالم الكردستانية بعودة طالباني ،متمنيا ً له الشفاء التام
والمساهمة في توحيد الصف الكردي «في هذه المرحلة الحساسة».
وأثنى رئيس وزراء اإلقليم نيجيرفان بارزاني على دور الرئيس
طالباني في حل الخالفات وتدخالته اإليجابية في األزمات العراقية
ونجاحه في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء العراقيين.

معارك عنيفة في مطار العا�صمة الليبية طرابل�س
ذك���ر م��س��ؤول ف��ي أم���ن المطار
وش��ه��ود ع��ي��ان أن م��ع��ارك عنيفة
باألسلحة الثقيلة دارت أمس األحد
بين مجموعات مسلحة متناحرة
تتواجه منذ أسبوع للسيطرة على
مطار طرابلس الدولي.
وق����ال م���س���ؤول أم����ن ال��م��ط��ار
الجيالني الداهش لفرانس برس
إن «المطار تع ّرض أم��س لهجوم
ب��ق��ذائ��ف ال���ه���اون وال��ص��واري��خ
ومدفعيات دب��اب��ات» .م��ؤك��دا ً أنه
«ال��ه��ج��وم االع���ن���ف» م��ن��ذ ب��داي��ة
االش��ت��ب��اك��ات االح���د .وأوض���ح أن
طائرة ليبية في المدرج تحترق.
وت��ظ��ه��ر ص����ور وض��ع��ت على
شبكات التواصل االجتماعي طائرة
تابعة لشركة ال��ط��ي��ران الليبية
تحترق بينما ترتفع سحابة دخان
فوق المطار.
وقال الداهش :إن «كتائب ثوار
الزنتان يتصدون لهجوم شنته
م��ج��م��وع��ة م���ن م��دي��ن��ة م��ص��رات��ة
المنافسة وجماعات إسالمية أخرى

في غرب طرابلس
ولم يتمكن من توضيح ما إذا كان
سقط ضحايا».
وق��ال سكان منطقة قريبة من
المطار إن م��ع��ارك «عنيفة ج��دا»
تدور ،موضحين انهم رأوا دبابات
تشارك في القتال.
وك��ان��ت م��ع��ارك ج��رت الجمعة

ب��ي��ن م��ج��م��وع��ات مسلحة ح��ول
المطار بعد بضع ساعات من إعالن
وقف إلطالق النار بين ميليشيات
ت��ت��ح��ارب م��ن��ذ أس��ب��وع م��ن أج��ل
السيطرة على المطار.
إش���ارة ال��ى أن مطار طرابلس
مغلق منذ أسبوع بعد هجوم شنته
ميليشيات إسالمية لطرد كتائب

ث���وار ال��زن��ت��ان ال��ذي��ن يسيطرون
عليه منذ  2011مع مواقع أخرى
ع��س��ك��ري��ة وم��دن��ي��ة ف���ي ج��ن��وب
العاصمة الليبية.
ومنذ اندالع أعمال العنف سقطت
ع��ش��رات ال��ق��ذائ��ف ع��ل��ى ال��م��ط��ار
وألحقت أضرارا ً بالمنشآت وبأكثر
من عشر طائرات ليبية.

