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المقاومة :ت�صريحات نتنياهو اعتراف �صريح بالهزيمة

�ألمانيا تمد المقاتلين الأكراد بال�سالح لمواجهة «داع�ش»

عبا�س� :سنلتحق بـ 522منظمة دولية

�صحافة غربية :تحرير �آمرلي �أبرز �إنجاز للقوات العراقية
أخ��ي��را ً تمكنت ال��ق��وات العراقية
من الدخول إلى ناحية آمرلي وفك
الحصار ،الذي تفرضه منذ أكثر من
شهرين عناصر تنظيم داع��ش على
الناحية ال��ت��ي قطعت عنها الماء
والغذاء منذ أسبوعين ،فيما وصفت
الصحافة الغربية هذه العملية بأنها
«أب��رز إنجاز للقوات العراقية» منذ
هجوم هذا التنظيم وداعميه في 10
من حزيران.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الدفاع
العراقي أم��س ،أن ال��ق��وات األمنية
بمساعدة الحشد الشعبي تمكنت
من قتل  65إرهابيا ً من تنظيم داعش
وأسروا  27آخرين في ناحية آمرلي
شرق تكريت.
وق��ال��ت ال����وزارة ف��ي بيان تلقته
«شبكة عراق القانون»« :إن الحشد
الشعبي وبالتعاون مع االستخبارات
العسكرية تمكنوا من قتل  65داعشيا ً
بينهم قياديون وأس��روا  27آخرين
في آم��رل��ي» .وأض��اف��ت ال���وزارة أنه
«تم االستيالء أيضا على  13سيارة
مختلفة لداعش في الناحية».
وكانت ق��وات الجيش العراقي،
مدعومة بمتطوعين ،قد بدأت عملية
عسكرية كبيرة السبت الماضي لفك
الحصار عن آمرلي ،تزامنا ً مع عملية
إلقاء مساعدات إنسانية رافقها قصف
جوي أميركي.
وصمدت آمرلي ،الواقعة على بعد
 160كيلومترا ً شمال بغداد ،بوجه
م��ح��اوالت مسلحي تنظيم داع��ش
وداعميه الحتاللها منذ  84يوماً،
على رغم حرمانها من المياه والطعام
وتطويقها من جميع المنافذ.
وق��ال مدير ناحية سليمان بيك
إن «ال��ج��ي��ش وال��ش��رط��ة والحشد
الشعبي ،دخلوا ناحية آمرلي ،وفكوا
الحصار عن األهالي بعدما اشتبكوا
م��ع المسلحين ،ال��ذي��ن يحاصرون
ال��ن��اح��ي��ة» .وأض���اف أن «عناصر
الدولة اإلسالمية أصبحت بين قتيل
وجريح ،فيما فر اآلخرون وأصبحت
آمرلي محررة».
وإلى جانب قوات الجيش ،شاركت
ق��وات النخبة وق���وات البيشمركة
الكردية ،ومتطوعو الحشد الشعبي،
الذي يضم ميليشيات مسلحة .وأقر
المتحدث باسم ال��ق��وات المسلحة
بسقوط ضحايا بين القوات العراقية،
لكنه لم يحدد عددهم.
وك���ان ال��ج��ي��ش األم��ي��رك��ي أعلن
السبت أنه ألقى مساعدات إنسانية
على ناحية آم��رل��ي راف��ق��ه��ا قصف
لمواقع المسلحين .وقال المتحدث
ب��اس��م وزارة ال���دف���اع األم��ي��رك��ي��ة
ج��ون كيربي« :بطلب من الحكومة

نازحون بفعل ارهاب داعش
العراقية ،ألقى الجيش األميركي
مساعدات إنسانية لبلدة آمرلي».
وأض��اف« :الطيران األميركي ألقى
هذه المساعدة بينما قامت طائرات
أسترالية وفرنسية وبريطانية أيضا ً
بإلقاء مواد غذائية ضرورية جداً».
وأوضح أن عملية إلقاء المساعدات
صاحبتها «ضربات مجاورة منسقة
تستهدف إرهابيي داعش دعما لهذه
العملية اإلنسانية».

أسلحة ألمانية لألكراد

وف��ي تطور جديد ،ق��ررت ألمانيا
إرسال أسلحة لتسليح  4000مقاتل
ك��ردي يدافعون عن مناطق شمال
العراق في مواجهة مسلحي داعش.
وتتضمن األسلحة ال��ت��ي سترسل
بنادق وأسلحة آلية وأنظمة مضادة
للدبابات وعربات مصفحة ،بحسب
م��ا ذك��رت��ه وزي���رة ال��دف��اع األلمانية
أورسوال فون در ليين.
ويقول المراسلون إنه من النادر
أن تصدر ألمانيا أسلحة إلى مناطق
صراع دائر.
وت���ش���ارك ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة
وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا أيضا ً في
تسليح األكراد في شمال العراق.
وقالت فون در ليين« :إن هذا في
مصلحتنا األمنية» ،مضيفة أن شحن
األسلحة سيكون على ثالث دفعات

بدءا ً من هذا الشهر .وستنقل األسلحة
جوا ً إلى أربيل في «إقليم كردستان»
عبر بغداد.
وأف�����ادت ت��ق��اري��ر بثتها محطة
تلفزيون «إي��ه آر دي» األلمانية أن
األسلحة موجود في مخازن ألمانية
منذ وقت طويل ،ويرجع كثير منها
إلى فترة الحرب الباردة.
وقد عبر بعض السياسيين األلمان
عن مخاوف من أن تقع األسلحة  -في
نهاية المطاف  -في أيد أخرى .وقال
وزي��ر الخارجية األلماني ،فرانك -
فولتر شتاينماير «ه��ذا ليس ق��رارا ً
سهالً بالنسبة إلينا ،لكنه القرار
ال��ص��ائ��ب ف��ي وض��ع صعب م��ن كل
النواحي» .وقالت الحكومة إن ألمانيا
تتحمل «مسؤولية إنسانية ،بمساعدة
هؤالء الذين يعانون ،ووقف مسلحي
«الدولة اإلسالمية».
وك��ان��ت ألمانيا أرس��ل��ت بالفعل
معونات إنسانية إلى منطقة األكراد
لمساعدة الالجئين الذين أجبرهم
المسلحون  -ال��ذي��ن يضطهدون
الشيعة والمسيحيين واأليزيديين
واألقليات األخرى  -على النزوح.

«حقوق اإلنسان
العراقية» تحذر

أك����دت وزارة ح��ق��وق اإلن��س��ان
العراقية أم��س أن تنظيم «ال��دول��ة

اإلسالمية» يمثل خطرا ً عالميا ً ويهدد
استقالل العراق ،مؤكدة أنه ظاهرة
تتحدى الحدود.
وقال وزير حقوق اإلنسان العراقي
محمد شياع السوداني في جلسة
طارئة لمجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم المتحدة إن «تنظيم الدولة
اإلسالمية يرتكب أعماال وحشية بحق
المدنيين في العراق ويهدد سالمة
أراضي البالد ويمثل خطرا ً عالمياً».
وأضاف السوداني أن «العراق يواجه
مخاطر تهدد استقالله» ،مشيرا ً إلى
أن «مسلحي التنظيم يحاولون تغيير
تكوينه السكاني والثقافي».
وأك��د الوزير العراقي أن «داعش
ليس ظ��اه��رة عراقية إن��م��ا ظاهرة
تتخطى الحدود وتمثل خطرا ً وشيكا ً
على ك��ل دول العالم وتتحدى كل
م��ب��ادئ ح��ق��وق اإلن��س��ان والقانون
الدولي».

موسكو قلقة من التدخل
الخارجي

م��ن جهة أخ���رى ،أعلن المندوب
الروسي الدائم لدى األم��م المتحدة
وغيرها من المنظمات الدولية في
جنيف ألكسي بورودافكين أن مأساة
العراق تؤكد أن التدخل الخارجي غير
الشرعي يؤدي إلى انتشار اإلرهاب.
وق����ال ب��وروداف��ك��ي��ف ف��ي كلمة

ألقاها ف��ي جلسة خاصة لمجلس
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أمس
إن «ال��م��أس��اة الحالية ف��ي العراق
ه��ي دليل واض��ح على أن التدخل
العسكري الخارجي غير الشرعي،
ال��ذي ي��ؤدي إل��ى ت��ده��ور ال��دول��ة ،ال
يقيم ديمقراطية وال يساهم في تعزيز
حقوق اإلنسان».
وأك��د تعليقا ً على نشاط تنظيم
داعش أن «الفوضى تدفع إلى انتشار
التطرف واإلره���اب» ،مشيرا ً إلى أن
السلطات السورية والعراقية تواجه
اإلرهاب الدولي.
وشدد الدبلوماسي الروسي على
أن موسكو ت��دع��م ب��غ��داد ودمشق
في خطواتهما الرامية إلى مكافحة
اإلرهاب.
وأشار بورودافكين إلى أن موسكو
ت���رى م���رة ت��ل��و األخ����رى أن بعض
الدول تتالعب مع اإلرهابيين وحتى
تشجعهم بشكل غير مباشر ،مذ ّكرا ً
ب��أن روس��ي��ا ح��� ّذرت أك��ث��ر م��ن مرة
من عواقب مثل هذه السياسة غير
المسؤولة والخطرة.
على صعيد آخ���ر ،أعلنت بعثة
الألمم المتحدة في العراق أمس مقتل
وإصابة  2790شخصا ً خالل شهر
آب جراء أعمال اإلرهاب والعنف ،فيما
أشارت إلى نزوح  600ألف شخص
من ديارهم خالل الشهر ذاته.

المالكي لأهالي الناحية :العراق �سيكون مقبرة للدواع�ش
قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية واليته نوري المالكي أمس ،إن صمود
أهالي آمرلي سيكتبه التاريخ بأحرف من ذهب ،مؤكدا ً أن العراق سيكون مقبرة
للدواعش.
وخاطب المالكي ،الذي وصل إلى ناحية آمرلي لتفقد القطعات العسكرية،
األهالي قائالً« :صمودكم سيكتبه التاريخ بأحرف من ذهب ،مشددا ً على ضرورة
تشكيل قوة عسكرية من أبناء الناحية تكون حامية للمنطقة» ،وقال« :البد من
تشكيل قوة عسكرية تكون صامدة وحامية كي ال يعود القتلة الذين ينفذون
أجندات حاقدة إلى هذه المدينة».
ودع��ا المالكي األهالي إلى أن يستعدوا ليكونوا ضمن القوات المسلحة
ويالحقوا اإلرهابيين أينما كانوا ،وأضاف« :إن آمرلي كانت محط ملحمة اشتركت
فيها القوة الجوية وأبناء الحشد الشعبي ومكافحة اإلرهاب والمدفعية» ،الفتا ً
إلى أن «طيران الجيش نفذ خالل المدة الماضية  300طلعة جوية» .وأشار إلى
أن «مالحمنا يجب أن تكون جميعا ً ملحمة وطنية واحدة تؤمن بالعراق ووحدته
وسيادته ورفض الطائفية والطائفيين ومن يريد زرع الفتنة بين المسلمين»،
مجددا ً تأكيده أن «العراق سيكون مقبرة للدواعش كما حصل في آمرلي» .وأمر
المالكي الوزارات كافة بتوفير الخدمات ألهالي ناحية آمرلي.
وتمكنت القوات األمنية مدعومة بمتطوعي الحشد الشعبي أول من أمس ،من
فك الحصار عن ناحية آمرلي والقرى المحيطة بها ،وفتح الطريق الرابطة بينها
وبين قضاء الطوز شرق تكريت ،بعد نحو شهرين من قيام تنظيم «داعش»
اإلرهابي بمحاصرة الناحية.

قنوات ات�صال بين �أربيل وع�شائر المو�صل
لتحرير رهائن البي�شمركة
باألمس سد الموصل ...واليوم زمار تدخلها البيشمركة الكردية .لكن
خلف هذا التقدم تح ٍد آخر لتلك القوات .شريط فيديو يبثه تنظيم داعش
يظهر رج��اال ً يقولون إنهم ينتمون إل��ى الفرقة األول��ى من البيشمركة،
والمسؤولة عن تحرير مناطق السد محتجزون لديه في عملية تمت عن
طريق الخطأ بحسب ما قالت سلطات اإلقليم.
وأك��د المتحدث باسم وزارة البيشمركة العميد هلكرت حكمت أن
«المحتجزين هم من جنود البيشمركة ،لكنهم لم يحتجزوا بواسطة معارك
وإنما عن طريق الخطأ ،وهم ليسوا من أهالي هذه المنطقة» ،مشيرا ً إلى
أنهم «عندما ذهبوا إلى هذه القرى تفاجأوا بوجود مقاتلي داعش» ،متحفظا ً
«عن ذكر عددهم».
قنوات اتصال فتحت بين «إقليم كردستان» والعشائر التي تسكن
مناطق الموصل ،وال��ه��دف إيجاد طريقة تحرير الجنود المختطفين
وحفظ أرواحهم .وأض��اف العميد هلكرت« :حاولنا عن طريق العشائر
وأهالي المنطقة» ،مشيرا ً إلى أن «المحاوالت حتى اآلن مستمرة من أجل
تحريرهم» ،موضحاً« :لكن لم نحصل على نتائج إيجابية إلى اآلن» .كما
أكد «ليس لدينا أي خطوط تواصل أو عالقة مع داع��ش» ،معتبرا ً أن ما
يحصل معركة والمعركة تحصل فيها مثل هذه الحاالت».
وق��ال النائب سعيد مصيفي عضو لجنة البيشمركة ف��ي برلمان
كردستان« :نحن ال يمكننا إيقاف ضربات حلفائنا ضد داعش ،لكن في
كل المعارك طرفا الصراع لديهما أسرى من الجانب اآلخر» ،الفتا ً إلى أنه
«يمكن أن يحصل تبادل بالمعتقلين بين الطرفين ومن المهم على «إقليم
كردستان» أن يعمل كل ما في وسعه من أجل الحفاظ على حياة هؤالء
وبكل األشكال».
وحذرت كردستان داعش ومن يتعاون معه من أية إساءة قد يتعرض
لها جنود البيشمركة الموجودين لديه ،بحسب ما تقول وزارة البيشمركة
التي اعترفت بوجود مقاتليها لدى هذا التنظيم .فيما يبدو أن اإلقليم الكردي
لن يمتثل لمطالبات التنظيم بوقف التعاون العسكري مع واشنطن.
ال ات��ف��اق وال ت��ف��اوض م��ع الخاطفين ،رد واض��ح وص��ري��ح ل��ـ «إقليم
كردستان» ال��ذي سجلت قواته تقدما ً لجهة تحرير مناطق كان داعش
يحاول إحكام قبضته عليها.

أك��د رئيس السلطة الفلسطينية
المنتهية والي��ت��ه م��ح��م��ود عباس
أن القيادة الفلسطينية ستلتحق
بـ 522منظمة وهيئة دول��ي��ة ،من
ضمنها التوقيع على ب��روت��وك��ول
روما ،إذا لم تتحرك المفاوضات مع
«اإلسرائيليين» قدماً.
وقال عباس في كلمة في اجتماع
الهيئة العامة إلقليم حركة فتح في
البيرة بالضفة الغربية أول من أمس:
«إذا أعطونا دولة على حدود 1967
من دون أن تكون القدس الشرقية
عاصمة للدولة الفلسطينية ،لن يكون
هناك حل».
يذكر أن فلسطين أصبحت في
نيسان الماضي عضوا ً في «اتفاقيات
جنيف» ،وهي االتفاقيات التي ترتكز
عليها نصوص القانون اإلنساني
ال��دول��ي ،خصوصا ً ف��ي م��ا يتعلق
ب��أح��ك��ام ال��ص��راع��ات المسلحة،
والمناطق الواقعة تحت االحتالل.
وف���ي ال��س��ي��اق ،اع��ت��ب��رت حركة
ال���م���ق���اوم���ة اإلس�ل�ام���ي���ة ح��م��اس
تصريحات نتنياهو ،ح��ول سحب
ج��ن��وده م��ن غ���زة خ��وف��ا ً عليهم،
اع��ت��راف �ا ً ص��ري��ح �ا ً بهزيمة جيش
االحتالل «اإلسرائيلي» أمام المقاومة
الفلسطينية.
وق���ال ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم
حماس سامي أبو زهري ،في تصريح
صحافي مقتضب إن «تصريحات
رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين
نتنياهو بأنه سحب جنوده من غزة
خوفا ً عليهم من القتل أو الخطف

«تمثل اعترافا ً صريحا ً بالهزيمة أمام
المقاومة».
وكان نتنياهو ب ّرر ،قبوله بوقف
إط�لاق النار برغبته في «الحفاظ
على الموارد «اإلسرائيلية» لمواجهة
تهديدات إقليمية محتملة أخ��رى»
(بحسب ق��ول��ه) .وأض���اف رئيس
ح��ك��وم��ة االح���ت�ل�ال ف���ي ت��ص��ري��ح
للتلفزيون الحكومي «حاربنا مدة
 50يوما ً وك ّنا قادرين على الحرب
م��دة  500ي��و ٍم ،ولكننا في وضع
توجد فيه ال��دول��ة اإلسالمية على
أبواب األردن والقاعدة في الجوالن
وعليه ق ّررنا عدم الغرق في مستنقع
غزة واكتفينا بهدفنا ...إعادة الهدوء

�سرقة �أ�سلحة ع�سكرية ا�ستخبارية
�سرية وح�سا�سة من جي�ش االحتالل
«ترجمة مركز شتات»
كشفت موقع « »0404العبري المقرب م��ن جيش
االحتالل «اإلسرائيلي» أن كمية من المعدات العسكرية
إضافة إلى عدد من أجهزة الهواتف النقالة قد فقدت فجر
أول من أمس من أحد مواقع جيش االحتالل شمال الضفة
الغربية.
وذكر الموقع أن الموقع العسكري المقام على أراضي
ش��رق محافظة طوباس قد تعرض للسطو عندما كان
جنود المناوبة من وحدة عوكيتس يلهون في أحد أماكن
الموقع العسكري األمر الذي تسبب بهذا الحادث الذي
وصف بالخطير.
وادع���ى ال��م��وق��ع أن فلسطينيين م��ن ق��ري��ة تياسير

المجاورة تمكنوا من دخ��ول الموقع وسرقة حقيبتين
لصاروخي الو ومنظار عسكري و 30جهاز هاتف نقال
لجميع جنود الوحدة الموجودين في المكان ،إضافة إلى
أغراض شخصية تخص الجنود.
وق��ال الموقع« :إن الجنود فوجئوا بسرقة المعدات
فور عودتهم إلى المكان في حين تمكن نظام التعقب من
الوصول إلى المنطقة الموجودة فيها األجهزة إذ دخل
الجيش لقرية تياسير إال أنه لم يعثر على المعدات».
ونقل الموقع عن مصدر عسكري قوله« :إن ما حصل
يعتبر خلالً كبيرا ً ومن شأن هذه القصة أن تنتهي بشكل
آخر وأن��ه يأمل أال تحتوي هذه األجهزة على معلومات
استخبارية سرية حساسة ،إضافة إلى الصور التي من
شأنها أن تصل إلى جهات معادية».

عبد اهلل الثاني ي�شارك في قمه للناتو
في بريطانيا يومي  4و� 5أيلول
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
أكدت عمان أن العاهل األردني الملك عبد الله الثاني
سيشارك في قمة حلف الناتو التي تستضيفها المملكة
المتحدة يومي  4و 5أيلول الحالي.
وسيلتقي الملك عبد الله الثاني على هامش مشاركته
في القمة ،التي يحضرها هذا العام ما يقارب  60رئيس
دولة على مستوى العالم ،عددا ً من كبار الشخصيات
العالمية المشاركة ورؤس��اء دول (صديقة) ،لبحث
أواصر التعاون بين األردن وبلدانهم وسبل تعزيزها في
مختلف المجاالت.
ويجري الملك األردن��ي ورئيس ال��وزراء البريطاني
ديفيد كاميرون خالل الزيارة ،محادثات تتناول عالقات

الصداقة بين البلدين وسبل تطويرها والنهوض بها في
شتى الميادين ،إضافة إلى آخر المستجدات اإلقليمية
والدولية.
وسيجتمع الملك ،خالل زيارته المملكة المتحدة،
بعدد من ممثلي لجان البرلمان البريطاني وقيادات
فكرية وسياسية بريطانية.
وقالت وكالة األنباء األردنية الرسمية «بترا» التي
نقلت الخبر ،إن قمة الناتو «تشكل فرصة دوري��ة
لرؤساء الدول األعضاء في الحلف لاللتقاء والتشاور
حول مختلف التحديات العالمية» .وأضافت «بترا»:
«يرتبط األردن ،الذي يتمتع بموقع شراكة متقدم مع
حلف الناتو ،بعدد من االتفاقات مع الحلف ،وينظر إليه
كشريك في تعزيز السلم واألمن واالستقرار العالمي» .

الي�سار التون�سي ير�شح الهمامي ل�سباق الرئا�سة

المالكي خالل زيارته آمرلي أمس

م�سلحون ي�سيطرون على ملحق تابع لمبنى ال�سفارة الأميركية

الحكومة الليبية تفقد ال�سيطرة على مقارها في طرابل�س
أعلنت الحكومة الليبية الموقتة
مساء أمس أن أغلب مقار ال��وزارات
والمؤسسات والهيئات الرسمية في
طرابلس باتت خارج سيطرتها ،الفتة
إلى أنها تمارس مهماتها من خارج
العاصمة حتى تأمينها.
وقالت الحكومة التي تدير أعمالها
من أقصى شرق ليبيا لتجنب ضغوط
الميليشيات اإلسالمية الحاضرة
بقوة في طرابلس في بيان« :إن هذه
المقار محتلة من قبل مسلحين بعد
أن جرت محاصرتها واقتحامها من
قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من
دخولها وهددوا وزراءها ووكالءهم».
وأض��اف��ت أن��ه «ب���ات م��ن الخطورة
بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار
عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء
باالعتقال أو باالغتيال» .وأش��ارت
إلى أن «التشكيالت المسلحة أعلنت
تهديدات مباشرة لموظفي الدولة بل
وهاجمت وأحرقت بيوتهم وروعت
أسرهم».
وف��ي بيانها أك��دت الحكومة أن
«المباني والمقار العامة للدولة غير
آمنة ويتعذر الوصول إلى بعضها بعد
أن صارت تحت أيدي المسلحين».
ولفتت إل��ى أن��ه «وحتى يتم تأمين
الدولة ومقارها العامة فإن الحكومة
ستعمل م��ن أي مدينة ليبية مع

لمواطني «إسرائيل».
ويواجه نتنياهو انتقادات حادة
في «إسرائيل» على خلفية إدارت��ه
للعدوان على قطاع غ��زة ،وه��و ما
انعكس تراجعا ً في شعبيته فضالً عن
الخالفات داخل االتئالف الحكومي.
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،أع��ل��ن جيش
االح���ت�ل�ال «اإلس���رائ���ي���ل���ي» ع��زم��ه
م��ص��ادرة  4000دون��م م��ن أراض��ي
الضفة الغربية في مدينتي الخليل
وبيت لحم .واعتبر جيش االحتالل
ه��ذه ال��خ��ط��وة ج���زءا ً م��ن ال��ق��رارات
السياسية التي اتخذت عقب مقتل
ثالثة مستوطنين بعد اختفائهم في
المنطقة ذاتها في حزيران الماضي.

 15قتي ًال بهجوم من�سق
على مبنى اال�ستخبارات في مقدي�شو

المليشيات الليبية تسيطر على العاصمة
استمرار تواصلها بكل موظفي الدولة
وال��م��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة بالعاصمة
طرابلس ،وستقوم بتسيير األعمال
وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة
جديدة».
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن��ت وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة أن��ه��ا تلقت
معلومات ع��ن «سيطرة مسلحين
ليبيين على ملحق مهجور تابع
ل��م��ب��ن��ى ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة في
العاصمة الليبية طرابلس».
ونقلت وسائل اإلعالم عن مسؤول

دف��ع تحالف الجبهة الشعبية
اليساري التونسي بقيادة األحزاب
المنضوية تحت لوائه إلى االنتخابات
البرلمانية ،باستثناء الناطق الرسمي
للجبهة رئيس ح��زب العمال حمة
الهمامي الذي ا ُتفق بإجماع مجلس
األمناء على ترشيحه لالنتخابات
الرئاسية.
وتدخل الجبهة الشعبية سباق
االنتخابات بعدد من أعضاء مجلس
األم��ن��اء ،الذين يترأسون ع��ددا ً من
ال��ق��وائ��م ،وم��ن بينهم األم��ي��ن العام
ل��ح��زب الوطنيين الديمقراطيين
زياد األخضر ،واألمين العام لحزب
الطليعة العربي الديمقراطي أحمد

ال��ص��دي��ق ،واألم��ي��ن ال��ع��ام للحزب
الشعبي للحرية وال��ت��ق��دم جلول
عزونة ،واألمين العام لحزب العمال
الجيالني الهامي.
وج����رى ت���وزي���ع رئ���اس���ة ق��وائ��م
االنتخابات على األحزاب المنضوية
ت��ح��ت ل����واء ال��ج��ب��ه��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة:
سبعة لحزب العمال ،وستة لحزب
الوطنيين الديمقراطيين الموحد،
وخ��م��س��ة ل��ح��زب ال��ت��ي��ار الشعبي
القومي الناصري ،وأرب��ع��ة لحزب
البعث العربي االشتراكي ،وثالثة
لحزب القطب ،واثنان لرابطة اليسار
العمالي ،مع رئاسة قائمة واحدة لكل
من حزب الطليعة والحزب الشعبي

للحرية والتقدم ،إضافة إلى أربعة
مستقلين.
وأسندت الجبهة إلى خمس نساء
رئ��اس��ة قائماتها ف��ي ك��ل م��ن دوائ��ر
س��ي��دي ب��وزي��د وص��ف��اق��س وقابس
والمهدية وفرنسا.
وقال المسؤول عن اإلعالم بحزب
العمال شريف الخرايفي« :إن القوائم
التشريعية للجبهة الشعبية تتميز
بثراء تركيبتها المتضمنة فئة مهمة
م��ن الجامعيين والمثقفين الذين
يمثلون نحو  40في المئة ،إضافة
إلى نسبة مهمة من العمال وحضور
للشباب بنسبة  20في المئة ضمن
هذه القوائم».

رفيع في الخارجية األميركية قوله
في تصريحات للصحافيين أول من
أمس «نعتقد أن مباني السفارة في
مأمن لكننا نواصل مراقبة الوضع
على األرض» .وأوضح أن «الواليات
المتحدة نقلت موظفيها وعملياتها
من طرابلس أخيرا ً بسبب المعارك
المستمرة بين عناصر الميليشيات
بالقرب من مبنى السفارة».
وتعمل ال��والي��ات المتحدة مع
الحكومة الليبية عن طريق موظفي
سفارتها الذين نقلوا إلى مالطا.

أعلنت قوات األمن الصومالية ،أنها قتلت مجموعة من
مسلحي حركة الشباب المتطرفة ،منهية هجوما ً منسقا ً جرى
بسيارة مفخخة وإطالق نار استهدف مقر االستخبارات ومركز
اعتقال في العاصمة مقديشو ،فيما تحدث مسؤولون عن مقتل
 15شخصا ً في الهجوم .في وقت استعادت القوات األفريقية
والصومالية بلدة أثناء تقدمها نحو معقل المتطرفين.
وقال مسؤول الشرطة محمد عبدل« :لقد أحبط الهجوم
وقتل كل المهاجمين .الوضع تحت السيطرة اآلن وهناك
جثث للمهاجمين» .وأضاف أن «عنصري أمن أصيبا بجروح
في الهجوم أيضاً».
وكانت عناصر من حركة الشباب المتطرفة هاجمت
في وقت سابق أمس مقر االستخبارات الصومالية وسط

مقديشو ،وفجرت قنابل وفتحت النيران على المبنى كما
أعلنت الشرطة وشهود.
وسمع دوي انفجار قوي ،ذكرت الشرطة أنه ناجم على
األرج��ح عن سيارة مفخخة ،فيما حصل تبادل للنيران.
وأضافت الشرطة أن الهجوم يحمل بصمات حركة الشباب
الذين يهاجمون باستمرار أهدافا ً في العاصمة.
وتقع المباني ،التي تضم سجنا ً يخضع إلجراءات أمنية
مشددة ،بالقرب من فيال صوماليا المجمع المحصن الذي
يضم قصر الرئيس حسن شيخ محمود.
وكان المجمع الرئاسي تعرض لهجوم مماثل في تموز
الماضي .وشن الشباب حينذاك هجوما ً على القصر الرئاسي
الذي قاموا باقتحامه قبل أن يفجروا أنفسهم.

