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م�ؤتمر �إعادة �إعمار غزة في القاهرة ي�شهد ح�ضوراً �إقليمي ًا ودولي ًا مكثف ًا

ال�سي�سي طالب بالتهدئة وعبا�س يتحدث عن الحاجة �إلى �إمكانات كبيرة
انطلقت أعمال مؤتمر إعادة إعمار غزة المنعقد في القاهرة ،بكلمة
افتتاحية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها التزام بالده
دائما ً بالقضية الفلسطينية ،مشيرا ً إلى أنّ إع��ادة اإلعمار تتطلب
التهدئة الدائمة وتولي السلطة الفلسطينية مسؤوليتها ،معتبرا ً أن
الطريق الوحيدة الستدامة السلم في المنطقة هي التوصل لتسوية
عادلة وشاملة ،الفتا ً إلى ضرورة حرمان من يسعى إلى استغالل
معاناة الشعب الفلسطيني من تحقيق أهدافه ،بحسب تعبيره.
المؤتمر الذي يشهد حضورا ً إقليميا ً ودوليا ً مكثفا ً ويشارك فيه
موفدون من نحو خمسين بلدا ً بينهم وزراء خارجية حوالى ثالثين
بلدا ً واألمين العام لألمم المتحدة وممثلو هيئات إغاثية عدة ومنظمات
دولية وسياسية ،ألقى فيه رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية
واليته محمود عباس كلمة أشار فيها إلى أن الوضع في غزة يحتاج
إلى إمكانات وموارد كبيرة إلعادته إلى طبيعته ،موضحا ً أن أكثر من
 90عائلة غزية لم تعد موجودة في السجالت جراء العدوان األخير.
ولفت عباس إلى استمرار االستيطان الصهيوني في الضفة وإلى ما
تتعرض له القدس واألقصى والمقدسات المسيحية من اعتداءات.
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن «وجود بلد
عنصري كـ»إسرائيل» ال يعفي الفلسطينيين من مسؤولياتهم في
إيجاد بيئتهم الحاضنة للتنمية المستدامة واإلعمار( ،راجع كلمة
باسيل في صفحة المحليات).

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
كشفت شبكة «الهالل نيوز» أن السلطات األردنية تقوم
بسحب الجنسية األردنية والرقم الوطني من ذوي أي
مواطن يذهب إلى القتال في سورية.
ولفت مصدر لم يرغب في ذكر اسمه إلى أن الجهات
األردنية المعنية تحتفظ بوثائق زوجات وأبناء األردنيين
الراغبين في تجديد وثائقهم المدنية أو طلب أية خدمة،
ممن انضم ذووه��م إلى المنظمات اإلرهابية في سورية
وقتلوا هناك ،إل��ى حين إحضار شهادات وف��اة رسمية

الجهاد اإلسالمي يرد على كيري

وفي رد غير مباشر على تصريحات كيري ،ذ ّكر القيادي في حركة
«الجهاد اإلسالمي» خالد البطش بأنّ » الدول التي غطت بصمتها
العدوان الصهيوني على قطاع غزة ألكثر من  51يوما ً هي التي
أعطت الفرصة للعدو لتدمير عشرات آالف الشقق السكنية والمصانع
والمؤسسات وتجريف المزروعات وأشجار الزيتون والبرتقال»،
الفتا ً إلى أنّ «هذه الدول تحاول أن تكفر عن ذنبها بدفع بعض األموال
إلعادة اإلعمار».
وح ّذر أن» تتحول تبرعات إعادة اإلعمار إلى الخزينة «اإلسرائيلية»
من خالل شراء مستلزمات ومواد البناء» ،مشددا ً على أن» المطلوب،
هو تحمل هذه الدول المسؤولية عن إعادة اإلعمار بالكامل ووقف
العدوان على شعبنا واالعتراف بحقوقه وإنهاء االحتالل الصهيوني

سورية مصدقة لتجديد وثائقهم ،ولما كان من المستحيل
منح أولئك اإلرهابيين شهادات وفاة رسمية سورية ،فإن
ذلك يعني موضوعيا ً سحب الجنسية والرقم الوطني من
ذوي أولئك اإلرهابيين .ويعتبر هذا اإلجراء بمثابة إجراء
شبه رادع للحيلولة دون انضام أردنيين للجماعات
اإلرهابية ،لكن هذا اإلجراء ال ينسحب على من يوجدون
على األرض األردنية من غير األردنيين.
وكانت تقارير غربية وأميركية و«إسرائيلية» تحدثت
ق��ب�لاً ع��ن ت��دري��ب وتسهيالت وعمليات ع��ب��ور وتسلل
إلرهابيين أردنيين وغيرهم من األردن إلى سورية .

ً
�سلفيا
لماذا �أفرجت ال�سلطات عن 20
بينهم �شاعر القاعدة الزهيري؟
عمان ـ البناء

مساعدات أميركية بـ  212م د

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد التقى صباح
أمس ،نظيره األميركي جون كيرى وذلك قبيل انطالق أعمال المؤتمر
الدولي ،حيث تناولت المحادثاتت سبل تعزيز عالقات التعاون
المشترك بين مصر والواليات المتحدة في المجاالت كافة ،إضافة
إلى القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك وعلى رأسها
األوض��اع في قطاع غزة على ضوء جهود تثبيت التهدئة والجهود
الدولية المبذولة لمكافحة اإلرهاب والتنظيمات المتطرفة واإلرهابية
ومن بينها «داعش».
وفي كلمته أم��ام الجلسة االفتتاحية للمؤتمر ،كشف كيري أن
الواليات المتحدة ستقدم مساعدات جديدة قيمتهما  212مليون
دوالر للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة ،معتبرا ً أنّ «التحديات
اإلنسانية هائلة» ،وأضاف أن «شعب غزة بحاجة ماسة إلى مساعدة
ليس غدا ً وإنما األن» .كذلك دعا كيري الفلسطينيين و«اإلسرائيليين»
إلى استئناف مفاوضات التسوية.
من جهة أخرى ،كشف األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
أن «خطة األمم المتحدة بدعم إعمار قطاع غزة تقدر بنحو  2.1مليار
دوالر» ،مشيرا ً إلى أن «نجاح إعادة إعمار غزة يتطلب توافر أسس
سياسية قوية».

�شبكة �أردنية تتحدث عن �سحب الجن�سية والرقم الوطني
من ذوي الإرهابيين الأردنيين الذين يقتلون في �سورية

وعدم المساواة بين الضحية والجالد كما يسوق لذلك وزير الخارجية
األميركي».

خالل األشهر التسعة األولى من  2014مقارنة مع  ،2013في حين ال
تزال غزة تخضع لحصار «إسرائيلي» محكم ،ويعاني قسم كبير من
سكان القطاع من الفقر.

وقال مسؤول فلسطيني قبل بدء المؤتمر إن دوال ً عربية تعهدت
تقديم نحو ملياري دوالر ،في حين عبَّر دبلوماسي في تصريحات عن
أن «بعض التشاؤم يخيم على األجواء» ألن المانحين «تعبوا من دفع
المال في غياب حل سياسي في األفق».
وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية ووضعت خطة
تفصيلية إلعادة اإلعمار بقيمة أربعة مليارات دوالر ،وإن كان الخبراء
يرون أن القطاع بحاجة إلى مبالغ أكبر من ذلك ،وأن العملية ستستمر
سنوات عدة.
وفي هذا السياق ،قالت منظمة األمم المتحدة لغوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين (أونروا) إن «المعارك أدت إلى تدمير  80ألف
منزل كليا ً أو جزئيا ً والكثير من مرافق البنى التحية وشبكات توزيع
الماء والكهرباء».
ويتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة  20في المئة

هنية يحيي القاهرة

دول عربية تعهدت ملياري دوالر

وج��ه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة
من جهة ثانيةّ ،
«حماس» إسماعيل هنية التحية للقاهرة لدعوتها واستضافتها
المؤتمر الدولي إلع��ادة إعمار قطاع غ��زة ،مؤكدا ً محورية ال��دور
المصري على صعيد القضية الفلسطينية.
وف��ي تصريح مكتوب ،ق��ال هنية إنّ «شعبنا الفلسطيني ال
يستجدي المساعدات ،ولكن حربا ً كبيرة مدمرة وعدوانا ً صهيونيا ً
واسعا ً ارتكب في غزة ،وعلى االحتالل دفع ثمن هذه الجريمة ،وعلى
المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه شعبنا».
وأضاف هنية« :الشعب الفلسطيني يتطلع ألن يكون هذا المؤتمر
مختلفا ً عن سابقيه إذ لم يصل من أموال اإلعمار التي رصدت لغزة في
الماضي أي شيء ،وال بد من أن تتدفق األموال هذه المرة ليبدأ إعمار
ما دمره االحتالل».

«حما�س» :لدينا �أ�سرى «�إ�سرائيليون» �أحياء
أكدت مصادر خاصة مطلعة في حركة «حماس» وجود أسرى «إسرائيليين» أحياء من جيش االحتالل ،أ ُ ِ
سروا خالل العدوان األخير
على قطاع غزة .وقالت المصادر لصحيفة «القدس» الفلسطينية إن الحركة تمتلك «أوراق قوة» ستستغلها على طاولة مفاوضات تبادل
األسرى التي من المتوقع أن تجرى قريبا ً بشكل منفصل بعيدا ً من مفاوضات التوصل التفاق التهدئة.
وأوضحت أن الحركة لن تمنح «إسرائيل» أية معلومات مجانية حول حياة جنودها الذين نجحت كتائب القسام في اختطافهم،
مؤكد ًة أن «إسرائيل» ستفاجأ بكثير من المعلومات .وأفادت بأن حماس لديها جنود أسرى وكذلك جثث لجنود قتلوا في المعارك ،الفتة
إلى أن المفاوضات التي ستجرى ستكون طويلة ومعقدة في حال واصلت «إسرائيل» التعنت واعتمدت على معلوماتها الخاطئة.
ونشرت «حماس» في غزة قبيل عيد األضحى صورا ً كبيرة في الشوارع تشير لصورة الجندي شاؤول آرون والذي أعلنت اختطافه خالل
عملية عسكرية شرق غزة ،وتشير الصورة لصفقة تبادل أسرى أسمتها «وفاء األحرار .»2

هاجم الرمادي من ثالثة محاور وح�صول ا�شتباكات عند تخومها

أفرجت األجهزة األمنية األردنية عن  20سلفيا ً أردنيا ً
من سكان محافظة الزرقاء ومخيم البقعة .وقال مصدر مما
يسمى التيار السلفي بأن اجتماعا ً أقيم في منزل محمود
الشطرات عضو التيار في مخيم البقعة احتفاال ً باإلفراج
عن  18من عناصر التيار في محافظة الزرقاء وعن اثنين
من عناصره في البقعة ،و (للتباحث في آخر المستجدات
الخاصة بالتيار السلفي في المنطقة) من دون اإلشارة إلى
صفات المشاركين في االجتماع.
من جهة أخرى ،أكد محامي الجماعات اإلسالمية موسى
العبد الالت أن بين األسماء التي أفرج عنها :الشيخ حسام

سوبر «أبو فاطمة» وجميل كتكت ومعتز الخاليلة ،إضافة
إلى «شاعر القاعدة» محمد الزهيري.
وأشار العبد الالت ،إلى اعتقال على عامر عازم الخاليلة
في مداهمة لبيته ليالً بمحافظة ال��زرق��اء ،واعتقال أبو
مجاهد الحشايكة عضو التيار في منطقة صويلح.
وأشار إلى أن الخاليلة هو أحد أقرباء أحمد فاضل نزال
الخاليلة الملقب بـ»أبي مصعب ال��زرق��اوي» المسؤول
السابق لتنظيم «قاعدة الجهاد في بالد الرافدين» الذي
قتل في حزيران .2006
وق��ال مصدر« :تم تحويل كمل القعاري عضو التيار
السلفي إلى محكمة أمن الدولة ،ونقله إلى سجن موقر 2
جنوب العاصمة األردنية عمان» .

بان كي مون يدعو الم�س ّلحين في ليبيا
�إلى االن�سحاب من المدن والم�ؤ�س�سات
ق��ال األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم المتحدة ب��ان ك��ي م��ون إن
المجتمع الدولي لن يصمت عما يحدث في ليبيا ،مؤكدا ً أن
األمم المتحدة ستكون دائما ً مع الشعب الليبي.
كما طالب بان المجموعات المسلحة كافة باالنسحاب
من كل المدن والمطارات والمؤسسات الليبية ،ودعا إلى
حوار شامل بين جميع األطراف الليبية ،وقال« :ال بديل
من الحوار لحل األزمة من خالل اتخاد قرارات صعبة».
واعتبر األمين العام لألمم المتحدة أن األولوية القصوى
حاليا ً في ليبيا لوقف االقتتال من دون أي شروط مسبقة.
كما أكد أن ليبيا بحاجة إلى برلمان واحد يمثل الليبيين.
وكان بان كي مون وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس

أول من أمس إلجراء محادثات مع الفصائل المتحاربة في
البالد التي تتقاتل من أجل السيطرة والنفوذ ليصبح أرفع
زائر أجنبي يصل طرابلس منذ ثالثة أشهر.
وقالت األم��م المتحدة في تعليق على حسابها على
تويتر أن األمين العام «سيحث األط��راف الليبية على
المضي قدما ً في الحوار السياسي الستعادة االستقرار
إلى البالد».
وتعاني ليبيا من وج��ود حكومتين وبرلمانين منذ
سيطرة ميليشيا من مدينة مصراتة على طرابلس في آب
وإقدامها على تشكيل حكومتها الخاصة وإرغام الحكومة
المعترف بها دوليا ً على االنتقال شرقاً.

تون�س ت�ستعد لالنتخابات البرلمانية بخطة �أمنية

«داع�ش» ي�سيطر على معظم الأنبار وبغداد قلقة
تتجه اإلدارة األميركية نحو سياسية «اللعب على األوتار»،
فتصف الجيش العراقي بـ «الهش» وغير القادر على الصمود
أمام «داعش» ،في حين تصنف نفسها على أنها المنقذ وتحاول
الضغط على تركيا لمشاركتها في الحرب على التنظيم ،في
وقت تظهر أنقرة وكأنها متخوفة من فتح النار عليها ،خصوصا ً
بعد التواصل بين «داعش» وضباط أتراك بالقرب من الحدود
السورية.
وعلى رغم الضربات الجوية التي تش ّنها أميركا وحلفاؤها
توسع تنظيم «داعش» في أكثر من جهة في العراق ،بعدما فتح
ّ
جبهات في مواجهة القوات العراقية ،وعليه ازداد الخوف اليوم
من أن يكون الهدف المقبل للتنظيم العاصمة العراقية بغداد.
سبعون في المئة من أرض األنبار غرب العراق أصبحت بيد

تنظيم «داع��ش» ،بحسب تقديرات الحكومة المحلية .صحراء
غرب العراق والتي تشكل ثلث مساحته مهددة بسقوطها كاملة
بيد التنظيم .حكومتها المحلية اختلفت وموقف الحكومة العراقية
الرسمي لجهة طلب قوات أميركية برية.
توقعات سقوط األنبار بحسب رئيس مجلس محافظتها خالل
أسبوعين ،إن خفت فيها غارات أميركا وحلفائها أو الغطاء الجوي
العراقي .وقال رئيس مجلس إنقاذ األنبار الشيخ حميد الهايس
إن «القوات األمنية يجب أن تقوم بعملية عسكرية كبيرة من
خالل اجتياح هذه المناطق وتحريرها وعودة السكان ،وهؤالء هم
السند القوي للقوات األمنية».
خطر «داعش» في األنبار يكمن بقربه من العاصمة بغداد مهددا ً
أمنها ،وكرمة الفلوجة أقرب نقاط اقتراب «داعش» من بغداد.

عشرة كيلومترات تفصل بحسب تقديرات االستخبارات 4000
مقاتل من «داعش» عن أبو غريب والزيدان غرب بغداد .مقاتلو
«داع��ش» في مواجهة الحشد الشعبي وق��وات األم��ن العراقية
بال غطاء جوي عراقي مكثف .واعتبر الخبير األمني فاضل أبو
أراض واسعة قد يشتت القوة
رغيف أن الوجود العسكري في
ٍ
العسكرية.
ويؤخذ على حكومة األنبار المحلية وشيوخها التناقض في
المواقف ،فدعواتهم اليوم إلدخ��ال ق��وات برية أجنبية سبقها
دعوات إلخراج أية قوات غير الجيش العراقي من مدن المحافظة.
إن سقطت األنبار فستشكل ونينوى حدود داعش الكاملة مع
سورية ،حدود ستشكل عبئا ً عسكريا ً على السوريين ،وتهديدا ً
مستمرا ً لبغداد العاصمة.
فيما مواقف القوى السياسية الرئيسية في العراق ما زالت
رافضة الوجود البري األجنبي مع دعوات تغيير أسلوب القتال
بشكل يضمن نجاحا ً عسكريا ً في المعركة.
ً
ً
وفي السياق ،فرضت السلطات العراقية حظرا شامال للتجوال
ٌ
اشتباكات عند حدودها الشمالية حيث نفذ
في الرمادي فيما تدور
الطيران االميركي عملية إنزال معدات عسكرية هناك.
وتتعرض مدينة ال��رم��ادي لهجوم من تنظيم «داع��ش» من
محاورها الشرقية والشمالية والغربية ،كما يشارك الطيران
الغربي في التصدي للمهاجمين.
أمنيا ً سقط نحو  25شهيدا ً وع��ش��رات الجرحى في ثالثة
تفجيرات استهدفت مناطق شمال بعقوبة .وفي األنبار قتل قائد
شرطة المحافظة في انفجار عبوة ناسفة قرب الرمادي.
وقال فالح العيساوي نائب رئيس مجلس محافظة األنبار قتل
اللواء الركن أحمد صداك بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه
صباح األحد (أمس).
وتعرض صداك قبل مقتله لمحاوالت اغتيال متكررة ،وفقا ً
لمصادر أمنية .ويسيطر المتطرفون على مناطق واسعة في
محافظة األنبار التي تشترك بحدود تمتد لحوالى  300كيلومتر
مع سورية.
اعتداءات اليوم تأتي غداة سقوط نحو ثمانين مواطنا ً وإصابة
العشرات بهجمات إرهابية استهدفت ع��ددا ً من أحياء بغداد
ومنطقة تكريت في العراق.

م�صر :ال�سجن � 15سنة بحق البلتاجي وحجازي والمذيع �أحمد من�صور
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة  15سنة على محمد
البلتاجي القيادي بجماعة اإلخوان المسلمين بعد إدانته بقضية تعذيب محام
خالل احتجاجات اإلطاحة بالرئيس األسبق حسني مبارك.
وقضت المحكمة التي عقدت أول من أمس ،بحبس الداعية صفوت حجازي
وحازم فاروق عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وكذلك أحمد
منصور المذيع بقناة الجزيرة بالسجن المشدد  15سنة.
وقضت بالحبس المشدد  3سنوات لكل من أسامة ياسين وزير الشباب
السابق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
المنحل.
من جهة أخرى ،قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية المعروفة إعالميا ً
بـ«أحداث االتحادية» ،والتي يحاكم فيها الرئيس األسبق محمد مرسي وعدد من
قيادات اإلخوان لجلسة الغد بهدف استكمال سماع مرافعة النيابة العامة.
وتتهم النيابة مرسي في هذه القضية بتحريض عدد من قيادات اإلخوان من
بينهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره األمني على قتل
وتعذيب متظاهرين مناوئين له.
كما تم تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة اإلخوان و 50من
قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة بـ «بغرفة عمليات رابعة»
لجلسة  15تشرين األول ،والتي يحاكم بها هؤالء بتهم إعداد غرفة عمليات
لتوجيه تحركات تنظيم اإلخوان لمواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البالد
عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

جولة لبان كي مون وجمعة في أسواق تونس الشعبية أول من أمس
أ ّقر وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ،بأن تهديدات
إرهابية كبيرة وجدية كان ستستهدف بالده خالل شهر
رمضان وعيد األضحى ،معلنا ً خطة لتأمين البالد خالل
االنتخابات البرلمانية ،في وقت ب ّتت المحكمة اإلدارية
في  23طعنا ً تقدم به المترشحون لالنتخابات الرئاسية،
فيما استقبل رئيس الحكومة ،األمين العام لألمم المتحدة
وتجوال في العاصمة.
وق��ال بن ج��دو في تصريحات أول من أم��س بمدينة
الكاف شمال غربي تونس إن «الع ّد تنازلي لالنتخابات
التشريعية انطلق وج��رى تقاسم أعباء تأمين مكاتب
االقتراع بالتنسيق مع الجيش الوطني ،وتأمين مسار
المادة االنتخابية نحو المكاتب إضافة إلى تأمين صناديق
االقتراع عند اكتمال عملية الفرز ،هذا فضالً عن تأمين
المسالك البديلة في حالة وقوع عملية إرهابية أو موانع
طبيعية مثل الفيضانات» ،وفق تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن خمسة آالف مركز اقتراع ستكون
مؤمنة تأمينا ً كامالً من قبل الجيش ووحدات األمن الداخلي،
مضيفا ً أنه قد جرى تركيز قيادات مشتركة بين الحرس
والشرطة بوالية القصرين (وسط غرب) للتدخل عند أي
حادث إرهابي واتخاذ القرار ف��ورا ً من دون الرجوع إلى
المركز على ان يتم كذلك تأمين الشريط الحدودي بكل من
الكاف وجندوبة (شمال غربي) ليكون بذلك كامل الشريط
الحدودي مع الجزائر مؤ ّمنا ً بخاصة يوم االنتخابات.
في غضون ذل��ك ،أك��دت تقارير صحافية محلية أن

الجماعات اإلرهابية لها مخططات إلفساد االنتخابات
التشريعية وستستعمل لهذه العمليات نوعية خصوصا ً
من السيارات لتنفيذ عملياتها والتمويه على أعوان األمن
كالسيارات الحاملة لشارات الصحافة وسيارات االستئجار
الحاملة لشعار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،
واألخرى الحاملة لشعارات الهيئات والمنظمات الوطنية
والدولية لمراقبة االنتخابات.
في األثناء ،انتهت الدوائر االستئنافية بالمحكمة اإلدارية
من البت في  23طعنا ً تقدم به المترشحون لالنتخابات
الرئاسية .وأ ّك��د المكلف باإلعالم بالمحكمة االبتدائية
القاضي فاضل المكور أنه تم رفض  6قضايا في الطعن
شكالً و 15قضية في الطعن أصالً ،وعدم قبول الدعوى
بخصوص قضية واحدة ،إلى جانب قبول مطلب رجوع
المدعى في طعنه.
مضيفا ً أن ه��ذه األح��ك��ام قابلة للطعن م��ج��ددا ً لدى
المحكمة االداري��ة .كما تلقت الهيئة الفرعية لالنتخابات
بوالية سوسة أكثر من  600طعن حول قائمة المترشحين
لرئاسة وعضوية مكاتب االقتراع الخاصة باالنتخابات
التشريعية بالدائرة.
واستقبل رئيس الحكومة مهدي جمعة بقصر الحكومة
بالقصبة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الذي
أنهى أول من أمس زيارة من يومين إلى تونس.
وأكد جمعة أن التونسيين عاقدون العزم على إنجاح ما
بقي من المسار االنتقالي والمرور إلى االستقرار السياسي.

م�ؤتمر لمحاربة االتجار بالب�شر في الخرطوم
تستضيف الخرطوم اليوم مؤتمرا ً دوليا ً لمحاربة
االتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمشاركة دول
أفريقية وأوروبية.
وقال مدير اإلدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء
شرطة أحمد عطا المنان في مؤتمر صحافي أول من أمس،

إن المؤتمر سيعقد من  13إلى  16تشرين األول بمشاركة
إثيوبيا وارتريا وجيبوتي ومصر وليبيا وتونس من
أفريقيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا إضافة إلى منظمة
الهجرة ال��دول��ي��ة ومفوضية األم��م المتحدة لشؤون
الالجئين.

الرئي�س ال�صومالي ينجو من محاولة اغتيال
نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بأعجوبة
من محاولة اغتيال أول من أمس على يد حركة «الشباب»
اإلسالمية المتشددة ،بحسب ما أفاد مسؤولون عسكريون
وقائد حركة الشباب .وذك��ر مسؤولون عسكريون أن
مسلحي حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة شنوا
هجوما ً بقذائف الهاون على طائرة الرئيس لدى محاولتها

الهبوط في المطار في بلدة باراوي جنوب البالد.
ولم تصب أية من القذائف الطائرة ،وكانت الطائرة تقل
الرئيس الصومالي وعددا ً من الوزراء ،إذ كانوا يعتزمون
زيارة باراوي بعدما استعاد الجيش أخيرا ً السيطرة على
البلدة من حركة الشباب .وأعلن المسلحون مسؤوليتهم
عن الهجوم بعد فترة قصيرة من وقوعه.

