12

عربيات

السنة السادسة /اجلمعة  12 /كانون األول  / 2014العــدد 1659
Sixth year / Friday / 12 December 2014 / Issue No. 1659

ال�سلطات تحقق مع �ضابط كبير كان ينوي تهريب �أ�سلحة لـ«داع�ش»

مدارات

عملية ع�سكرية عراقية وا�سعة لتحرير «هيت»

الن�صر الرو�سي المزدوج
} خضر سعاده خ ّروبي

طائرة أميركية تستعد لإلقالع

من أين غنمت داعش أسلحتها؟
كشف نائب رئيس ال��وزراء العراقي بهاء
األعرجي أن الحكومة تحقق مع ضابط كبير
كان ينوي تهريب أسلحة لتنظيم «داع��ش»،
عقب إعطائه أمرا ً بمغادرة طائرة بعد مصادرة
شحنتها من األسلحة.
وقال األعرجي في حديث لقناة «السومرية
الفضائية» أول من أمس ،إنه «باعتقادي أن
هذه الطائرة لم تكن األول��ى ،والكل يعلم أن
السالح ال��ذي ك��ان على متنها هو صواريخ
وقاذفات وأسلحة (نوع بي كي سي)» .مبينا ً
أن «ال��ط��ائ��رة غ���ادرت ب��غ��داد بعد م��ص��ادرة
شحنتها ،بأمر م��ن قائد مهم برتبة رفيعة
وموقع حساس».
وتساءل األعرجي« :كيف تصرف هذا القائد
هكذا ،ألن القائد العام للقوات المسلحة حيدر
العبادي لم يعط هذا األمر ،وكان من المفترض
مصادرة الطائرة وحمولتها ،من أجل معرفة
صاحبها وأي��ة شركة أرسلتها» .وأش��ار إلى
أن «البحث والتحقيق جاريان لمعرفة سبب
سماح هذا القائد بمغادرة الطائرة».
يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر

العبادي كلف وزير الدفاع بالتحقيق بشحنة
األسلحة المجهولة على متن الطائرة في مطار
بغداد ،فيما أمر بمصادرة شحنة األسلحة.
ميدانياً ،قتل العشرات من مسلحي «داعش»
أم��س ف��ي غ���ارات لطيران التحالف الدولي
استهدفت تجمعات لهم غرب الموصل ،بحسب
ما أفاد مصدر أمني عراقي.
وأضاف المصدر أن «طيران التحالف الدولي
نفذ ،اليوم (أمس) ،أكثر من خمس غارات جوية
استهدفت مباني مدنية ومعسكرات تابعة
للجيش العراقي يستخدمها مسلحو داعش
كمقار رئيسية ل��ه ف��ي قضاء البعاج ،غرب
الموصل ،أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات
من المسلحين».
وأعلنت مصادر أمنية عراقية في محافظة
األنبار ،بدء عملية أمنية واسعة لتحرير قضاء
هيت غرب الرمادي من عناصر «داعش».
ونقلت وس��ائ��ل إع�لام عراقية محلية عن
مصادر أمنية قولها إن «ق��وات من الجيش
وأفواج الطوارئ وبمساندة من أبناء عشيرة
البونمر وطيران التحالف الدولي والعراقي

ب���دأت ،فجر ال��ي��وم (أم���س) ،عملية واسعة
لتحرير قضاء هيت ( 70كم غرب الرمادي)،
من عناصر «داعش».
وأضافت المصادر أن «العملية انطلقت من
منطقة الدوالب غرب هيت ،وأن االشتباكات ما
زالت مستمرة واستخدمت فيها جميع أنواع
األسلحة».
وأكد محافظ صالح الدين رائد الجبوري،
أن ال��ق��وات األم��ن��ي��ة تمكنت م��ن اس��ت��ع��ادة
السيطرة على ناحيتي المعتصم ومكيشفية
جنوب شرقي وشمال قضاء سامراء .وقال إن
«ق��وات الجيش والشرطة والحشد الشعبي
تمكنت ،ال��ي��وم (أم���س) ،م��ن استعادة زم��ام
األم���ور والسيطرة على ناحيتي المعتصم
جنوب شرقي قضاء سامراء ومكيشيفة شمال
القضاء».
وك��ان مصدر أمني في محافظة األنبار قد
أف��اد أول من أم��س ب��أن ع��ددا ً من األشخاص
سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير انتحاري
واشتباكات مسلحة قرب مقر قيادة عمليات
األنبار شمال الرمادي.

«القاعدة» يح ّمل �أوباما
م�س�ؤولية مقتل رهينتين في اليمن

قوات أميركية ويمنية تشارك في العمليات العسكرية
حمل تنظيم القاعدة في جزيرة
ال��ع��رب ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب��اراك
أوب��ام��ا مسؤولية مقتل رهينتين
أميركي وج��ن��وب أفريقي السبت
ال��م��اض��ي ف��ي اليمن خ�لال عملية
عسكرية أميركية فاشلة.
واعتبر قيادي في التنظيم في
فيديو نشر على االن��ت��رن��ت أمس
أن الرئيس األميركي ارتكب خطأ
ف��ادح �اً ،ووق��ع بيده حكم اإلع��دام
بحق مواطنه لوك سومرز والرهينة
الجنوب أفريقي بيار كوركي حينما
أعطى قرارا ً بتحريرهما.
و ُقتلت الرهينتان خ�لال عملية
فاشلة نفذتها وح��دة م��ن القوات

الخاصة األميركية السبت الماضي
ف��ي ج��ن��وب ش��رق��ي ال��ي��م��ن ،عشية
انتهاء مهلة من  3أيام حددها تنظيم
القاعدة في جزيرة العرب ،مهددا ً
بإعدام الرهينة األميركي إذا لم تلب
الواليات المتحدة مطالب لم يكشف
عنها.
ووص����ف ال��ع��م��ل��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة
لمحاولة إنقاذ الرهينة بـ«الهمجية»،
متهما ً أوباما بـ«الالمباالة بحياة
مواطنه وال بحياة الرهينة اآلخر من
جنوب أفريقيا الذي كانت مفاوضات
إطالقه جارية».
وف���ي ال��س��ي��اق ،ش��ن مسلحون
م��ن تنظيم ال��ق��اع��دة أم��س هجوما ً

مسلحا ً على قاعدة «العند» الجوية
بمحافظة لحج جنوب اليمن ،والتي
ينتشر فيها ج��ن��ود م��ن الجيش
األميركي.
وقال مصدر عسكري إن مسلحين
أطلقوا  3قذائف هاون على القاعدة
الجوية من دون أن تسفر عن قتلى
في صفوف العسكريين.
وأفاد المصدر نفسه بأن اشتباكات
دارت بين قوات الجيش ومسلحين
من تنظيم القاعدة ،مضيفا ً أن القوات
العسكرية نفذت عمليات تمشيط
للمناطق المحيطة بقاعدة «العند»
الواقعة على بعد نحو  60كيلومترا ً
شمال مدينة عدن.

وأكد المصدر أن «سيارة عسكرية يقودها
انتحاري انفجرت مساء أمس ،مستهدفة نقطة
تفتيش أمنية فوق أحد الجسور قرب مقر قيادة
عمليات األنبار شمال الرمادي ،ما أسفر عن
سقوط قتلى وجرحى لم يعرف عددهم بعد».
وأض��اف أن «تنظيم «داع��ش» شن بعد ذلك
هجوما ً واسعا ً من منطقة البو ذياب على مقر
قيادة العمليات».

 20ألف مقاتل لتحرير الموصل

وأك��د مجلس محافظة نينوى أن  20ألف
مقاتل سيشاركون في تحرير الموصل من
سيطرة تنظيم «داعش».
وق���ال رئ��ي��س المجلس ب��ش��ار الكيكي إن
« 20أل���ف م��ق��ات��ل س��ي��ش��ارك��ون ف��ي تحرير
مدينة الموصل» ،وأض��اف أن «العشرات من
المتطوعين ما زال��وا يتوافدون على معسكر
التدريب لتسجيل أسمائهم» ،مشيرا ً إلى أن
«خطة تحرير نينوى م��ا زال��ت قيد اإلع��داد
والدراسة وستحدّد ساعة الصفر عند استكمال
وتوفر متطلبات المعركة كافة».

تون�س� 60 :ألف عن�صر
لت�أمين االنتخابات الرئا�سية
انطلقت الحملة االنتخابية لجولة اإلع��ادة للسباق الرئاسي في
تونس التي تنظم يوم  21الجاري ،تزامنا ً مع إعالن وزير الداخلية
لطفي ب��ن ج��دو وج��ود ت��ه��دي��دات إره��اب��ي��ة خصوصا ً ف��ي الجبال
والمرتفعات على الحدود الغربية ،معلنا ً الدفع بـ 60ألف عنصر أمني
لتأمين االستحقاق.
وق��ال وزي��ر الداخلية لطفي بن ج��دو إن وزارت���ه اتخذت جميع
االحتياطات واالستعدادات لتأمين ال��دورة الثانية من االستحقاق
الرئاسي في أفضل ال��ظ��روف ،موضحا ً أن أع��وان الجيش واألم��ن
التونسي على أهبة تامة إلنجاح هذه المحطة األخيرة.
وقال بن جدو إنه سيُدفع بنحو  60ألف عنصر أمني لتأمين المرحلة
األخيرة من المسار االنتخابي في البالد.
ويخوض المنافسة الرئيس المنتهية واليته منصف المرزوقي
ورئيس ح��زب ن��داء تونس رئيس الحكومة األسبق الباجي قايد
السبسي.
ونددت حركة نداء تونس بتصريحات المرزوقي التي اتهمها فيها
بالتزوير ،واعتبرت أنها تهديد للسلم واألمن االجتماعيين وتحريض
على إدخال البالد في الفوضى.
وخالل افتتاحه حملته االنتخابية ،اتهم المرزوقي خالل لقاء مع
عدد من تجار المدينة القديمة في تونس العاصمة جهات أجنبية لم
يسمها بالتدخل في انتخاب رئيس الجمهورية المقبل.
وتعهد المرزوقي القضاء على التهميش في المناطق واألحياء كافة
التي تعاني اإلقصاء ،وقال« :ال يوجد أحد دخل قصر قرطاج وحافظ
على المال العمومي مثلما حافظت عليه».
ّ
حض السبسى الشباب على ض��رورة االنخراط في
في المقابل،
العملية السياسية من أجل ضمان مستقبل تونس ،مؤكدا ً أن دور
القيادات السياسية الحالية إنما هو تأطير الشباب وتهيئة المناخ
له لتحمل المسؤولية .وأكد السبسي ،خالل لقاء جمعه بمجموعة من
شباب مؤسسات المجتمع المدني المستقلة ،أن حق التظاهر والتعبير
عن الرأي في حال وصوله إلى قرطاج سيكون مضمونا ً بعد أن كفله
الدستور التوافقي.

أل��زم��ت حكومة رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ع��راق��ي حيدر
ال �ع �ب��ادي نفسها ب�ب��رن��ام��ج س�ي��اس��ي واقتصادي
وتنموي وورق��ة إصالحات شاملة ،وح��ددت سقفا ً
يجسد روح التوافق
زمنيا ً إلنجاز األه��م منها ،ما
ّ
السياسي  -المجتمعي ،خ�لال م��دة م��ا بين ثالثة
وستة أشهر.
وع��رض البرنامج الحكومي ال��ذي تضمن ورقة
اإلص�ل��اح ع �ل��ى ال �ك �ت��ل ال�س�ي��اس�ي��ة ال �م �ش��ارك��ة في
الحكومة وواف �ق��ت عليه ،كما ص��ادق عليه مجلس
ال�ن��واب .وبموجبهُ ،منحت الثقة لحكومة العبادي
ال��ذي لم يكن يتوقع العقبات التي تعترضه ،ومن
أب��رزه��ا ت�س�لُّ��م ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��دي��دة م��وازن��ة خاوية
ومحافظات مثقلة بالديون ،بسبب عدم إقرار موازنة
 ،2014إضافة إلى تراكم سلبيات الوضع السياسي
واألمني.
وال �ي��وم ،انقضت ث�لاث��ة أش�ه��ر م��ن عمر حكومة
العبادي ،وم��ا تحقق من «تعهدات» اإلن�ج��از خالل
ه��ذه المدة ضئيل ج��داً ،ال يتناسب مع ج��زء بسيط
من محددات البرنامج ،ألن هناك جهات في الحكومة
تلعب ب��ورق��ة «الشيطان يكمن ف��ي التفاصيل» ،ما

يسمح بااللتفاف على االتفاقات بشكل أو بآخر.
وتدعو جهات سياسية عدة العبادي إلى اإلسراع
ف��ي تنفيذ ال�ب��رن��ام��ج ال��ذي ات�ف��ق عليه عند تشكيل
الحكومة ،ألن المدة المنصرمة من عمر الحكومة
تشير إلى بطء تنفيذ حزمة االتفاقات والبرامج الذي
ا ُتفق عليها قبل تشكيلها ،مشيرة إل��ى أن الجدول
الزمني الذي حدده العبادي أصبح ضيقاً ،ما يصعب
تحقيق ال �ه��دف األس��اس��ي ف��ي خلق م�ن��اخ مناسب
للمصالحة الوطنية الحقيقة.
ويرى المراقبون أن أمام حكومة العبادي مرحلة
صعبة مقبلة ،تتمثّل في توجيه الجهود لمحاربة
تنظيم «داع � ��ش» ،وح� � ّل أزم� ��ات م �ئ��ات اآلالف من
النازحين.
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المطلوب ،وهو الشرط غير المعلن دوليّا ً وأميركيّاً،
لتوفير دعم للعراق في حربه ض ّد «داعش» ،لذا يؤكد
المراقبون أن البطء في المسيرة المتفق عليها يتطلب
«ق��ص أجنحة الصقور» تدريجياً ،ليكون بإمكان
ال�ح�ك��وم��ة ك�س��ب ال��ش��ارع ال �ع��راق��ي ،وخصوصا ً
الشارع السني.

عمان :محاكمة طبيب و�شقيقه
ال�ستهدافهما �سفارة «�إ�سرائيل»
بدأت محكمة أمن الدولة األردنية محاكمة طبيب بيطري
أردني وشقيقه خططا لتفجير سيارة مفخخة أمام سفارة
العدو في عمان ،احتجاجا ً على العدوان «اإلسرائيلي»
على قطاع غزة.
ووجهت المحكمة إلى الشقيقين جمال ( 53سنة)
وه��و طبيب بيطري وشقيقه ف��ادي ( 37س��ن��ة) ،تهم
«القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة وملتهبة
وح��ارق��ة ،والقيام بأعمال إرهابية ،نتج منها إلحاق
الضرر بمبنى خ��اص ،وحيازة وتصنيع م��واد مفرقعة
وملتهبة وح��ارق��ة ،بقصد استخدامها للقيام بأعمال
إرهابية ،وحيازة سالح ناري من دون ترخيص قانوني،
والتدخل في تصنيع مادة مفرقعة ،بقصد استخدامها
للقيام بأعمال إرهابية».
وكانت السلطات األمنية ألقت القبض على المتهمين

في التاسع من أيلول الماضي ،وهما يواجهان الحكم
بالسجن باألشغال الشاقة المؤبدة في حال أُدينا.
وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى االثنين المقبل
ّ
لعدم حضور محامي المتهمين .وبحسب الئحة االتهام،
فإن «المتهم جمال كان يقوم بإجراء تجارب التصنيع
والتفجير في منزله وف��ي المستودع الملحق بمنزله
بمساعدة شقيقه فادي ،وكان يحتفظ بكمية من المتفجرات
والمواد األولية الالزمة لعمليات تصنيع المتفجرات التي
كان يشتري موادها األولية من السوق المحلية».
وأض��اف��ت الالئحة أن «ن��ج��اح المتهم ف��ي تصنيع
متفجرات و ّلدت لديه الرغبة في تنفيذ عملية عسكرية
ضد السفارة «اإلسرائيلية» في عمان ،وذلك بعد تفخيخ
سيارته بكمية من المتفجرات التي يحوزها ،وذلك ردا ً
على العدوان «اإلسرائيلي» األخير على غزة».

حما�س :ناق�شنا مع �سيري ت�سريع «�إعمار غزة»

تقرير �إخباري
ال يزال ال�شيطان يكمن
في تفا�صيل الحكومة العراقية!

حط الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين رحاله
أخ�ي��را ً في أن�ق��رة .وق��د حظيَت زي��ارت��ه تلك بمتابعة
واهتمام غير مسبوقيْن ،في وقت يقف فيه البلدان
على ط��رف��ي النقيض م��ن قضايا إقليمية ودولية
م �ت �ع �دّدة .ورك ��زت أغ�ل��ب التحليالت ع�ل��ى القاسم
المشترك االقتصادي بينهما ،فتركيا المتطرفة في
مواقفها السياسية ت�ق��ارب قضاياها االقتصادية
بجانب من الهدوء و»الواقعية» ،وعلى رغم خالفاتها
السياسية العميقة مع طهران في ساحات التوتر في
الشرق األوسط ،إال أنها لم تشكل ذلك العائق لها في
برنامجها النووي ،بل على العكس شكلت إلى ح ّد
ما «بوابة ح ّل» لمشاكل إيران مع العقوبات الدولية
المفروضة عليها أمميّا ً وغربياً.
وال��ح��ال نفسها تنطبق ع�ل��ى واق���ع العالقات
ال��روس�ي��ة ـ التركية ال�ت��ي خالفت ت��وق�ع��ات البعض
بإمكان تح ّول األزمة السورية إلى مادة توتر تطيح
بالعالقات المتنامية بين البلدين ،على المستوى
االقتصادي طبعاً.
ف�ع�ل��ى ه ��ذا ال �ص �ع �ي��د ،ح� ��اول ال �ط��رف��ان تحييد
مساحات الجدال السياسي في خصوص المنطقة
واالتفاق على فرض «منطقة عازلة» بين نارها وبين
ملفات التعاون الثنائي بينهما .وبالنسبة إلى روسيا
التي تواجه عقوبات اقتصادية غربية ،فإنها تحاول،
بحسب البعض ،االق�ت��داء بالتجربة اإليرانية حول
نظرية «االقتصاد المقاوم» في مواجهة العقوبات
تتحسب منه
التي ق��د تتصاعد تدريجياً ،وه��و م��ا
ّ
موسكو وتستع ّد له ،خصوصا ً بعد تراجع أسعار
النفط ،وال أد ّل على ذلك من جملة خطوات قامت بها
على صعيد الموازنة العامة وسوق العمالت أخيراً،
إضافة إلى مؤشرات لجوئها إلى استخدام «ورقة»
احتياطاتها النقدية الضخمة.
ف��ي ه��ذا المجال ،ال تجد روس�ي��ا ب � ّدا ً م��ن تعزيز
ع�لاق��ات�ه��ا االق �ت �ص��ادي��ة م��ع ج��واره��ا م��ن «الحلفاء
االستراتيجيين» مثل إي��ران والصين والهند ،ومن
«شركائها الخصوم» كتركيا .فبعد أن فرضت حظرا ً
ع�ل��ى ت�ص��دي��ر ب�ع��ض ال�س�ل��ع إل��ى أوروب� ��ا ر ّدا ً على
عقوبات األخيرة وواشنطن ضدّها ،تحاول روسيا
التعويض بفتح أسواق جديدة لصادراتها وتعزيز
تبادالتها التجارية الخارجية في االتجاهين.
وفي ملف العقوبات الغربية ض ّد روسيا ،من غير
المستبعد لدى البعض أن تلعب تركيا دور «ال ُمنقذ»
و»ال َمنفذ» لها ،على غ��رار ال��دور ال��ذي اضطلعت به
لمساعدة ط�ه��ران على التفلّت م��ن بعض تداعيات
العقوبات الدولية عليها .وال يغيب عن ذهن الروس
أهمية تطوير التعاون النووي السلمي مع «الجار
اللدود» لما له من انعكاسات اقتصادية واستراتيجية
تفتح الباب أمام عالقات تعاون طويلة األمد بينهما.
أم��ا تركيا ،فهي تخشى من اآلث��ار االقتصادية
للخالف السياسي ،ال سيما م��ع موسكو ،بعدما

عايشت جراح تلك التجربة المريرة في ك ّل من ليبيا
وسورية ج ّراء «جنوحها الثوري» في أحداث ما بات
ُيعرف بـ»الربيع العربي» ،الذي نتج منه تضعضع
في «ربيع اقتصادي» شهدته لسنوات هناك .فتركيا
ترتبط مع موسكو باتفاقات اقتصادية تتعلق في
شقها األكبر بمجال الطاقة ،كخطط بناء مفاعالت
ن��ووي��ة ،و»م��ش��روع س ��اوث س �ت��ري��م» وم��ا يتيحه
وسواه من المسارات المقترحة من فرص لتب ّوئها
مكانة أوك��ران �ي��ا كعقدة ع�ب��ور أس��اس�ي��ة «طاقوية»
باتجاه أوروبا.
وي��رى البعض في تعزيز هذا المسار ،وفي هذا
التوقيت بالتحديد ،ما يدعم التص ّور ح��ول إجراء
ع�ق��اب��ي م��ا ي�ش�ه��ره ال�ك��رم�ل�ي��ن ف��ي وج��ه السلطات
الجديدة في كييف الطامحة غرباً .ومنذ اندالع األزمة
السورية كانت عالقات البلدين تحت المجهر لحجم
الهوة والفارق بين المواقف لدى ك ّل منهما في هذا
الخصوص .وال أحد ينكر حجم الخالف التاريخي
و»ال��م��ي��راث غ �ي��ر ال� � ��ودّي» ف��ي ع�ل�اق��ات الطرفين
تاريخياً .وال ينسى أحد ما كانت تتناوله الصحف
الروسية في بدايات األزم��ة السورية عن الضغط
ال ��ذي ب��ات��ت تشكله األخ �ي��رة ع�ل��ى م�ل��ف العالقات
التركية ـ الروسية ،وم��ا ك��ان يتض ّمنه بعضها من
ت�ح��ذي��رات ألن�ق��رة ك��ي ال تجنح ف��ي سياساتها في
سورية وتنحو منحى يدخلها المحظور روسياً.
حقيقة األمر ،وعلى رغم التباين الحا ّد الذي طبع
مواقف الطرفين ح��ول األزم��ة السورية ،ف��إنّ ذلك
لم يصل إل��ى ح� ّد استفزاز روس�ي��ا ،وم��ا يثبت ذلك
هو عدم وصول العالقات التركية ـ الروسية جراء
ذل��ك إل��ى مستوى األزم��ة السياسية التي عصفت
بها على خلفية األزمة الجورجية ،وقبل ذلك عندما
وافقت على استضافة أجزاء من الدرع الصاروخية
يفسره المحللون
األطلسية على أراضيها .وهذا ما ّ
ب� ��أنّ ت��رك �ي��ا ع�م�ل��ت ب �ـ»ن �ص��ائ��ح» م��وس �ك��و وأخ ��ذت
بتحذيراتها على محمل الج ّد في خصوص سورية.
وانطالقا ً من ك� ّل ه��ذا ،ال
مناص من القول بأنّ
ّ
ال��رئ�ي��س ب��وت�ي��ن ،وم��ن خ�لال زي��ارت��ه األخ �ي��رة إلى
أنقرة ،قد حقق نصرا ً مزدوجا ً لبالده وسياستها
الخارجية .فهي قد حافظت ،ال محالة ،على موقفها
الثابت والمبدئي من سورية ،كما احتفظت في الوقت
عينه بقدر من «البراغماتية» يضمن لها بقاء المسار
التصاعدي لعالقاتها االقتصادية مع األتراك ،بمنأى
عن أية تداعيات قائمة ومحتملة ترتبط بالتباينات
السياسية بين الطرفين ،وما أكثرها حتى الساعة.
وف��ي ظ � ّل التصعيد السياسي واالستراتيجي
ال�ح��اص��ل وال�م��رت�ق��ب بين روس �ي��ا وال �غ��رب ،يبقى
ال�ق��ول إنّ تدعيم االقتصاد يمثل حاجة ضرورية
للروس كجزء من مق ّومات الصمود وعدم االنكسار
في حرب اإلرادات التي ال تزال باردة ،و ُيخشى أال
تبقى كذلك لوقت طويل.

السبسي يحاور الشباب

المحكمة الجنائية الدولية
تحيل على الأمم المتحدة
رف�ض ليبيا ت�سليم �سيف الإ�سالم
أحالت المحكمة الجنائية الدولية موضوع عدم قيام السلطات
الليبية بتسليمها سيف اإلسالم القذافي ابن الرئيس الليبي السابق
معمر القذافي وعدم تسليم الوثائق التي تمت مصادرتها في الزنتان
من فريق المحكمة عام  2012على األمم المتحدة.
وأعلنت المحكمة في بيان أصدرته من مقرها في الهاي أن «ليبيا
فشلت في تسليم سيف اإلسالم القذافي وفي إعادة الوثائق التي تمت
مصادرتها من فريق المحكمة الذي توجه إلى الزنتان في ليبيا في
حزيران  2012لمقابلة القذافي».
وأشار البيان إلى أن «عدم اإليفاء بمطالب المحكمة يعيق عملها
الذي أوكلت به من قبل مجلس األمن الدولي في القرار  ،»1970مشددة
على أن «عدم اإليفاء بتسليم سيف اإلسالم ال يتعلق باألوضاع األمنية
في ليبيا».
وألقت ليبيا القبض على سيف اإلس�لام في الزنتان في تشرين
الثاني .2011
وبرز خالف بين المحكمة والسلطات الليبية حول المكان الذي يجب
أن يحاكم فيه سيف اإلسالم في تهم متعلقة بقمع انتفاضة  2011في
ليبيا.

قالت حركة المقاومة اإلسالمية
«حماس» ،إنها بحثت مع روبرت
س��ي��ري ال��م��ن��س��ق ال��خ��اص لألمم
ال��م��ت��ح��دة لعملية ال��ت��س��وي��ة في
الشرق األوسط ،أمس ،ملف إعادة
إع��م��ار قطاع غ��زة ،وتسريع بناء
م��ا خلفه ال��ع��دوان «اإلسرائيلي»
األخير.
وق���ال���ت ال���ح���رك���ة ،ف���ي ب��ي��انٍ
صحافي ،إن سيري ال��ذي وصل
قطاع غزة ،في زيارة قصيرة ،بحث
مع عضو المكتب السياسي لحركة

«حماس» موسى أبو مرزوق ،ملف
إع���ادة إع��م��ار ق��ط��اع غ���زة .ووف��ق
البيان ،فقد وع��د سيري بتسريع
عملية إعمار غ��زة ،وإدخ���ال مواد
ال��ب��ن��اء ورف���ع ال��ق��ي��ود المفروضة
عليها.
وق��ال��ت الحركة ،إن اللقاء أكد
أهمية فتح معابر القطاع التجارية
إلدخ��ال أكبر كمية ممكنة من مواد
البناء ،كما جرى التطرق إلى ملف
التحقيقات الدولية في «االنتهاكات
اإلسرائيلية» خالل الحرب األخيرة.

وك��ان سيري ،وص��ل صباح أمس
إلى غزة ،قبل أن يغادر القطاع ،بعد
ساعات من زيارته عبر معبر بيت
حانون» إيريز» ،وفق تأكيد دائرة
المعابر بغزة.
وق����د اح���ت���ج ال���ع���ش���رات م��ن
المتظاهرين الفلسطينيين ،أمام
مقر األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة (يونسكو) بقطاع غزة،
وذلك بعد وصول سيري إلى المقر،
ورددوا ه��ت��اف��ات م��ن��ددة بخطته
إلعمار القطاع.

المعتدون على الدنماركي بالريا�ض في قب�ضة الأمن

ال�سعودية ت�ستعين بمفت�شات للت�أكد من هويات الن�ساء
أعلن قائد القوات الخاصة ألمن الطرق في السعودية
أن دوري��ات أم��ن الطرق في نقاط التفتيش تضطر إلى
االستعانة بـ»مفتشات الشرط» للتأكد من سالمة وتطابق
الهويات وتفتيش المركبات التي تحمل نساء ،في حال
االشتباه.
وقال اللواء خالد بن نشاط القحطاني إن مراكز الضبط
األمني ونقاط التفتيش في الطرق لديها تخويل في حال
االشتباه في سيارات تقل نساء بإيقافها والتأكد من سالمة
المركبة وهويات الركاب ،مشيرا ً إلى أنه في حال رفضهن
التفتيش من أفراد أمن الطرق تستدعى «مفتشات الشرط»
للتحقق منهن .وأشار القحطاني إلى أن دوريات أمن الطرق
منوط بها عدد من المهمات التي تشمل حفظ األم��ن في
هذه الطرق ،والقبض على المجرمين واإلرهابيين ،الذين
يلجأون إلى التنكر في زي نسائي.
إلى ذلك ،تمكنت الجهات األمنية في السعودية من إلقاء

القبض على ثالثة أشخاص على صلة بجريمة إطالق
النار التي تعرض لها مقيم دنماركي وذلك بعد خروجه
بسيارته من مقر عمله بشركة على طريق الخرج بمدينة
الرياض الشهر الماضي ونتجت منه إصابته بطلقات
نارية في كتفه وصدره.
ونقلت صحيفة «الرياض» عن المتحدث األمني بوزارة
الداخلية السعودية أمس أنه من خالل المتابعة األمنية
وتوسيع دائ��رة البحث التي اشتملت على العديد من
اإلجراءات الفنية والميدانية والتحقيقيةُ ،قبض على من
نفذوا هذا االعتداء اآلثم ،وعددهم ثالثة سعوديين ،مطلق
النار وسائق السيارة ومن قام بتصوير هذا االعتداء.
وكان تنظيم «داعش» اإلرهابي قد تبنى قبل أيام عدة
حادثة إطالق النار ،وذلك من خالل مقطع فيديو نشره
التنظيم عبر موقع «يوتيوب» أظهر محاولة اغتيال المقيم
عبر إطالق النار عليه أثناء قيادة سيارته.

