
طرابلس/وكاالت
اشتباكات  انــدلــعــت 
اللواء  ــوات  ق بني  عنيفة 
حفرت  خليفة  الــســابــق 
يف  إســالمــيــني  ومقاتلني 
مدينة بنغازي برشق ليبيا 
ال  ما  مقتل  إىل  أدى  مما 
أشخاص  عرشة  عن  يقل 

وقصف املطار بصواريخ.
أعمال  ليبيا  وتشهد 
عنف فئوية مع اندالع قتال 
املسلحة  الجماعات  بني 
إسقاط  يف  ساعدت  التي 
معمر القذايف يف 2011م يف 
رصاع للهيمنة عىل الحياة 
النفط  ومــوارد  السياسية 

الضخمة يف البالد.
ويف بنغازي تقاتل قوات 
إسالمية  كتائب  حفرت 
الرشيعة  أنصار  بينها  من 
واشنطن  أنــحــت  الــتــي 
هجوم  يف  عليها  بالالئمة 
عىل القنصلية األمريكية يف 
عن  أسفر  2012م  سبتمرب 

مقتل السفري األمريكي.
ــلــون  وحــــــاول مــقــات
عىل  االستيالء  إسالميون 

يوجد  حيث  بنينا  منطقة 
وعسكري  مدني  مطار 
تسيطر عليه قوات حفرت. 
وكان املقاتلون قد اجتاحوا 
معسكرات  عــدة  بالفعل 

للجيش هذا الشهر.
عسكرية  مصادر  وقالت 
غراد  صواريخ  إن  وسكان 

أصابت املطار املدني. وقال 
طبيب بمستشفى إن ما ال 
من  جنود  عرشة  عن  يقل 
وأصيب  قتلوا  حفرت  قوات 

. 25
 16 منذ  حفرت  ويــقــود 
عسكرية  عملية  مــايــو 
عملية  اسم  عليها  أطلق 

"الكرامة" قال: إنها لتطهري 
ــن "اإلرهـــــاب"،  ـــالده م ب
مجلس  مع  فيها  ويتواجه 
ضد  سابقني  ــوارا  ث يضم 
الذي  القذايف  معمر  نظام 
2011م  الــعــام  يف  أسقط 
سمي "مجلس شورى ثوار 

بنغازي".
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قوات عراقية تدخل بلدة امريل املحاصرة منذ حوايل شهرين
بغداد / وكاالت

القوات  باسم  املتحدث  أعلن   
قاسم  الفريق  العراقية  املسلحة 
دخلت  العراقية  القوات  ان  عطا 
اىل مدينة امريل املحارصة منذ اكرث 
من شهرين وفكت الحصار الذي 

يفرضه عنارص الدولة االسالمية.
وأوضح عطا أن "طالئع القوات 
امريل  مدينة  اىل  دخلت  العراقية 
جنوب  حبش  قرية  محور  من 
املدينة فيما ال تزال تتقدم قواتنا 
تزال  وال  اخرى  محاور  ثالثة  من 

االشتباكات عنيفة".
وصمدت هذه البلدة الرتكمانية 
 160 بعد  عىل  الواقعة  الشيعية 
محاوالت  امام  بغداد  شمال  كلم 
االســالمــيــة  الـــدولـــة  تنظيم 
الحتاللها منذ 84 يوما، عىل الرغم 
من قطع املياه والطعام وتطويقها 

من جميع املنافذ.
وقال مدير ناحية سليمان بيك 
والرشطة  "الجيش  ان  املجاورة 
والحشد الشعبي، دخلوا ناحية 
عن  الحصار  وفكوا  االن  امــريل 
ان  بعد  املتواجدين  السكان 

الذين  املسلحني  مع  اشتبكوا 
يحارصون الناحية".

ومتطوعو الحشد الشعبي هم 
مقاتلون انخرطوا بالقوات االمنية 
اصدرها  التي  الفتوى  اثر  عىل 
املرجع الديني الكبري اية الله عيل 

السيستاني.
ويضم مقاتلو الحشد الشعبي 
شيعية  مليشيات  من  عنارص 
وابرزها الجناح العسكري ملنظمة 
ورسايا  الحق  اهل  وعصائب  بدر 
الزعيم  يقودها  التي  الــســالم 

الشيعي مقتدى الصدر.
الدولة  "عنارص  ان  ــاف  واض
قتيل  بني  اصبحوا  االسالمية 
ـــرون  اآلخ ــر  ف فيما  ــح،  ــري وج

وأصبحت امريل محررة".
البلدة  البلدة  واكد احد سكان 
والحشد  الــجــيــش  ـــوات  ق أن 

الشعبي اآلن وسط املدينة.
وقال نهاد البياتي وهو مهندس 
بعد  مقاتل  اىل  تحول  لكنه  نفط 
سكان  "استقبل  بلدته  محارصة 
والحشد  الجيش  قــوات  البلدة 

الشعبي باألهازيج والفرح".

وأضاف ان "الطريق بني بغداد 
وامريل اصبح سالكا بعد ان كانت 
حواجز  تنصب  ــش  داع ــوات  ق
طول  ــىل  ع وانــتــشــار  تفتيش 

الطريق".
من  املتحدة  ــم  االم وحـــذرت 
ناحية  لها  تتعرض  قد  مذبحة 
تنظيم  يــحــارص  حيث  ـــريل  ام
"الدولة االسالمية" املتطرف آالف 
شهرين،  من  اكرث  منذ  العوائل 
املكلف  الــوزراء  رئيس  دعا  فيما 
العسكري  الــدعــم  تقديم  اىل 

واإلنساني فورا لهم.
املهدي  عبد  الشيخ  ودعـــا 
الكربالئي، وكيل املرجع الكبري اية 
الجمعة  السيستاني،  عيل  الله 
املاضية اىل التحرك لفك الحصار 
التنظيم  مسلحو  يفرضه  الذي 
هذه  عــىل  املتطرف  االســالمــي 

الناحية.
املتحدة  الــواليــات  ــت  ــان وك
ضد  جوية  رضبات  تنفيذ  بدأت 
يف  االسالمية"  "الدولة  جهاديي 

العراق يف وقت سابق هذا الشهر.

عملية »هروب« كربى للجنود الدوليني 
املخطوفني يف الجوالن

معارك عنيفة بني ميليشيات ليبية

مانيال/ أ. ف. ب
جميع  أن  أمس  الفيليبيني  الجيش  كشف 
قوة  يف  الـــ75  الفيليبينيني  الدوليني  الجنود 
األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك يف الجوالن 
املقاتلني  من  الفرار  يف  نجاحهم  بعد  ساملون 

السوريني املعارضني الذين كانوا يحارصونهم.
غريغوريو  الفيليبيني  الجيش  قائد  وقال 
كاتابانغ للصحفيني: إن الجنود نجحوا يف القيام 

"بعملية هروب كربى". 
أنهم  إنهم "تمكنوا من الصمود مع  وأضاف: 

كانوا محارصين واقل عددا" من محتجزيهم.
إطار  يف  الجوالن  يف  الجنود  هؤالء  ويتمركز 
قوة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة العاملة 
يف املنطقة ملراقبة وقف إطالق النار بني إرسائيل 

وسوريا منذ 1975م.
الفيليبيني  الجيش  باسم  الناطق  وكــان 
اللفتنانت كولونيل رامون زاغاال أكد أن "الجميع 
يف أمان. غادرنا موقعنا (السابق) لكننا حملنا 

كل أسلحتنا".
وأضاف: إن آليات مدرعة تابعة لألمم املتحدة 
 35 تضم  أوىل  مجموعة  بإجالء  السبت  قامت 
هاجم  بعدما  موقعهم  من  فيليبينيا  جنديا 

مقاتلون سوريون معارضون رفاقهم املتمركزين 
عىل بعد حوايل أربعة كيلومرتات.

اآلخرين  األربعني  الجنود  أن  زاغاال  وأوضح 
إلطالق  "تبادل  يف  السوريني  املقاتلني  واجهوا 
يف  تمكنوا  لكنهم  ساعات"،  سبع  استمر  النار 
نهاية املطاف من الوصول سريا إىل موقع لألمم 
املتحدة يبعد حوايل كيلومرتين مستغلني حلول 

الليل.
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية إن هؤالء 
خلف  الواقع  زيواني  معسكر  إىل  بعدها  نقلوا 
توقفت  "لقد  وتابع  املتحدة.  ــم  األم خطوط 

املواجهات. الجميع بأمان".
من جهتها، أكدت األمم املتحدة انه تم أجالء 
"خالل  ـــ40  ال الفليبينيني  الدوليني  الجنود 
وقف إلطالق النار تم التوصل إليه مع العنارص 
املسلحني" الذين كانوا يحارصونهم يف موقعهم. 
وأضافت املنظمة يف بيان "أنهم وصلوا إىل مكان 

آمن بعد نحو ساعة".
وقال قائد الجيش الفيليبيني إن الحكومتني 
الجنود  ساندتا  واإلرسائــيــلــيــة  الــســوريــة 
الفيليبينيني يف ضمان "سالمة منطقة الفصل" 

بني الجانبني. 

املتحدة  والواليات  قطر  حكومتي  شكر  كما 
حفظ  جنود  سالمة  ضمان  عىل  ملساعدتهما 

السالم بدون أن يضيف أي تفاصيل.
واألمم  الفيليبينية  املسلحة  القوات  أن  وأكد 
للخطر  قواتنا  وامن  سالمة  تعرضا  لن  املتحدة 
انه "من مصلحتنا  أداء مهامها"، مؤكدا  خالل 
عن  التخيل  بــدون  سالمتهم  تغليب  القومية 

التزامنا األمن الدويل".
الفيليبينية  السالم  حفظ  قوات  قائد  وقال 
امنوا  السوريني  إن  انكان  روبرتو  الكولونيل 
عن  الضغط  خفف  مبارش"  غري  ناريا  "دعما 

الجنود املحارصين.
وكان جنود حفظ السالم محارصين من قبل 
مجموعات مسلحة للمعارضة السورية ورفضوا 

تسليم أسلحتهم.
وكانت األمم املتحدة أعلنت الخميس املايض 
جبهة  فيها  بما  املسلحة  املجموعات  هذه  أن 
 44 تحتجز  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  النرصة 

جنديا فيجيا  أيضاً.
وردا عىل سؤال عن ما سيفعله جنود حفظ 
زاغــاال:  قال  اآلن،  بعد  الفيليبينيون  السالم 

نواصل مهمتنا والتزامنا ما زال قائما".

ليبيا والغارات 

المجهولة
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مسريات ومهرجانات
ــوة إىل رص  ــدع ال وجـــددوا 
الجهود  ودعـــم  ــوف  ــف ــص ال
املسؤولة والوطنية التي يقودها 
رئيس الجمهورية للميض قدما 
الحوار  مخرجات  كل  تنفيذ  يف 
يف ظل الدعم اإلقليمي والدويل 
الخليجية  ــادرة  ــب امل ــس  وأس
عن  وبعيدا  نة  املزمَّ وآلياتها 

والعنف  التطرف  أشكال  كل 
الوقوع  البالد مخاطر  وتجنيب 

يف أتون رصاعات جديدة.
صحيفة عكاظ: 

وأكدت أن :" املبادرة التي سيطلقها 
والعودة  األزمة  لحل  هادي  الرئيس 
الوطني  الحوار  مخرجات  لتنفيذ 
»أ«،  الخطة  هــي  تكون  أن  بــد  ال 

وبموازاتها ال بد من وجود خطة »ب« 
بعهودهم  الحوثيون  نكث  حال  يف 
وال  هادي،  الرئيس  مع  والتزاماتهم 
بد من حسم التمرد الحوثي، وتوفر 
دعم إقليمي ودويل ملساندة الرئيس 
هادي يف تجاوز أزمة التمرد الحوثي، 
الطائفي  املد  وتأثري  آثار  وتقليص 
يف  يمارس  ــذي  ال للقارات  العابر 

املنطقة اآلن وعىل أشده.
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أن  عاملية  أنباء  لوكاالت  سبق 
طائرات  قيام  عن  أخباراً  تناقلت 
مواقع  بقصف  مجهولة  حربية 
تابعة لبعض التنظيمات اإلسالمية 
طرابلس  الليبية  العاصمة  يف 
ومادية  برشية  أرضاراً  وألحقت 
األمريكية مرص  الخارجية  واتهمت 
غارات  وراء  بالوقوف  واإلمارات 
جوية عىل بعض اإلسالميني لكنها 
رسعان ما تراجعت عن اتهاماتها، 
ويف الوقت ذاته نفت اإلمارات ومرص 
االتهامات املوجهة نحوهما جملة 
وتفصيًال بينما صدرت ترصيحات 
مصدرها  كان  مماثلة  محلية 
من  بأنه  يفيد  حفرت  خليفة  اللواء 
لرضب  الجوية  الغارات  تلك  نفذ 
أهداف ومواقع خاصة باإلسالميني 
ليبيا  بفجر  يسمى  ما  وتحديداً 
هي  اتهمت  مسلحة  كمليشيا 

األخرى مرص واإلمارات.
فإن  املراقبني  وبحسب  فإنه  وبالتايل 
تعدد تلك االتهامات يضع أكرث من عالمة 
الصادر   2174 القرار  حول  استفهام 
األمن  مجلس  أعضاء  قبل  من  باإلجماع 
أشار  والذي  املايض  األربعاء  يوم  الدويل 
ومالحقة  الالزمة  العقوبات  استخدام  إىل 
ليبيا  تهدد  التي  اإلرهابية  الجماعات 
وتقويض االستقرار السيايس فيها.. داعياً 
تبني  ما  لكن  النار  إلطالق  فوري  وقف  إىل 
كان عكس ذلك، وبالتايل فإن تزامن الغارات 
الجوية عقب قرار مجلس األمن بشأن ليبيا 
يؤكد بما ال يدع مجاًال للشك أن ذلك القرار 
الرضبات  وفاعل  أسايس  بشكل  يدعم 
الجوية املجهولة ضد أهداف محددة لدعم 
يدل  ما  وهو  ليبيا  يف  الخارجي  التدخل 
عىل أن مجلس األمن ال يجهل الدول التي 

نفذت تلك الغارات.
بالغة  صعوبة  هناك  كانت  وإن 
العربية  واإلمارات  مرص  اتهام  يف 
الالعبني  من  ليستا  كونهما 
السيايس  املشهد  يف  األساسيني 
تم  الذين  األوروبيني  فإن  الليبي 
الترصيحات  يف  تماماً  إغفالهم 
املختلفة  واالتهامات  املتبادلة 
لطائرات  الجوية  الغارات  حيال 
طرابلس  مطار  قصفت  مجهولة 
األوروبية  الدول  أن  برغم  الدويل 
إيطاليا  الخصوص  وجه  وعىل 
األساسيتني  الجهتني  وفرنسا 
من  بريطانيا  بذلك  ومعهما 
الداخلية  الرصاعات  يدير 
املليشيات  بعض  ويوجهان 
التي  الحركات  املسلحة ويرضبان 
تحت  الخارجي  التدخل  تعارض 
القاعدة  تنظيم  ومربرات  دواعي 

والجماعات املتطرفة .
ـ  االيطايل  الثالثي  التحالف  يكن  لم  وإذا 
الفرنيسـ  الربيطاني الذي يعبث بمقدرات 
وإمكانيات ذلك البلد ويحتل األرض والجو 
واملياه ويراقب سماء ليبيا من عام 1931م 
وحتى اللحظة الراهنة فال يعقل بأن ذلك 
ال  بواشنطن  عالقة  له  والذي  التحالف 
يعلم بهوية الغارات املجهولة التي رضبت 
مطار طرابلس، ما لم تكن اإلدارة األمريكية 
الوثيقة  عالقتها  وبحكم  بآخر  أو  بشكل 
هي  الثالثي  التحالف  ذلك  مع  وارتباطها 
لرصف  الجوية  الغارات  تلك  نفذت  من 
األنظار عن التقاسم األوروبي الذي يهيمن 
عىل ذلك البلد بهدف خلط األوراق ورصف 
األنظار عما يدور ويجري خصوصاً يف ظل 
ارتفاع بعض األصوات الوطنية أكانت من 
التيارات  أو  اليساريني  من  أو  اإلسالميني 
الثالثي  املختلفة تطالب بإنهاء االحتالل 
االستعماري  اإلرث  إىل  بالنظر  لليبيا 

القديم.
بدرجة  ليبيا  مشكلة  فإن  ولذلك 
أساسية تكمن يف الهيمنة االيطالية 
كقوة  وبريطانيا  فرنسا  ذلك  ييل 
وتدير  األحداث  تحرك  موجودة 
أن  طبيعي  أمر  وبالتايل  األمور، 
تكون تلك القوى من نفذت الغارات 
ضحايا  سقوط  إىل  وأدت  الجوية 
وأبرياء من املدنيني ما لم فإن تلك 
مسبق  وإدراك  علم  عىل  القوى 
بالجهات التي نفذت تلك الغارات 

خدمة ألهدافها.

اسالم آباد/ وكاالت
الغاز  الباكستانية  الرشطة  أطلقت 
متظاهرين  ــىل  ع لــلــدمــوع  املسيل 
مسرية  يف  شاركوا  للحكومة  مناهضني 
الرسمي  االقامة  محل  صوب  متجهة 
لرئيس الوزراء نواز رشيف يف اسالم آباد.
يف  الرئيسيان  املستشفيان  ــال  وق
اسالم آباد : إن 264 شخصا اصيبوا، من 

بينهم 26 رشطيا.
ــارك املــتــظــاهــرون املــؤيــدون  ــش وي
ورجل  خان  عمران  املعارض  للسيايس 
منذ  اعتصام  يف  القادري  طاهر  الدين 

اسبوعني.
ويطالب املتظاهرون باستقالة رشيف 

بسبب مزاعم فساد وتزوير انتخابي.
وقال خالد ختاك قائد رشطة اسالم 

آباد: إن نحو 100 متظاهر اعتقلوا.
مسلحني  منهم  الكثري  "كــان  وقــال: 
باملدي واملطارق وانا متأكد أن يف حوزتهم 
اسلحة نارية عىل الرغم من أننا لم نرها 

حتى اآلن".

رحيل  الجرنال  تدخل  الجمعة  ويوم 
فريد قائد الجيش الباكستاني للوساطة 

يف االزمة.
مع  محادثاته  خان  عمران  وانهى 

الحكومة االسبوع املايض.
واعلن وزير يف الحكومة أن املحاوالت 
منذ  املستمرة  االزمــة  لحل  املتكررة 
اسبوعني مع املتظاهرين باءت بالفشل.

الرشطة  ـــراءات  اج قـــادري،  وأدان 
بوصفها "هجوم ال يمكن تخيله من قبل 

الدولة عىل الشعب".
املحيل  التلفزيون  صــور  واظــهــرت 
عنارص الرشطة تلقي عبوات غاز مسيل 
باالحجار  يرمون  واملتظاهرين  للدموع 
عىل الرشطة بينما حمل بعضهم عصيا.

ملتابعة  املروحية  الطائرات  وارسلت 
فيها  تجري  التي  املنطقة  يف  املوقف 
االحتجاجات وهي منطقة تعد من أكرث 
مناطق اسالم آباد تأمينا وتضم عددا من 

املقار الحكومية ومساكن املسؤولني.

الجزائر/أ.ف.ب
عن  اإلفراج  الجزائرية  السلطات  أكدت 
دبلوماسيني جزائريني خطفتهما مجموعة 
مسلحة يف مايل يف ابريل 2012م ووفاة ثالث 
مقتل  األوىل  للمرة  مؤكدة  احتجازه،  خالل 

احد هؤالء الرهائن بأيدي الخاطفني.
يف  الجزائرية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
األخريتني"  الرهينتني  عن  ــراج  "اإلف بيان 

الدبلوماسيان مراد قساس وقدور ميلودي.
هذين  عــن  اإلفـــراج  أن  البيان  وأكـــد 
العقائدي  للموقف  "احرتاما  الدبلوماسيني 
دفع  برفض  الدولية  والتزاماتها  لبالدنا 
عن  تفاصيل  أي  يــورد  ان  بــدون  الفدية"، 

ظروف اإلفراج عن الدبلوماسيني.

بيانها  يف  الجزائرية  الخارجية  وشددت 
تدخر  لم  االحتجاز  فرتة  "طــوال  انه  عىل 
جهدا  املختصة  الجزائرية  السلطات 
دبلوماسيينا  رساح  إطالق  عىل  للحصول 

دون قيد أو رشط".
بوعالم  القنصل  "وفاة  الــوزارة  وأعلنت 
سايس إثر مرض مزمن" وأكدت أن "االغتيال 

الشنيع للدبلومايس طاهر تواتي".
وأكد البيان "رضورة مواصلة دون هوادة 
مكافحة اإلرهاب ومختلف تفرعاته املتمثلة 
يف  املنظمة  والجريمة  املخدرات  تهريب  يف 
منطقة الساحل وعرب كامل املناطق األخرى 
تعزيز  اىل  نداءها  وتجدد  والعالم  القارة  يف 

التعاون الدويل للقضاء عىل هذه الظواهر".

بروكسل/ (رويرتز)
هــــاجــــم رئــيــس 
السلوفاكي  ـــوزراء  ال
عقوبات  فيكو  روبــرت 
ــــي  االتـــحـــاد األوروب
بوصفها  روسيا  عىل 
 " مثمرة  وغري  "عقيمة 
حق  باستخدام  وهدد 
ضد  (الفيتو)  النقض 
اإلضافية  ـــراءات  اإلج
الــضــوء  يسلط  مــمــا 
عىل االنقسام الداخيل 
ــي  يف االتــحــاد األوروب
املتشدد  موقفه  بشأن 

من روسيا.
ــو  ــك ــي وقـــــــــال ف
ساعة  يف  للصحفيني 

زعماء  اجتماع  بعد  أمس  صباح  من  مبكرة 
"اعترب  بروكسل  يف  ـــي  األوروب االتــحــاد 
العقوبات عقيمة وغري مثمرة إىل إن نعرف 
تأثري العقوبات املفروضة بالفعل فإن فرض 

عقوبات جديدة أمر ال معنى له."
من  ـــي  األوروب االتــحــاد  زعماء  وطلب 
املفوضية األوروبية وضع مقرتحات لعقوبات 
يف  ترصفاتها  بسبب  روسيا  عىل  جديدة 
عدم  من  الرغم  عىل  أسبوع  خالل  أوكرانيا 
هذه  فيه  تنفذ  قد  الذي  املوعد  توضيحهم 

العقوبات.
العقوبات  سيعارض  إنه  قال  فيكو  ولكن 
االقتصادي  بالنمو  الرضر  ستلحق  التي 

لسلوفاكيا. 
يف  بالفعل  رصيحة  سلوفاكيا  وكانت 
معارضتها للعقوبات عىل روسيا التي تعتمد 
الغاز  من  وارداتها  عىل  الحصول  يف  عليها 

الطبيعي.
وأضاف فيكو: "إذا كانت هناك مقرتحات 
فإنني احتفظ بحق االعرتاض عىل العقوبات 

التي ترض باملصالح االقتصادية لسلوفاكيا

 تظاهرات معارضة لرئيس 
الوزراء الباكستاين

تحرير دبلوماسيني جزائريني 
مخطوفني يف مايل

رئيس وزراء سلوفاكيا يهاجم 
العقوبات على روسيا


