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أستراليا: إخالء مطار »أديليد« لفترة وجيزة بسبب حتذير أمني
قال مطار أديليد في أستراليا، أمس  األربعاء، إنه أجلى الركاب من إحدى صاالته بسبب عطل 
إحدى اآلالت األمنية. وأضاف املطار في بيان بالبريد اإللكتروني أن املشكلة قد مت حلها، مشيراً 

إلى احتمال حدوث بعض تأخيرات الرحالت. وكانت هيئة اإلذاعة والتلفزيون األسترالية قالت، 
في وقت سابق، إن السلطات األمنية أخلت مطار »أديليد« في أستراليا بسبب حتذير أمني.
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 بدأت السلطات في العراق،  أمس األربعاء، 
في مختلف احملافظات في اتخاذ إجــراءات 
أمنية احترازية مشددة، حيث عملت قيادة 
ـــراءات  شــرطــة الــديــوانــيــة على تشديد اإلج

األمينة ملنع تكرار أحداث ميسان وكربالء.
فيما أعلنت قيادة شرطة كربالء عن تعزيز 
إجراءاتها األمنية بشكل مكثف في احملافظة 
لتوفير األمــن واألمـــان وحماية املتظاهرين 
السلميني، وكثفت انتشارها في عموم أرجاء 
احملافظة بهدف تعزيز نقاط التفتيش ونصب 
كمائن مفاجئة والتفتيش الدقيق للعجالت 

واألشخاص والدراجات.
وفي سياق متصل، أفاد مراسل »العربية« 
و«احلــدث« في العراق باغتيال الناشط علي 
جنم الالمي في منطقة الشعب بعد عودته من 

ساحة التحرير في بغداد.
ــدد مــن الناشطني فــي أماكن  وتــعــرض ع
مختلفة من العراق إلــى تهديدات وعمليات 
خطف وقتل، وآخرهم الناشط فاهم الطائي، 
الذي مت اغتياله أمام منزله في مدينة كربالء 

بسالٍح كامت للصوت.
يأتي ذلــك فيما تستمر تظاهرات العراق 
رفضاً لالغتيال واخلطف واالعتقال. وتشهد 
بغداد توافدا كبيرا من كل املدن العراقية، فيما 
يؤكد املتظاهرون على سلمية احتجاجاتهم، 

مطلقني هاشتاغ #خلوها_سلمية.
وقالت مصادرنا، ، إن محتجني أصيبوا 
بجروٍح واختناقات لدى إطــالق قــوات األمن 
الرصاص احلي وقنابل الغاز املسيل للدموع 
عليهم لتفريقهم عن ساحة الوثبة وبالقرب من 

جسِر األحرار في بغداد.

وفي البصرة جنوب العراق، أفادت مصادر 
أمنية بدخول كافة القوات األمنية في حالة 

اإلنذار القصوى اعتباراً من أمس.
وكشف مصدر أمني بأن هذه التوجيهات 
أوعز بها قائد العمليات الفريق الركن قاسم 
نزال، فيما لم يعرف موعد رفِع حالة التأهب 

حتى إشعار آخر، حتسبا ألي طارئ.
رئاسة أركان اجليش العراقي، من جهتها، 
وجهت رسالة للمتظاهرين تعهدت خاللها 

بتوفير احلماية لهم.
الرسالة تتزامن مع ذكــرى قضاء اجليش 
العراقي على تنظيم »داعش« في العراق، حيث 
ــان مطالب املتظاهرين  وصفت رئاسة األرك

باملشروعة.
وأكد النائب عن حتالف »سائرون« التابع 
لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أمجد 
العقابي، أن أغلب الكتل السياسية متفقة على 

حل البرملان العراقي.
وأضاف في تصريحات لقناة »السومرية« 
أن »أغلب الكتل السياسية متفقة على حل 
مجلس النواب واملضي بانتخابات مبكرة في 
حال تقصير احلكومة القادمة«، مشيراً إلى أن 
»مفوضية االنتخابات ال تستطيع أن حتدد 
موعدا لالنتخابات في ظل الظرف الذي يعيشه 

البلد«.
إلى ذلك، قال إن »حتالف سائرون لم ولن 
يحضر اجــتــمــاع رئــيــس اجلمهورية برهم 
صالح«. ووصف »اختيار أي مرشح لرئاسة 
الـــوزراء من الكتل السياسية هــدم للعملية 

السياسية في الكامل«.
ــان النائب الــصــدري، عــالء الربيعي،  وك

أكد بدوره أن كتلة »سائرون« لم تشترك في 
أي حــوار مع الكتل السياسية بشأن رئيس 

الوزراء املقبل.  وقال في تصريح خاص لوكالة 
األنباء العراقية »واع«، إن »كتلة سائرون 

أوكلت موضوع اختيار رئيس الوزراء املقبل 
للشارع«، الفتاً إلى أن »املتظاهرين يطالبون 

بإصالح املسار السياسي، ويبدأ ذلك بترشيح 
رئيس الوزراء، حسب رأي الشارع العراقي«.

احتجاجات في العراق

البرملان  حل  على  متفقة  السياسية  الكتل  أغلب  سائرون: 

يتوقف لم  الناشطني  واغتيال  األمن  تشديد  العراق: 

وزير الدفاع ردًا على احلرس الثوري: كالم غير مقبول

لبنان : إهمال يفّجر طرابلس.. غاضبون يهاجمون مقر البلدية
هاجم سكان غاضبون، مقر بلدية 
طــرابــلــس شــمــال لــبــنــان، وحطموا 
ــوا الــنــار فــي غرفة  ــرم الــنــوافــذ وأض
داخل مبنى البلدية، وذلك بعد انهيار 
مبنى لياًل في املنطقة، ما أسفر عن 
مقتل شابة تبلغ من العمر 19 عاماً، 
وشقيقها األكبر، وفق وسائل إعالم 

محلية.
كــمــا أحلـــق الــســكــان الغاضبون 
أضراراً مبكتب رئيس البلدية، إضافة 
إلـــى ســيــارة تــابــعــة للبلدية كانت 
متوقفة خارج املبنى، بحسب الوكالة 
الوطنية لإلعالم، التي أشارت إلى أن 

اجليش تدخل للتعامل مع الوضع.
إلى ذلك جرى تدافع بني املتظاهرين 
واجليش على دوار في منطقة امليناء، 
حيث أعلنت غــرفــة عمليات جهاز 
الطوارئ واإلغاثة في بيان أنه جرى 
إســعــاف 15 شــخــصــاً، نقل 3 منهم 
إلــى مستشفيات املنطقة، وتنوعت 
ـــروح ورضـــوض  ــني ج اإلصـــابـــات ب

وحاالت اختناق.
وبعد التصريحات املثيرة للجدل 

التي أدلــى بها أحــد قياديي احلرس 
ــر الدفاع  ــي، رد وزي ــران الــثــوري اإلي
اللبناني إلياس بو صعب، معتبراً أن 

ما صدر كالم غير مقبول.
وفــي التفاصيل، قــال بــو صعب 
في تغريدة على حسابه على تويتر: 
ــا ُنــســب إلـــى مستشار  ــح م »إذا ص
ــي،  ــران ــوري اإلي ــث رئــيــس احلـــرس ال
فإنه ألمر مؤسف وغير مقبول وتعٍدّ 
عــلــى ســيــادة لــبــنــان الــــذي تربطه 
ــران عــالقــة صــداقــة ال يــجــوز أن  ــإي ب
متس استقاللية القرار اللبناني بأي 
شكل من األشــكــال«. وكــان مستشار 
قائد احلرس الثوري اإليراني اللواء 
مرتضى قرباني قال في تصريحات: 
»فــي حــال ارتكبت إســرائــيــل أصغر 
خطأ جتاه إيــران، فستسوي تل أبيب 

بالتراب انطالقا من لبنان«.
كما أضاف في حديث لوكالة أنباء 
ــران ال تسعى حليازة  »ميزان أن »إي
الــســالح الــنــووي وإســرائــيــل أصغر 
من أن ترتكب أي خطأ، ويد املقاتلني 

مظاهرات غاضبة في لبناناإليرانيني على الزناد«.

عشرات املستوطنني
 يقتحمون املسجد األقصى

اقتحم عشرات املستوطنني اإلسرائيليني، أمــس  األربعاء، املسجد 
األقصى في القدس الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية.

وقالت دائــرة األوقــاف اإلسالمية في القدس، في تصريح مقتضب 
مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة األناضول إن »108 متطرفني اقتحموا 

املسجد األقصى بحراسة الشرطة اإلسرائيلية«.
وأضافت إن من بني املقتحمني »مجندات باللباس العسكري وعناصر 
مخابرات ومرشدين وطالب معاهد«. وتسمح الشرطة اإلسرائيلية منذ 
العام 2003 للمستوطنني باقتحام املسجد من خالل باب املغاربة، جميع 

أيام األسبوع ما عدا يومي اجلمعة والسبت.

تونس: سعيد والسراج يبحثان 
قضايا اقتصادية وسياسية مشتركة
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع فائز السراج، رئيس حكومة 
الوفاق الوطني الليبية قضايا اقتصادية وسياسية وإنسانية ذات اهتمام 
مشترك. جاء ذلك في لقاء جمع اجلانبني في قصر قرطاج على هامش 
زيارة رسمية غير محددة املدة يجريها السراج إلى تونس، حسب بيانني 

منفصلني للرئاسة التونسية، وحكومة الوفاق الليبية.
وأفاد بيان الرئاسة التونسية أن اللقاء بني سعيد والسراج تناول 
العالقات االقتصادية والسياسية بني البلدين إضافة إلى مسائل إنسانية 
عالقة. وذكــر أن الطرفني بحثا سبل رفع مختلف العراقيل أمــام تنقل 
األشخاص والسلع بني تونس وليبيا بحرا وبرا وجتّنب إغالق معبر 
»رأس جدير« احلدودي بني البلدين. كما تناول اللقاء املسائل اإلنسانية 
العالقة، ومّت التأكيد على ضرورة إيجاد حّل لقضية األطفال التونسيني 

احملتجزين في ليبيا.

حفتر يحشد لدخول طرابلس
بالتزامن مع ورود أنباء عن استعداد اجليش الليبي إلى دخول 
طرابلس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، استعداد بالده 
لتقدمي الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز 

السراج إذا طلب األخير ذلك.
وقال الرئيس التركي إنه مستعد إلرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت 

ذلك احلكومة املعترف بها دولياً في طرابلس.
كما أضاف في تصريح نقله التلفزيون »فيما يتعلق بإرسال جنود 
... إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، 
خصوصاً بعد إبرام االتفاق األمني العسكري«، في إشارة إلى اتفاق 

ُوقع الشهر املاضي مع حكومة الوفاق.
في املقابل، أبدى البرملان الليبي استنكاره لتصريحات الرئيس 
التركي. وقالت جلنة الدفاع واألمن القومي النيابية في بيان إنها تدين 
بأشد العبارات تصريحات الرئيس التركي عن استعداده إلرسال 

قواته إلى ليبيا. وطالبت جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع 
العربي املشترك. كما دعت اجلامعة العربية لالنعقاد العاجل التخاذ 

موقف ملواجهة »الغزو التركي« لليبيا.
إلى ذلك، أكدت أن ليبيا »لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية 
للوطن العربي«. وطالبت القوات الليبية املسلحة باستهداف أي 
حترك للقوات التركية داخل املياه اإلقليمية أو األجــواء واألراضــي 
الليبية، مضيفة أن »أي جسم أو مكان يستخدم عسكريا للجانب 

التركي يعتبر هدفا مشروعا للقوات املسلحة الليبية«.
وكــان حفتر ناقش آخر ترتيبات العمليات العسكرية في غرب 

البالد، خالل لقاء مع أمراء غرف العمليات.
وأفـــادت وسائل إعــالم محلية بــأن قائد اجليش الليبي، ناقش 
اخلطوات النهائية واالستعدادات إلطالق عملية عسكرية تتهدف إلى 

دخول العاصمة وحتريرها من قبضة امليليشيات.

مسلحون مجهولون يهاجمون كتيبة تابعة حلفتر جنوبي ليبيا
هاجم مسلحون مجهولون، مقر كتيبة طــارق بن زيــاد مبدينة 
أوباري، جنوبي ليبيا، التابعة للواء املتقاعد خليفة حفتر، وفق شهود 
عيان. وأفــاد الشهود، في أحاديث ملراسل األنــاضــول، بأن أصوات 
االشتباكات التــزال تسمع بوضوح )21:5 تغ( جتاه مقر الكتيبة 
والذي يقع بجانب مستشفى أوبــاري العام. ولم يتضح على الفور 

سقوط قتلى أو جرحى جراء الهجوم.
ورجح مصدر أمني باملدينة أن يكون الهجوم على مقر الكتيبة جراء 
اعتقال آمر كتيبة 411، حرس حدود خالد كعبر، التابعة حلكومة 
الوفاق، املعترف بها دولًيا. واعتقل كعبر، في وقت سابق ، مبنطقة 

تهالة القريبة من أوباري من قبل كتيبة تابعة لقوات حفتر.

10 أشخاص الصومال: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مقديشو إلى 
ارتفعت أمس األربعاء، حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف فندًقا 
في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 10 أشخاص، بحسب بيان 

للشرطة.
وأفاد البيان أن القوات احلكومية متكنت من إحكام سيطرتها على 
الفندق )يرتاده مسؤولون حكوميون قرب قصر الرئاسة(، بعد مقتل 

جميع املهاجمني.
ــاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم 5 من  وأض

املهاجمني، إلــى جانب مواطنني إثنني وثالثة عناصر من القوات 
احلكومية.

وأكد البيان أن نحو 80 شخصا بينهم مسؤولون حكوميون، مت 
إجالؤهم من الفندق الواقع على بعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي.

من جهتها أعلنت حركة »الشباب« الصومالية، مسؤوليتها عن 
الهجوم الذي استهدف الفندق، بحسب بيان نشره موقع »صومال 

ميمو« احملسوبة على اجلماعة.

تواصل االجتماع الـ14 
للدول الضامنة ملسار 

أستانة حول سورية
يتواصل في العاصمة الكازاخية نور سلطان، أمس  
األربعاء، االجتماع الـ14 للدول الضامنة ملسار أستانة 
حول سوريا، مبشاركة وفود من تركيا وروسيا وإيران 

ونظام بشار األسد واملعارضة السورية.
وبــدأت مباحثات اليوم الثاني بعقد لقاءات ثنائية 
ــدي الــنــظــام بــقــيــادة بــشــار اجلــعــفــري،  ــوف وثــالثــيــة ل
واملعارضة مع ممثلي الــدول املراقبة األردن والعراق 
ولبنان. وأجـــرى الــوفــد التركي برئاسة نائب وزيــر 

اخلارجية سادات أونال، لقاء مع وفد املعارضة.
ومن املخطط أن يعقد الوفد التركي لقاًء ثالثًيا مع 
وفدي روسيا وإيران، ثم اجتماعا بصيغة رباعًيا يضمهم 
إلى جانب املبعوث اخلاص لألمم املتحدة لسوريا، غير 

بيدرسون.
كما من املزمع أن يجري الوفدين الروسي واإليراني 
لقاءات ثنائية مع وفــدي النظام واألمم املتحدة. ومن 

املتوقع أن يصدر بيان ختامي عقب انتهاء املباحثات.

االحتالل يعتقل الناشطة 
الفلسطينية بشرى الطويل

اعتقل اجليش اإلسرائيلي، أمس  األربعاء، الناشطة 
الفلسطينية بشرى الطويل، من منزلها مبدينة البيرة 
وســط الضفة الغربية احملتلة. وقــال شهود عيان 
لألناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت مدينة 
البيرة وفتشت عددا من منازلها، قبل اعتقال الناشطة 
»الطويل«. وأضاف الشهود، أن اجليش اإلسرائيلي 

فتش منزل الطويل قبل انسحابه.
واندلعت مواجهات بني عشرات املواطنني واجليش 
في عدة أحياء من املدينة، استخدم خاللها اجليش 
ــي واملــطــاطــي وقنابل الــغــاز املسيل  الــرصــاص احل

للدموع.


