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االئتالف السوري يُقيل احلكومة املؤقتة برئاسة طعمة

م���ن ناحي���ة أخ���رى، 
اعتب���رت الهيئة العامة أنه 
املناقش���ات خلصت  »بعد 
إلى ض���رورة خلق أرضية 
جدي���دة للعمل، أساس���ها 
انتقال احلكومة إلى الداخل 
بأقرب وقت ممكن، وتوظيف 
الكفاءات السورية الثورية، 
وهي ما دفعتها إلقالة احلكومة 
املؤقتة، للرقي بعملها خلدمة 
الش���عب السوري، والعمل 
على حتقيق أهداف الثورة«، 

على حد وصف البيان.
العامة  الهيئ���ة  وكانت 
لائت���اف ق���د اس���تمعت 
على م���دار يومني، لرئيس 
احلكومة أحم���د طعمة و11 
وزيرا يش���كلون احلكومة، 
التي طرحت  ومن األم���ور 
للنقاش قضايا فساد وفشل 
في تطبيق سياسات حكومية 

فاعلة ف���ي جميع املناطق، 
فضا عن االصطفاف احلاصل 

في الوزارات.
ومن غير الواضح حتى 
اآلن هل س���يحتفظ بعض 
أم ال،  ال���وزراء مبناصبهم 
حيث تبدو ف���رص كل من 
إياد  نائب رئيس احلكومة 
قدسي ووزير الصحة عدنان 
حزوري قوي���ة في خافة 

طعمة.
يذك���ر أن الهيئة العامة 
الغ���ت في وقت  لائتاف 
سابق قرارا أصدره رئيس 
احلكوم���ة املؤقت���ة باقالة 
رئيس اركان اجليش احلر 
عبداالله البشير باعتبارها 

غير ذات اختصاص. 
وبعد ذل���ك طالبت عدة 
اصوات في االئتاف بطرح 
الثقة باحلكومة ورئيسها.

نفس���ها مقترحا لتش���كيل 
جلنة لتقييم أداء احلكومة 
وتقدمي تقريرها الشهر املقبل 
في اجتم���اع الهيئة العامة 

املقبلة.
وتضمن البيان اخلتامي 
ال� 15  ال���دورة  الجتماعات 
شكر الهيئة العامة لرئيس 
احلكومة أحمد طعمة وجميع 
ال���وزراء على اجلهود التي 
بذلوها خال فترة توليهم 
مهامهم، وكلفتهم بتصريف 
إلى حني تش���كيل  األعمال 

حكومة جديدة.
وأوضح البيان أن »الهيئة 
العامة فتحت باب الترشيح 
اعتبارا م���ن أمس، ولغاية 
أسبوعني من تاريخه، على أن 
تقوم الهيئة العامة بتشكيل 
احلكومة اجلديدة خال 30 

يوما من تاريخه«.

عواصم � وكاالت: صوتت 
الهيئ���ة العام���ة لائتاف 
السوري املعارض على اقالة 
احلكومة السورية املؤقتة 
برئاس���ة د.احم���د طعمة 
بأغلبية 66 صوتا من أعضاء 
االئتاف، وكلفته بتصريف 
أعماله���ا إلى ح���ني تكليف 
رئيس جديد لتشكيل حكومة 

جديدة الشهر املقبل.
ج���اء ذلك في اجللس���ة 
انتهت فجر  التي  اخلتامية 
أمس وشهدت تصويت الهيئة 
العامة على مش���روع مقدم 
إلقالة احلكومة، حيث وافق 
66 عضوا، فيما رفض اإلقالة 
35، ورفضت 3 أصوات، من 
مجموع 117 يشكلون أعضاء 

االئتاف.
العامة  الهيئة  ورفضت 
في وقت سابق من اجللسة 

احمد طعمة

روسيا مستعدة لتقدمي »مساعدة كاملة« للتحقيق

االنفصاليون يسلمون الرفات والصندوقني األسودين لـ»املاليزية«

املدن����ي«. وطال����ب املجلس 
اجلماعات املسلحة بالسماح 
بدخول »سالم وآمن وبا قيود« 

الى موقع حتطم الطائرة.
وقالت وزي����ر اخلارجية 
األسترالية جولي بيشوب التي 
سافرت لنيويورك للمشاركة 
في صياغة قرار مجلس األمن 
»ندين للضحايا وأس����رهم 
بكش����ف ما ح����دث وحتديد 

املسؤول«.
وقد وسع حتطم »الرحلة 
ام اتش 17« اخلميس املاضي 
النزاع املستمر منذ 3  نطاق 
أشهر في أوكرانيا ليشمل دوال 
بعيدة مثل ماليزيا واستراليا. 
وكان الرئيس األميركي باراك 

أوباما ش����دد عل����ى ان يثبت 
نظي����ره الروس����ي فادميير 
بوتني انه »يؤدي حتقيقا كاما 

وعادال« في احلادث.
وردت موسكو ان البيانات 
املتوافرة لديها تظهر ان طائرة 
عسكرية أوكرانية كانت حتلق 
على بعد 3 الى 5 كيلومترات 
من طائرة البوينغ 777 قبل 

حتطمها.
وتساءل اللفتنانت جنرال 
الروسي اندري كارتوبولوف 
»ما هو مبرر حتليق طائرة 
عسكرية على مسار للماحة 
الوقت نفس����ه  ف����ي  املدنية 
والعلو نفس����ه م����ع طائرة 
ركاب مدنية؟«. وعجز القادة 
الغربيون ع����ن االتفاق على 
رد فعل موحد جتاه موسكو 
وتعرضت فرنس����ا لضغوط 
من واش����نطن ولندن أمس 
لعزمها تسليم حاملة طائرات 

هيليكوبتر ثانية لروسيا.
وقال ديبلوماس����يون ان 
ف����رض عقوبات اش����د ضد 
قطاعات كاملة من االقتصاد 
الروسي يعتمد إلى حد كبير 
عل����ى املوقف ال����ذي تتبناه 
هولندا نظرا الن العدد األكبر 

من الضحايا من مواطنيها.
ال����وزراء  وق����ال رئيس 
الهولن����دي »من الواضح انه 
على روسيا ان تستغل نفوذها 
لدى االنفصاليني لتحس����ني 

األوضاع على األرض«.
وتابع: »إذا ظل الوصول 
إل����ى منطق����ة الكارث����ة غير 
متاح خ����ال األي����ام املقبلة 
فحينها ستكون كل اخليارات 
السياسية واالقتصادية على 
الطاولة ضد املس����ؤولني عن 
هذا بش����كل مباش����ر أو غير 

مباشر«.

»س����املان مع أضرار طفيفة 
فقط«. وفي وقت تبنى مجلس 
األمن قرارا باإلجماع يطالب 
مبحاسبة املس����ؤولني »وأن 
تتعاون كل الدول بالكامل مع 
جهود احملاسبة«، أكدت روسيا 
اس����تعدادها لتقدمي مساعدة 
»كاملة« للتحقيق في سقوط 
الطائرة املاليزية مبا في ذلك 
عبر إرسال خبراء، ورحبت 
بقرار األمم املتحدة الذي يطالب 
بالسماح بالوصول بحرية الى 

موقع حتطمها.
وأضافت الوزارة »نعتقد 
ان مثل هذه الكارثة يجب ان 
تكشف مابساتها مبشاركة 
املنظم����ة الدولي����ة للطيران 

عواصم � وكاالت: س����لم 
االنفصالي����ون األوكرانيون 
املوالون لروسيا، الصندوقني 
املاليزية  األسودين للطائرة 
التي أس����قطت ف����ي املناطق 
الى  اخلاضعة لس����يطرتهم، 
السلطات املاليزية، كما أعلنوا 
تهدئ����ة في املكان للس����ماح 
الدوليني  بوصول اخلب����راء 
الواقع بش����رق  امل����كان  الى 

أوكرانيا.
احملقق����ون  ويس����تعد 
الهولنديون الذين يترأسون 
الكارثة  الدولي في  التحقيق 
لنقل جثث الضحايا ال� 280 
ال����ى هولندا بع����د وصولها 
الى م����ن خاركيف اخلاضعة 
لسيطرة السلطات املركزية 

في كييڤ.
وس����لم رئي����س وزراء 
دونيتس����ك  جمهوري����ة 
الش����عبية املعلنة من جانب 
الكس����ندر بوروداي،  واحد 
اللذين يسجان  الصندوقني 
معطيات الرحلة واحملادثات 
في قمرة القيادة الى السلطات 
املاليزية بحض����ور عدد من 

الصحافيني.
كما أعلن بوروداي فرض 
وقف إطاق النار ضمن شعاع 
10 كيلومت����رات حول مكان 
احلادث، وذلك بعد ساعات على 
إعان السلطات في كييڤ انها 
ستوقف كل العمليات القتالية 

في املنطقة.
وكان االنفصاليون سمحوا 
للمحقق����ني الهولنديني أمس 
األول مبعاين����ة اجلثث التي 
وضعت على منت قطار مبرد 

حلفظها من احلر.
كم����ا س����مح للمراقب����ني 
الدوليني أخيرا مبعاينة مكان 
احلادث املمتد على مس����احة 
شاس����عة واملل����يء باملت����اع 

واألغراض الشخصية.
وعلى الرغ����م من التقدم 
الظاهر في بدء التحقيق، إال 
ان القادة الدوليني حذروا من 
ان االنفصاليني عبثوا باألدلة 
على نطاق واس����ع في مكان 

حتطم الطائرة.
ال����وزراء  وق����ال رئيس 
الذي  ابوت  األسترالي توني 
فقدت باده 28 من مواطنيها و9 
يحملون اجلنسية األسترالية 
أمامنا  في احلادث »الي����زال 
طريق طويل جدا«. وأضاف 
»بعد اجلرمي����ة هناك طمس 
ملعامله����ا وما نراه هو تاعب 
باألدلة على نطاق واسع. يجب 

ان يتوقف ذلك«.
وقال محقق����ون تابعون 
للخطوط اجلوي����ة املاليزية 
التي التزال تعاني من تبعات 
اختفاء الرحلة ام اتش 370 في 
الهندي قبل 4 أشهر  احمليط 
فقط، ان الصندوقني األسودين 

القطار الذي يحمل جثث 280 من ركاب الطائرة املاليزية املنكوبة في اوكرانيا                                                                                     )أ.ف.پ(

انتقادات شديدة لتغيير مسار طائرة ماليزية
من األجواء األوكرانية إلى السورية

كواالملبور ـ أ.ف.پ: تعرضت اخلطوط 
اجلوية املاليزية النتقادات شديدة بعد أن 

أمرت طائرة تابعة لها بعبور االجواء السورية 
لتفادي املرور باملجال اجلوي االوكراني بعد 

حتطم احدى طائراتها في شرق اوكرانيا، 
لكنها ردت مؤكدة ان هذا املسار منسجم مع 

القواعد الدولية.
 وقالت الشركة الوطنية في بيان ان الرحلة 
ام اتش 4 املتجهة من لندن الى كواالملبور 

سلكت مسارا يحظى مبوافقة املنظمة الدولية 
للطيران املدني.

 واضافت ان »املجال اجلوي السوري لم 
يكن خاضعا لقيود طوال املسار، كانت ام 

اتش 4 موجودة في مجال جوي وافقت عليه 
املنظمة الدولية للطيران املدني«.

 ومنذ حتطم طائرة البوينغ التابعة للخطوط 
املاليزية )الرحلة ام اتش 17( اخلميس في 

شرق اوكرانيا والتي يرجح انها اسقطت 
بصاروخ، عدلت عشرات الشركات خطط 
الطيران لديها لتفادي هذه املنطقة القريبة 

من احلدود الروسية والتي تشهد نزاعا بني 
االنفصاليني املوالني ملوسكو وسلطات كييڤ.

 وعادة ما حتلق طائرات ايرباص ايه 380 
التي تتجه من لندن الى كواالملبور في 

االجواء التركية، بحسب موقع »فاليت رادار 
24« الذي يرصد حركة املالحة اجلوية في 

العالم.
 لكن املوقع اوضح أمس األول ان الرحلة 
ام اتش 4 حلقت امس االول فوق سورية 

التي تشهد نزاعا عسكريا منذ اكثر من ثالثة 
اعوام.  وكتب املوقع على حسابه على موقع 

تويتر »بحسب معلوماتنا، كانت الرحلة ام 
اتش 4 الوحيدة العابرة للقارات التي حتلق 

فوق سورية«.

االحتاد األوروبي يشدد عقوباته على النظام السوري

21.4 مليار دوالر خسائر النفط والغاز
جراء النزاع في سورية

استطالع: غالبية األميركيني ترفض
التدخل العسكري في سورية أو العراق

»داعش« يحكم حصاره على »العامرية« 
ومجلس األمن يدين تهجير مسيحيي املوصل

»القاعدة« يهدد بقطع يد
»املسؤولني الفاسدين« في حضرموت

ع���دن - أ.ف.پ: ه���ددت جماعة انصار 
الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب املسؤولني احملليني الذين وصفتهم 
ب�»الفاسدين« في محافظة حضرموت بتطبيق 

»حكم اهلل وقطع ايديهم« بعد خطفهم.
وقالت اجلماعة في بيان وزعه انصارها 
في مدن محافظة حضرموت »بعد ان قمنا 
بتصفية عماء أمي���ركا بوالية حضرموت 
وبعد ان حاربنا املشعوذين والسحرة فإننا 
نحذر جميع املس���ؤولني الفاسدين بوالية 
حضرموت الذين يقومون بنهب وس���رقة 
اماك املواطنني والتنكيل بحياتهم من اننا 
سنقوم بتطبيق فيهم حكم اهلل وهو قطع 

اليدين بعد خطفهم وتأديبهم«.
وكان انصار الش���ريعة وزع���وا مطلع 
االسبوع اجلاري منشورات تدعو النساء الى 
عدم اخلروج الى االسواق بدون محرم. كما 
دعوا الى االلتزام بالشريعة االسامية مهددين 

»بإقامة حد اهلل« اذا لم يتحقق ذلك.
في غضون ذلك، حذرت السلطات اليمنية 
من عمليات إرهابية محتملة لتنظيم القاعدة 
وجماعات تخريبية، ضد منشآت عسكرية 
وأمني���ة، وطلب���ت م���ن األجه���زة األمنية 
والعسكرية في مختلف الوحدات والنقاط 
في احلزام األمني للمدن وحرس املنش���آت 

رفع حالة التأهب القصوى. 

عواصم � أ.ف.ب: قرر االحتاد األوروبي أمس 
تشديد عقوباته على النظام السوري من خال 
إضافة أس����ماء 3 أفراد و9 كيان����ات الى قائمته 
الس����وداء. وبذلك يرتفع عدد األفراد السوريني 
الذين يفرض عليهم االحتاد األوروبي عقوبات 

الى 192 والكيانات الى 62.
وأعلن وزراء خارجية الدول ال� 28 األعضاء في 
االحتاد في بيان في ختام اجتماعهم في بروكسل 
»بالنظر الى خطورة الوضع في س����ورية فإن 
املجلس عزز القيود التي يفرضها االحتاد األوروبي 
على النظام السوري. وتابع البيان ان »املجلس 
استهدف 3 أفراد جدد و9 كيانات بسبب تورطهم 
في القمع العنيف للس����كان املدنيني او لدعمهم 

للنظام«.
في غضون ذلك، قدر وزير النفط الس����وري 
سليمان العباس قيمة األضرار التي أصابت قطاع 
النفط والغاز في سورية جراء األزمة املستمرة 
في الباد منذ اكثر من 3 أعوام، بنحو 21.4 مليار 

دوالر.
وقال العباس »ان الظروف الراهنة التي متر 
بها الباد أدت إلى أضرار كبيرة على قطاع النفط 
والثروة املعدنية، حيث بلغت قيمة خسائر قطاع 
النفط املباش����رة منذ بدء األزمة 570 مليار ليرة 
سورية )3.5 مليارات دوالر( باإلضافة الى 2.954 

تريليون ليرة سورية )17.9 مليار دوالر( خسائر 
غير مباشرة«.

وأوضح ان »اخلس����ائر املباش����رة« تتعلق 
بقيمة كميات النفط والغاز »املهدور واملسروق« 
والبنى حتتية واملنشآت وخطوط النقل واآلليات 
التي تعرضت للنه����ب والتخريب، جراء أعمال 

العنف.
أما اخلس����ائر غير املباشرة فتشمل »تأجيل 

إنتاج وفوات منفعه«.
وأشار بيان الوزير الى ان إنتاج الغاز تراجع 
الى نحو النصف منذ اندالع النزاع، ليبلغ 16.36 
مليون متر مكعب يوميا في النصف األول من العام 

احلالي، في مقابل 30 مليونا قبل مارس 2011.
وأعلن العباس انه »من املتوقع االنتهاء من 
تنفيذ مشروع غاز شمال املنطقة الوسطى والبدء 
بإنتاج الغاز فيه منتصف شهر أغسطس املقبل 
كمرحلة أولى مبعدل 1.2 مليون متر مكعب يوميا«، 
على ان يبلغ مستوى اإلنتاج مع نهاية العام نحو 

3.2 مايني متر مكعب.
وأوضح مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس 
ان املش����روع يقع في »منطقة آمنة« قرب مدينة 
الطبقة في محافظة الرقة التي تسيطر »داعش« 
أو ما يطلق على نفسه »الدولة اإلسامية« على 

غالبية أجزائها.

واشنطن ـ احمد عبداهلل

اظهر اس���تطاع للرأي العام أجرته مجلة 
»بوليتيك���و« األميركية ان اغلبية كبيرة من 
االميركيني يرفضون ان تتدخل بادهم في أي 
نزاعات في العالم او ان يكون لها دور عسكري 
في أوكرانيا او الش���رق األوس���ط. وحصرت 
املجلة استطاعها في الدوائر االنتخابية التي 
تش���هد س���باقا ال ميكن التكهن بنتائجه بني 
اجلمهوريني والدميوقراطيني في االنتخابات 

النصفية للكونغرس في نوفمبر املقبل.
وكان اجلمهوريون يعدون العدة الستثمار 
االزمات املتاحقة على صعيد السياسة اخلارجية 
� السيما في الشرق األوسط � الحراج منافسيهم 
الدميقراطيني الذين شاركوا الرئيس باراك أوباما 
مواقفه. غير ان نتائج االستطاع تبرهن على 
ان من احلكمة بالنسبة للجمهوريني جتنب هذه 
املساحة التي ميكن ان تفيد منافسيهم بأكثر 
مما تضرهم. ذلك ان الناخبني يؤيدون قرارات 
الرئيس األميركي باالنسحاب من العراق ومن 
العسكري في  التدخل  أفغانس���تان وبرفض 

سورية او العراق.
وقال 67% من الناخبني في االستطاع انهم 
يوافقون على العبارة التي تقول »ان استخدام 

القوة العس���كرية األميركي���ة يجب ان يكون 
محصورا في مواجهة التهديدات التي يتعرض 
لها االمن القومي للواليات املتحدة«. وفي املقابل 
وافق 22% على العبارة التالية »باعتبار الواليات 
املتحدة القيادة املعنوي���ة للعالم فانه عليها 
مسؤولية استخدام قوتها العسكرية حلماية 
الدميوقراطية في انحاء العالم«. وقال 10% انهم 
ال يستطيعون حتديد موقف من العبارتني فيما 

رفض 1% اإلجابة.
اال ان الصورة بدت غير واضحة في ذهن 
الناخب حني أجاب 39% ممن شملهم االستطاع 
بانهم يؤيدون مواقف احلزب اجلمهوري في 
السياسة اخلارجية فيما ذهب 32% الى القول 
إنهم يؤيدون مواق���ف احلزب الدميوقراطي. 
وأشار 28% من الناخبني الى نهم غير متأكدين 
مما اذا كانوا يؤيدون حزبا من احلزبني في مقابل 

اآلخر في مجال السياسة اخلارجية.
ومن املتوقع ان تؤيد نتائج االس���تطاع 
املترددين في البيت األبيض في مجال استخدام 
القوة العسكرية في العراق او سورية. وكانت 
اإلدارة تناقش في األيام األخيرة الظروف التي 
يرتهن بها أي تدخل عسكري ملواجهة داعش في 
العراق ومنها مغادرة رئيس الوزراء العراقي 

نوري املالكي ملنصبه.

عواصم - وكاالت: أدان مجلس االمن الدولي 
االضطهاد الذي ميارسه تنظيم »داعش« أو ما 
يسمى ب�»الدولة االسامية في العراق والشام« 
ضد االقليات في العراق وخاصة مس���يحيي 
املوصل محذرا م���ن ان هذه االعمال ميكن ان 

تشكل جرمية ضد االنسانية.
واع���رب مجلس االمن ف���ي اعان صدر 
باجماع الدول ال�15 مس���اء أمس األول عن 
»ادانته الش���ديدة لاضطهاد املنهجي الذي 
متارسه الدولة االسامية واملجموعات التابعة 
لها ضد افراد ينتمون الى اقليات واشخاص 
يرفضون االيديولوجي���ا املتطرفة للدولة 

االسامية«.
في غضون ذلك، أعلنت »داعش« أمس احكام 
حصارها على ناحية العامرية جنوب مدينة 
الفلوجة بعد رفض مسؤولي األجهزة األمنية 

وشيوخ العشائر فيها مبايعتهم له.
ونقلت وكالة »األناضول«، عن ش���اكر 
العيساوي رئيس مجلس ناحية العامرية، 
ان عناصر »داعش« فرضوا قبل أيام حصارا 
جزئيا على ناحي���ة العامرية الواقعة على 
بعد 30 كم جنوب الفلوجة، بس���بب رفض 
مسؤولي األجهزة األمنية وشيوخ العشائر 
فيها مبايعة التنظيم، وهو األسلوب الذي 
يتبعه األخير للدخول والسيطرة على منطقة 

دون قتال.
واضاف العيساوي أن، »الدولة االسامية« 
املس���يطرة على مدينة الفلوجة منذ أشهر لم 
تسمح أمس بدخول أي كمية من املواد الغذائية 
أو النفطية من غاز ووقود إلى الناحية، ما أدى 

إلى حصول »إرباك وأزمات في حياة املواطنني 
فيها«.

وأشار رئيس مجلس الناحية إلى أن أهالي 
العامرية »لن يستسلموا لهذه الضغوطات، ويتم 
العمل على تشكيل قوة عشائرية بالتنسيق مع 
األجهزة األمنية لفك احلصار بالقوة عن الناحية 

من أجل عودة احلياة إلى طبيعتها فيها«.
وتأتي أهمية »العامرية« أو كما تسمى محليا 
ب�»عامرية الفلوجة«، التي يبلغ عدد سكانها 
نحو 110 آالف شخص، من كونها تربط محافظة 
األنبار )السنية( التي تقع ضمنها، مبحافظة 

كرباء )الشيعية( جنوبا.
في املقابل، أعل���ن مصدر أمني عراقي عن 
مقتل أكثر من 100 عنصر من داعش في قضاء 

الفلوجة غرب العراق. 
وأضاف املصدر أن فرقة التدخل الس���ريع 
األولى متكنت من قتل 100 من عناصر»داعش« 
ودمرت 6 سيارات لهم في منطقة البو حديد 

الناصر بالفلوجة.
كما أعلنت مصادر أمنية عن مقتل 6 مسلحني 
واعتق���ال 6 آخرين يقودهم أجانب في جرف 

الصخر شمالي بابل جنوب الباد.
وأكدت قيادة العمليات املشتركة عن صد 
هجوم لداعش على منطقة اخلسفة في قضاء 

حديثة باألنبار غرب العراق.
وق���ال مصدر في القي���ادة إن قوات قيادة 
عملي���ات اجلزيرة والبادي���ة متكنت من صد 
هجوم لعناصر من تنظيم »داعش« على منطقة 
اخلسفة غرب األنبار وقتلت 5 منهم وأحرقت 

مركبة حتمل رشاشة أحادية. ليبيا: إعالن النتائج النهائية النتخابات البرملان
جتدد اشتباكات في محيط مطار طرابلس الدولي

عواصم � وكاالت: أعلنت 
العليا  الوطنية  املفوضية 
لانتخابات أمس األول عن 
النتائج النهائية النتخابات 

مجلس النواب في ليبيا.
وكش����فت املفوضية في 
مؤمت����ر صحاف����ي عقدته 
الس����ايح،  برئاس����ة عماد 
رئيس املفوضية، عن نتائج 
الدوائر الفرعية التي حدث 
فيها تغيير نتيجة التقاضي 
أمام القضاء وصدرت بشأنها 
احكاما، وفقا لوكالة األنباء 

الليبية.
وأضاف����ت املفوضية في 
أن����ه تطبيقا لنص  بيانه����ا 
املادت����ني 15 و37 للقان����ون 
االنتخابي ذات العاقة بتقدمي 
التقارير املالية حلمات الداعية 

االنتخابية باملرشحني، فقد 
قامت املفوضية بإحالة 350 
مرشحا إلى النائب العام بعد 
تخلفهم عن تقدمي تقاريرهم 
املالية خ����ال املهلة الزمنية 
التي حددها القانون من بينها 
ثاثة مرشحني من الفائزين 
مبقع����د النواب ف����ي كل من 
الدائرتني الفرعيتني طرابلس 

املركز وبنغازي.
العملية  إلى أن  وأشارت 
االنتخابية قد حس����مت 188 
مقعدا م����ن أصل 200 مقعد، 
كان قد ن����ص عليها القانون 

رقم 10.
وقد رحب����ت بعثة األمم 
املتحدة للدعم في طرابلس، 
باإلعان عن النتائج النهائية 
النواب  النتخابات مجل����س 

ف����ي ليبيا، ودع����ت البرملان 
اجلدي����د لاجتماع في أقرب 
فرصة ممكنة، وضمان افضل 
الشروط النتقال السلطة اليه 

من املؤمتر الوطني العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي 
تشهد فيه العاصمة طرابلس 
مواجه����ات للس����يطرة على 
املطار، هي األس����وأ منذ عام 

.2011
ه����ذه  جت����ددت  وق����د 
االش����تباكات أمس بني ثوار 
الزنت����ان وعناص����ر غرفة 

عمليات ثوار ليبيا. 
وذك����ر مص����در أمني أن 
عناص����ر غرفة )ثوار ليبيا( 
الغراد  قاموا بإطاق قذائف 
الدين  باجتاه منطقة صاح 
احملاذي����ة للمطار من اجلهة 

الغربي����ة اجلنوبي����ة، حيث 
استهدفوا معس����كرا سابقا 
لقوات القذافي يتحصن فيه 

لواء املدني التابع للزنتان.
وفي السياق ذاته، وجه 
محمد عب����داهلل عميد بلدية 
»قصر بن غشير« بالعاصمة 
الليبية طرابلس القريبة من 
محيط مطار طرابلس، نداء 
استغاثة إلى املجتمع الدولي 
للتدخل الدولي وتفعيل قرار 
مجلس االمن رقم 1973 اخلاص 
بحماي����ة املدنيني بعد جتدد 
القصف فجر اليوم في منطقة 

قصر بن غشير. 
وقال عميد البلدية في نداء 
له للمجتمع الدولي نش����ره 
املوقع الرس����مي »لبلدية بن 
غش����ير«: نحن سكان أهالي 

منطق����ة قص����ر بن غش����ير 
نس����تغيث باملجتمع الدولي 
وبكل دولة تستطيع حل هذا 
النزاع الذي يدور حول مطار 
طرابلس واملناطق احمليطة به، 
مش����يرا إلى أن، هذه احلرب 
تدور في منطقة عدد سكانها 
نحو 130 ألف نسمه، وهناك 
العائات ال تزال  الكثير من 
عالقة ولم تستطع اخلروج 

نظرا لشدة القصف.
وكانت جلنة فينة تابعة 
للحكوم����ة الليبية، قد أكدت 
أن نح����و 90% م����ن املرافق 
التش����غيلية ملطار طرابلس 
الدول����ي قد دم����رت، وأن 13 
طائرة من أص����ل 20 طائرة 
مدنية أصيبت وبعضها دمر 

متاما.


