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مقتل اثنني وإصابة 10 في تفجير انتحاري شمالي بغداد

القوات العراقية تسيطر على املقار احلكومية في تكريت

سالم ردًا على حتفظات حزب اهلل على موقفه في القمة:
أي اعتراض يدفعني إلى وقف جلسات مجلس الوزراء

الضرب����ات اجلوية على 
مواقع تنظي����م »داعش« 
في سورية بالتنسيق مع 
الواليات املتحدة. وكانت 
احلكومة الكندية برئاسة 
احملافظ س����تيفن هاربر 
طلبت األس����بوع املاضي 
املوافقة على  البرملان  من 
توس����يع مش����اركة كندا 
الدولي ضد  التحالف  في 
الدولة اإلسالمية  تنظيم 
في العراق لتشمل سورية 
ايض����ا ومتديد املهمة ملدة 
سنة. وش����دد هاربر على 
انه »يجب أال يعود لتنظيم 
الدولة اإلسالمية مالذا آمنا 

في سورية«.
الق����رار على  وحصل 
142 صوت����ا مؤيدا مقابل 
129 صوتا معارضا وهي 
املؤلفة  أصوات املعارضة 
الدميوقراطي  من احلزب 

على أن املرتقب من قيام 
هذه القوة ليس احلرب هنا 
وهناك، بل استعادة الهيبة 
التي تعرضت للمس في 

أكثر من جبهة ومحور.
وهي في قناعة أوساط 
سياسية لبنانية واسعة 
ال��رؤي���ة ومتج�����اوزة 
للتفاصي���ل واجلزئيات، 
واجبة الوجود اليوم قبل 
الغد، بهدف تشكيل مظلة 
أمان عربية تغطي املناطق 
املاط���رة بش���تى أن���واع 
االنقسامات، واملمولة من 
قبل قوى مازالت تعيش 

التاريخ بأسود صوره.
من جانب���ه قال وزير 
الصناعة حس���ن احلاج 
حسن، بلسان حزب اهلل 
الرئيس سالم  ان مواقف 
في القمة ل���م تناقش في 
احلكوم���ة وم���ا أدلى به 
في ش���رم الش���يخ يعبر 
عن وجهة نظر قس���م من 
اللبناني���ن، ال عن وجهة 
نظر لبنان الرسمي املتمثل 
ف���ي احلكوم���ة، وهو ما 
سيطرح للنقاش في أول 
جلسة ملجلس الوزراء، اي 

اليوم األربعاء.
ورد الرئيس سالم عبر 

اجلديد )يسار( واحلزب 
الليبرالي.

وانتقد احلزبان بشدة 
النقاش في مجلس  خالل 
العموم الكندي، املشاركة 
في الضربات في سورية 
خشية التورط في دوامة 

العنف.
ون����دد زعي����م احلزب 
الدميوقراط����ي اجلدي����د 
توماس مولكير ب� »توسيع 
حرب متهورة في العراق 
الى مرحلة جديدة خطيرة 
في سورية«. وأضاف: »بكل 
بساطة، هذه ليست حرب 

كندا حتى تقاتل فيها«.
ومت متدي����د مش����اركة 
الدولي  كندا في االئتالف 
بقي����ادة الواليات املتحدة 
حتى 30 مارس 2016 على 
أبعد تقدير، بحسب مذكرة 

احلكومة.

زواره بالقول: ان موقف 
لبنان الذي عبرنا عنه في 
قمة شرم الشيخ هو املوقف 
امللت���زم مبضمون البيان 
الوزاري حلكومة املصلحة 
الوطنية وهو يتوافق في 
كل عبارة استخدمت فيه مع 
مصلحة لبنان بأن يكون 
م���ع اإلجماع العربي متى 
حتقق من أي قضية او ملف 

عربي يعني اجلميع.
وأض���اف س���الم: لقد 
اتفقنا عل���ى التمايز بن 
العربية  اي من قضايانا 
وما يجري في س���ورية، 
فل���م ولن ندخ���ل في اي 
نزاع عربي حول الوضع 
في سورية بعدما قررنا 
الن���أي بالنفس  بإصرار 
عن األزمة السورية مادام 
االنقسام الداخلي في لبنان 

قائما بهذه احلدة.
وبشأن مصير احلكومة 
في ح���ال قيام حزب اهلل 
أو أي ط���رف آخر بطرح 
املوض���وع ف���ي مجلس 
الوزراء، نقل عن سالم قوله 
ان اي اعت���راض يدفعني 
الى وقف جلسات مجلس 
الوزراء كما حصل في املرة 

السابقة وعلى الفور.

أسفر عن مقتل 2 وإصابة 
10 آخرين بجراح شمالي 
بغداد. وقال الناطق باسم 
عمليات بغداد العميد سعد 
معن: إن اثنن من املدنين 
قتال وأصي����ب 10 آخرون 
نتيجة تفجير انتحاري، 
يحمل حزاما ناسفا، نفسه 
مبنطقة التاجي بذراع دجلة 
العراقي  العاصمة  شمالي 

)بغداد(.
مش����يرا إل����ى أن قوة 
أمنية هرع����ت الى املكان 
ونقلت سيارات اإلسعاف 
املصاب����ن للمستش����فى 
وجثة الشهيدين إلى الطب 

العدلي.
إلى ذلك، صوت البرملان 
الكندي أمس األول بفضل 
األغلبي����ة احملافظة، على 
القوات املسلحة  مشاركة 
حمل����ة  ف����ي  الكندي����ة 

عواصم � وكاالت: أعلنت 
مص����ادر أمني����ة وأخرى 
محلي����ة عراقي����ة أم����س 
استعادة املقرات احلكومية 
في مدينة تكريت ش����مال 
العمليات  بغداد في إطار 
التي تنفذ منذ بداية الشهر 
اجلاري الستعادة السيطرة 
عليها من مسلحي تنظيم 
الدولة اإلسالمية املعروف 

إعالميا باسم »داعش«.
وقال ضابط برتبة لواء 
العراقي ان  في اجلي����ش 
العراقية طهرت  »القوات 
املجمع احلكومي في تكريت 
ويشمل مبنيي احملافظة 
ومجلس محافظة صالح 
الدين اضافة الى مستشفى 
تكري����ت، ورفع����ت العلم 
العراقي فوق هذه املباني« 
في القس����م اجلنوبي من 

تكريت.
»األبني����ة  ان  وأك����د 
احلكومية حتت سيطرة 
قواتنا من����ذ ليلة امس« 

االول.
وأكد محاف����ظ صالح 
الدين رائ����د اجلبوري ان 
»القوات العراقية سيطرت 
على مبنى محافظة صالح 
الدين ورفعت العلم العراقي 
وعلى مستش����فى تكريت 
التعليمي ومبن����ى كلية 
الطب وسجن التسفيرات 
الس����ني« وتقع  والوقف 
جميعها في القسم اجلنوبي 

من تكريت.
ويعد التقدم الذي حققته 
القوات العراقية األكبر منذ 
انطالق العمليات، لتحرير 

مدينة تكريت.
أكد كرمي  من جهت����ه، 
النوري املتحدث باس����م 
أبرز  ب����در أح����د  ق����وات 
التشكيالت الشيعية التي 
تقاتل الى جانب احلش����د 
القوات  الش����عبي لدع����م 
العراقية لتحرير تكريت، 
»سيطرة القوات العراقية 
على املجمع احلكومية في 

مدينة تكريت«.
في سياق متصل، فّجر 
انتحاري نفسه في سيارة 
حتمل ركابا من العراقين 
وزائرين إيرانين أمس مما 

بيروت ـ عمر حبنجر

أولوية االهتمامات في 
لبنان اليوم، مؤمتر املانحن 
الثالث الذي تس���تضيفه 
الكويت، والذي يأمل رئيس 
الوزراء متام سالم والوفد 
الوزاري املرافق أن يخرج 
منه بقرار متويلي للخطة 
الهادفة الى تغطية نفقات 
وأعباء الالجئن السورين 
اللبنانين  ومضيفيه���م 
للسنتن احلالية، والتالية 

بعدها.
لكن ضمن دائرة االهتمام 
اللبناني أيضا، مآل مقررات 
قمة شرم الشيخ العربية، 
ومصير املفاوضات النووية 
إيران والغرب بحكم  بن 
االعتقاد أنها مفتاح احلل 
ف���ي لبن���ان، أو صاعق 

التفجير.
في مقررات القمة، العن 
على القوة املشتركة التي 
أعل���ن رئي���س احلكومة 
متام س���الم تأييد لبنان 
لها، كحالة إجماع عربي، 
وسط حتفظ حزب اهلل، 
وما إذا كان���ت هذه القوة 
النور بسرعة  س���تبصر 

األحداث اليمنية؟

)رويترز( فرد أمن عراقي يحمل سالحه وهو يشاهد الدخان يتصاعد من مسرح االشتباكات بني اجليش العراقي ومسلحي داعش في تكريت  

)محمود الطويل( حركة أمل انهت اعمال مؤمترها العام الـ 13 بتجديد انتخاب الرئيس بري وهيئة الرئاسة  

إسبانيا: اعتقال أربعة أشخاص 
متهمني بإرسال املقاتلني إلى سورية

30 مليون لغم وقنبلة
غير منفجرة مزروعة في العراق

النمسا تتهم فتى يبلغ 14 عامًا 
بجرائم لها صلة باإلرهاب

مدريد � كونا: أعلنت وزارة الداخلية اإلسبانية 
أمس اعتقال أربعة أشخاص في منطقة »كتالونيا« 
شمال شرقي إس����بانيا بتهمة االرتباط بشبكة 
إرهابية متخصصة في إرسال مقاتلن إلى سورية.  
وقالت الوزارة في بي����ان صحافي إن اثنن من 
املعتقلن هما ش����قيقان ال تتجاوز أعمارهما 16 
عاما كانا على وش����ك التوجه إلى سورية أمس 

مرورا باملغرب العربي ثم تركيا. 
 وأوضح البيان أن االعتقاالت متت في مدينة 
»بادالونا« الساحلية التابعة حملافظة »برشلونة« 
مش����يرا إلى أن »املعتقلن دخلوا في مرحلة من 

التطرف« السيما بعد تركهم املدارس وانعكافهم 
على دراسة واتباع التعاليم الدينية املتطرفة. 

وذكر البيان أن عائلة الش����قيقن كانت على 
دراية تامة مبخططاتهما السيما والدتهما التي 
فقدت ابنا آخر في الصراع في س����ورية في عام 

 .2014
 وكانت الشرطة اإلسبانية اعتقلت 11 شخصا 
آخرين في مارس اجلاري بتهمة االنتماء خلاليا 
إرهابية والتخطيط الرتكاب أعمال إرهابية في 
إس����بانيا إلى جانب العمل على استقطاب أفراد 

وجتنيدهم إلرسالهم إلى سورية والعراق.

بغداد � األناضول: قال قتيبة اجلبوري 
وزي��ر البيئ��ة الع��راقي، ام��س إن نح��و 
30 مليون لغم وقنبلة غير منفجرة تتواجد 
في مختلف محافظات البالد نتيجة تراكمات 
احلروب السابقة والعمليات اإلرهابية لتنظيم 
»داع����ش«، وأوضح اجلبوري ان احلكومة 
العراقية أوكلت مؤخ����را إلى وزارة البيئة 
مهمة إزال����ة األلغام والقنابل غير املنفجرة 
م����ن األراض����ي العراقية، مش����يرا إلى ان 
الوزارة باش����رت باخلطوات األولى إلجناز 

هذه املهمة.
وأضاف ان وزارة البيئة باشرت بإجراء 
مسح شامل للمناطق التي استعادت القوات 
األمنية السيطرة عليها من قبضة »داعش« 
خالل الفترة املاضية وحتديد املس����احات 

املزروعة باأللغام والقنابل.
وأشار إلى أن أبرز تلك املناطق هي جرف 
الصخر في محافظة بابل )جنوب( والدجيل 
وسامراء وناحيتي العلم والدور مبحافظة 
صالح الدين )شمال(. وتوقع الوزير ان تبدأ 
فرق املسح التابعة لوزارته العمل في املناطق 
املذكورة خالل أسبوعن، وذلك بالتنسيق 
مع وزارة الدف����اع العراقية لضمان عودة 

النازحن الى منازلهم.
ولفت اجلبوري إلى أن التقديرات األولية 
لعدد األلغام األرضية والقنابل غير املنفجرة 
تبلغ نحو 30 مليونا تنتش����ر في مختلف 
احملافظات العراقية وتعود لتراكمات احلروب 
الس����ابقة التي مرت بها البالد، فيما يعود 

البعض اآلخر إلى تنظيم »داعش«.

ڤيينا � رويترز: قال مدعون امس ان النمسا 
اتهمت فت���ى يبلغ من العمر 14 عاما بارتكاب 
جرائم تتعل���ق باالرهاب بع���د أن بحث عن 
كيفية صنع قنبلة عل���ى االنترنت وتواصل 
مع متشددين يؤيدون مقاتلي تنظيم الدولة 
االسالمية في سورية. واحتجز الفتى وهو من 
أسرة تركية للمرة الثانية في يناير لالشتباه 

في أنشطة لها صلة باالرهاب.
وسافر أكثر من 170 ش���خصا من النمسا 
للقتال في الشرق األوسط، حسبما أفادت وزارة 

الداخلية، ولقي بعضهم حتفه.
ويسود اخلوف من وقوع هجمات في أوروبا، 
وقالت متحدثة باسم مكتب االدعاء في سانكت 
بولنت عاصمة والية النمسا السفلى ان السلطات 
استندت في اتهاماتها على بيانات عثرت عليها 
في جهاز بالي ستيشن خاص بالفتى مبا في 
ذلك خطط لتصنيع قنابل مت حتميلها من على 
االنترنت. ويواجه الفتى السجن ملدة تصل الى 
خمسة أعوام اذا أدين بتأييد منظمة ارهابية 

والتخطيط لشن هجوم.

البرملان الكندي 
يصّوت لتوسيع 

الضربات ضد 
»داعش« 

ليشمل سورية 
مع العراق


