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عربية وعالمية
ترامب يتقدم املرشحني اجلمهوريني 

واشنطن- أ.ف.ب: واصل قطب العقارات 
دونالد ترامب تقدمه على باقي املرشحني الساعني 
للحصول على ترش���يح احل���زب اجلمهوري 
النتخابات الرئاسة االميركية، وذلك مع تصدره 
الستطالع رأي جديد.  وحصل ترامب الذي احدث 
ضجة في عالم السياسة االميركية منذ اعالنه 
نيته الترش���ح الى سباق الرئاسة في يونيو 
املاضي، على نسبة 24% من االصوات متقدما 
بشكل كبير على جيب بوش الذي احتل املرتبة 
الثانية ب�13% من االصوات فقط في االستطالع 

الذي اجرته شبكة »سي ان ان«. 

ورغ���م وجود ع���دد كبير من املرش���حني 
اجلمهوريني يبلغ 17 مرش���حا، اال ان التأييد 
لترامب زاد بخمس نقاط منذ استطالع سابق 
جرى قبل ثالثة اسابيع قبل اول مناظرة مهمة 
جرت بني مرشحي احلزب مطلع هذا الشهر. 

واحتل جراح االعصاب املتقاعد بني كارسون 
املرتبة الثالثة حيث حصل على 9%، بينما جاء 
حاكم ويسكنسون سكوت ووكر والسيناتور 
ماركو روبيو من فلوريدا في املرتبة الرابعة 
بنس���بة 8%، فيما جاء سيناتور كنتاكي راند 

بول في املرتبة السادسة بنسبة 6 %. 

شرطة تايلند: »شبكة محلية« وراء تفجيرات بانكوك

عسيري: »التحالف« استهدف القاعدة البحرية
وليس ميناء احلديدة املدني

ليبيا تنفي طلبها قوات برية عربية حملاربة اإلرهاب

بانكوك � وكاالت: عرضت شرطة تايلند، امس، 
مكافأة قيمتها مليون باهت )نحو 28 ألف دوالر( ملن 
يدلي مبعلومات تقود العتقال املشتبه بتورطه في 
االنفجارات التي وقعت في بانكوك مؤخرا، مشيرة 

إلى أن شبكة محلية كانت قد قامت مبساعدته.
وحذر رئيس وزراء تايلند برايوث تشا أوتشا، 
املشتبه به بتسليم نفسه بسرعة وإال رمبا تقلته 
قوات االمن. وكشفت الشرطة للجمهور النقاب عن 
رسم تخطيطي يظهر رجال يرتدي نظارة بشعر 
مجعد. وقال رئيس الشرطة سوميوت فومبامنواجن 
»أعتقد أن هناك أكثر من شخص وراء ذلك. هناك 
شبكة«. وأضاف »ال ميكن ألجنبي أن يكون قد اقترف 
هذا العمل وحده. يتعني أن يكون هناك أشخاص 
تايلنديون قد ساعدوا هذا الرجل في ارتكاب هذا 
العمل«. ومت تضييق عملية البحث التي تقوم بها 
الشرطة عن أحد املشتبه بهم الذي شوهد في مقطع 
مت تس���جيله عبر كاميرا دائرة تلفزيونية مغلقة 
قبل االنفجار. وكان الرجل يحمل حقيبة سوداء 
إلى املوقع وش���وهد وهو يغادر بدونها قبل وقت 

قصير من وقوع االنفجار.
في غضون ذلك، مت إعادة فتح ضريح إيراوان 
ف���ي بانكوك أمام اجلمهور، بعد يومني من إغالقه 

عدن � وكاالت: كّثف طيران التحالف في اليمن 
بقيادة اململكة العربية السعودية غاراته اجلوية 
على مواقع على مواقع ميليشيا احلوثي والقوات 
املوالية للرئيس السابق علي صالح، فيما واصلت 
املقاومة الشعبية مواجهاتها ضد االنقالبيني في عدة 
محافظات متهيدا للبدء في حترير املناطق الشمالية 
من قبضتهم. فقد جدد التحالف غاراته اجلوية، 
على مواقع احلوثيني وقوات صالح في صنعاء، 
وقالت مصادر محلية لوكالة األنباء األملانية إن 
التحالف شن غارات عنيفة على قاعدة الديلمي 
اجلوية واملعهد الفني ومقر الدفاع اجلوي. كما 
قصف����ت طائرات التحالف ميناء احلديدة، وقال 
العميد أحمد عس����يري املتحدث باسم التحالف 
إن الغارات لم توج����ه إلى امليناء املدني ولكنها 
استهدفت قاعدة بحرية داخل امليناء نشر فيها 

احلوثيون أسلحة مضادة للسفن.
وذكر عسيري أن التحالف منح اإلذن، امس 
االول، لثالث سفن مساعدات باإلبحار إلى امليناء 

املدني باحلديدة من أجل الشحنات اإلنسانية.

عواصم- وكاالت: نف���ى وزير اخلارجية 
الليبي محمد الدايري أن تكون حكومة بالده قد 
طلبت دخول قوات عربية على األرض الليبية 
حملاربة االرهاب املوجود، موضحا أن احلكومة 

تعاني من ضعف سالح اجلو الليبي. 
وق���ال الدايري في تصري���ح صحافي من 
القاهرة، امس، إن هناك إرادة سياسية عربية 
لدعم ليبيا في مواجهة تنظيم داعش االرهابي، 
مشيرا إلى أن مجلس الدفاع العربي املشترك 
سينعقد األس���بوع القادم إلنشاء قوة عربية 

مشتركة. 
واضاف قائال »هناك أرضية من بعض الدول 
العربية إلنشاء القوة العربية املشتركة وهو 
ما نرغب فيه ونعمل من أجله حملاربة االرهاب 
في ليبيا«، مؤكدا أن الضربات اجلوية ميكن 
أن تتوافر في املستقبل بالنظر إلى محدودية 

عقب تفجير أسفر عن مقتل 20 شخصا.
وعاد ال���زوار إلى الضريح الديني، حيث ترك 
البعض زهورا ومذكرات صغيرة تذكيرا بالضحايا 
الذين لقوا حتفهم في ه���ذا التفجير. ومت تعزيز 
االجراءات االمنية في املراك���ز التجارية الكبرى 
احمليطة باملعبد، وقال بارفاتس���انغ املوظف في 
احد هذه املراكز »بات عناصر االمن ال يفتش���ون 
فق���ط الزائرين ب���ل املوظفني ايض���ا واحلقائب 

والسيارات«.
ومن جانبه، قال املتحدث باسم احلكومة وينثاي 
سوفاري إن »الوضع احلالي عاد إلى طبيعته إلى 
حد ما، ميكن أن يبدأ املواطنون ممارسة حياتهم 
اليومية بشكل طبيعي«. وأضاف وينثاي أنه سيتم 
تشديد االجراءات االمنية في املزارات السياحية 
الرئيسية »السيما التي يرتادها السياح الصينيون 
بكثرة إلشاعة الثقة بني الزوار. وذكر أن قوة خاصة 
من اجلنود والشرطة أحرزت الكثير من التقدم في 
حتديد هوية املشتبه به. الى ذلك، استقرت حصيلة 
الهج���وم املميت الذي وقع االثنني املاضي عند 20 
قتيال و123 مصابا، طبقا ملرك���ز إيراوان الطبي. 
وقال املركز إن 12 ش���خصا لقوا حتفهم في موقع 

الهجوم بينما توفي 8 في املستشفى.

وفي سياق متصل، نفذ التحالف أكثر من 15 
غارة جوية استهدفت مواقع للحوثيني والقوات 
املوالية للرئيس السابق علي عبداهلل صالح في 
معسكر الدعشة وكوفل مبديرية صرواح غرب 
محافظة مأرب، بحس����ب ما صرحت مصادر في 
املقاومة الش����عبية لوكالة االنباء األملانية. وفي 
السياق ذاته، استهدف التحالف مواقع للحوثيني 
وقوات صالح في: احلوبان والقصر اجلمهوري 
ومعسكر قوات األمن اخلاصة في محافظة تعز. 
وكانت تعزيزات عسكرية كبيرة قد وصلت خالل 
اليومني املاضيني إلى احلوثيني وقوات صالح في 

تعز قادمة من مدينة إب واحلديدة.
من جهة اخرى، شن احلوثيني وقوات صالح 
قصفا عنيفا على أحياء سكنية في تعز، وقالت 
مصادر مينية لوكالة األنباء األملانية إن القصف 
العنيف والعش����وائي اس����تهدف منطقة ثعبات 
التي س����يطرت عليها املقاومة أمس االول، إلى 
جان����ب أحياء: املوش����كي والث����ورة والروضة 

واجلمهوري.

اإلمكانيات لسالح اجلو الليبي. 
وبشأن احلوار األممي بني االطراف الليبية، 
أكد الدايري أن أحد الثوابت التي قام عليها حوار 
األمم املتحدة هو ض���رورة مكافحة اإلرهاب، 
الفتا إلى أن التوافق الوطني ال ميكن أن يضم 
جماعة أنصار الش���ريعة املصنفة على قائمة 

اإلرهاب. 
وشدد على ضرورة أن تكون احملادثات التي 
تتوس���ط فيها األمم املتحدة لتشكيل حكومة 
وحدة وطنية غير معرقلة لتس���ليح اجليش 

لقتال »داعش«. 
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد أكد 
في قرار أصدره في ختام اجتماع طارئ، امس 
االول، أن احلاج���ة أصبحت أكثر إحلاحا إلى 
التعجيل بوضع استراتيجية عربية ملساعدة 

ليبيا عسكريا في مواجهة تنظيم »داعش«.

عرضت مكافأة مالية ضخمة لإلرشاد عن املشتبه به

أنقرة: اتهامات املالكي »هذيان« ناجم عن شعوره بالذنب

رغم معارضة سيناتور دميوقراطي ثان له

اجلبوري: معركة حترير »األنبار« من يد »داعش« اقتربت

»كفة أوباما« عن االتفاق النووي راجحة في الكونغرس

101 يوما، أمر مرفوض بشدة، 
وال ميكن قبوله، ولذلك مت 
استدعاء السفير العراقي إلى 
مبنى اخلارجية، ومت إبالغه 

بذلك.
وفي س���ياق ذي صلة، 
حمل تقرير جلنة التحقيق 
ف���ي س���قوط  البرملاني���ة 
املوصل بيد داعش، قيادات 
التغاضي  كبيرة مسؤولية 
عن معطيات قرب س���قوط 
ادارة  املدينة واالخفاق في 

معركتها.
وأش���ار التقرير الى ان 
مديرية استخبارات نينوى 
رفعت تقارير مفصلة قبل 
اكثر م���ن ش���هر تضمنت 
نية التنظيم ش���ن الهجوم 
ومح���اوره ومعس���كرات 

تدريبه.
واعتبر التقرير ان القيادة 
العام���ة للقوات املس���لحة 
الت���ي كان يتبوأها املالكي، 
»لم تنتبه الى تلك الظروف 
املعقدة والتحديات اجلسيمة 
التي كانت تعيشها املنظومة 

االمنية في نينوى«.
املالكي وآخرين  وحمل 
مسؤولية االنهيار االمني، 
مش���يرا الى فساد مستشر 
القيادة  وس���وء كفاءة في 
العسكرية. وقال ان املالكي 

ذلك«.
وأضاف: »علينا ان نكون 
واضحني جدا في اننا نريد 
اتفاقا ولكن االتفاق الصحيح، 
اما مجرد اتفاق ال ينص سوى 
على تأخير محتوم )امتالك 
إيران للقنبلة الذرية( فهذا 

ليس ما نريده«.
وتاب���ع: »أعلم ان تأييد 
االتفاق كان س���يكون أكثر 
بس���اطة، متاما كم���ا كان 
التصويت مع حرب العراق 
في املاضي اكثر بساطة، لكني 
لم أختر الطريق األسهل وقتها 

ولن أفعل ذلك اآلن«.
واعتبر ميننديز ان االتفاق 
ال يضمن إجراءات تفتيش 
كافية للمنشآت النووية او 
العسكرية اإليرانية وال حتى 
تدمير أجهزة الطرد املركزي 
لتخصيب اليورانيوم، الفتا 
الى ان���ه يرف���ع العقوبات 

»لم ميتلك تص���ورا دقيقا 
عن خطورة الوضع االمني 
في نينوى ألنه كان يعتمد 
في تقييمه عل���ى التقارير 
املضللة التي ترفع له من قبل 
القيادات العسكرية واالمنية 

دون التأكد من صحتها«.
ووفق���ا للتقري���ر ذاته، 
فإن رئيس الوزارء السابق 
»لم يتخذ قرارا حاسما بعد 
العسكرية  القطعات  انهيار 
يوم العاشر من يونيو 2014 
وإع���ادة التنظيم للقطعات 
املنس���حبة« وت���رك االمر 

للقيادات.
وأخذ التقرير على املالكي 
الذي ت���رأس احلكومة بني 
2006 و2014، »اختيار قادة 
وآمرين غير اكفاء مورست 
حت���ت قيادته���م كل انواع 
الفس���اد«، االمر الذي وسع 
الفجوة بني االهالي واالجهزة 

االمنية.
التقري���ر  كم���ا حمل���ه 
مسؤولية عدم االلتزام ببناء 
قدرات اجليش وتوس���عته 
عبر تشكيل قطعات اضافية 
من دون االهتمام بالتدريب 
والتس���ليح  االساس���ي 
النوعي، وزيادة عدده على 
حس���اب الكفاءة والتدريب 

والنوعية.

االقتصادية عن إيران مقابل 
تقييد مؤقت فقط لبرنامجها 
النووي، وليس تقليصه او 

حتى تفكيكه«.
الكونغرس،  ويص���وت 
ذو األغلبي���ة اجلمهورية، 
على قرار لتقويض االتفاق 
النووي مع إيران في الشهر 
املقبل، أما أوباما فس���يلجأ 
الى الڤيتو، وهو بحاجة الى 
أصوات ثلث أعضاء كل من 
مجلسي الشيوخ والنواب 

لدعمه في مترير االتفاق.
وحتى امس االول، وصل 
ع���دد مؤي���دي االتفاق بني 
الدميوقراطيني في مجلس 
الش���يوخ الى 21 عضوا من 
اص���ل 46، وفق مؤسس���ة 
إحصاء خاصة بالكونغرس، 
وذلك بعد انضمام السيناتور 
عن هاواي مازي هيرونو الى 

داعمي اوباما.
أم���ا وزي���ر اخلارجية 
االميركي جون كيري »فال 
يزال واثقا م���ن ان االتفاق 
)..( س���يحصل عل���ى دعم 
الكونغ���رس«، وفق ما قال 
املتحدث باس���م اخلارجية 

جون كيربي للصحافيني.
وبالرغم من ان جمهوريي 
الكونغ���رس ال يدعم���ون 
االتفاق، فقد أعرب بعض قادة 
احلزب عن دعمهم له، ومن 
بينهم: برينت سكوكروفت 
القومي  مستش���ار األم���ن 
للرئيس جورج بوش االبن، 
والسيناتور السابق ريتشارد 
لوغار الذي حذر من أن حلفاء 
واش���نطن سيتخلون عنها 
الكونغرس  في حال رفض 
العقوبات  االتفاق وش���دد 
عل���ى إيران، وق���ال: »هذه 
أفضل فرصة أمامنا لتأخير 
مع إمكاني���ة منع لبرنامج 

نووي إيراني«.

الوزراء في  املالكي ملجلس 
العراق، وتابع بالقول »إن 
70 ألف جندي من اجليش 
العراقي، الذين كانوا حتت 
إمرة املالكي، هربوا في يوم 
واحد، أمام نحو 1500 عنصر 
من داع���ش، وفق البيانات 
التي أشارت إلى ذلك، وسلموا 

املدينة للتنظيم«.
أن  وأوض���ح بليغي���ج 
تركيا حتارب داعش بجانب 
الدولي، وقدمت  التحال���ف 
الدعم السياسي  باستمرار 
والعس���كري واإلنس���اني 

للعراق.
واعتبر املسؤول التركي 
»هذيان املالك���ي، نابع عن 
ش���عوره بالذن���ب، لدوره 
الكبير بفقدان العراق حوالي 
ثلث أراضيه لصالح داعش، 
ومقتل عش���رات اآلالف من 
األش���خاص، وبقاء ماليني 

العراقيني بدون مأوى«.
وردا على س���ؤال حول 
ما اش���ار اليه تقرير جلنة 
األم���ن والدفاع في البرملان 
العراقي إلى دور القنصلية 
التركية بهذا الصدد، أشار 
العبارات  أن  ال���ى  بيلغيج 
التركي،  املتعلقة بالقنصل 
الذي وقع رهينة مع طاقم 
القنصلية بيد »داعش« مدة 

اخلارجي���ة ف���ي مجل���س 
الش���يوخ، فيما شامر هو 
االسم االبرز في املجموعة 

اليهودية في الكونغرس.
وبالرغ���م م���ن انضمام 
الس���يناتور مينندي���ز الى 
ف���ي  معارض���ي االتف���اق 
الكونغرس، اعترف زعيم 
الغالبي���ة اجلمهوري���ة في 
مجل���س الش���يوخ ميتش 
ماكونيل بان���ه من املرجح 
ان يحص���ل الرئيس أوباما 
على األصوات الالزمة إلقرار 

االتفاق.
من جهته، قال ميننديز في 
خطاب له في جامعة سيتون 
هول في نيوجيرسي »كرست 
حياتي لبعض املبادئ التي 
تدفعني مجددا الى تبني نهج 
ال يحظى بشعبية، ولكن إذا 
امتلكت إيران السالح النووي 
فلن أكون من املوقعني على 

� وكاالت: أعلن  عواصم 
ال���راوي محافظ  صهي���ب 
العراق، أن  األنبار غرب���ي 
عدد املتطوعني من عشائر 
احملافظة لقتال »داعش« بلغ 

8 آالف متطوع.
جاء ذل���ك، خ���الل في 
ام���س،  مؤمت���ر ببغ���داد، 
بعن���وان »حترير األنبار«، 
وحضره عدد من املسؤولني 
احلكوميني، ورؤساء البعثات 
العامل���ة  الديبلوماس���ية 
بالعراق، وش���يوخ عشائر 

األنبار.
وأكد الراوي أن »القضاء 
على داع���ش ال يكون فقط 
عس���كريا، وإمنا بالتنمية 
االقتصادية«، داعيا »املجتمع 
الدول���ي إلى زي���ادة دعمها 

للحكومة االحتادية«.
من جانب���ه، قال رئيس 
مجل���س الن���واب، س���ليم 
اجلبوري إن »أهالي االنبار 
قادرون على خوض معركة 
التحرير، التي اقترب موعد 
إطالقها، بعد استكمال الدعم 
املطلوب«، معتبرا أن »مسار 
االصالح سيشمل املؤسسة 
األمنية، م���ن خالل جتديد 
دمائه���ا ودعمه���ا، وإنهاء 

التعيينات بالوكالة«.
إلى ذلك، وصفت تركيا 
االتهام���ات التي وجهها لها 
رئي���س ال���وزراء العراقي 
الس���ابق ن���وري املالك���ي 
مبساعدة تنظيم »داعش« 

بأنها نوع من »الهذيان«.
وقال املتحدث باسم وزارة 
التركية، تاجنو  اخلارجية 
بيلغيج، في بيان صحافي 
»إنه ال ميكن أخ���ذ هذيان 
املالكي الناجت عن ش���عوره 
بالذنب، على محمل اجلد«.

وأضاف بيلغيج ردا على 
أسئلة وس���ائل إعالم، بهذا 
اخلصوص »ان املالكي، الذي 
أطلق ف���ي طهران، اتهامات 
ض���د تركيا بدع���م داعش، 
الرئيس���ي  هو املس���ؤول 
عن األزمة، التي يش���هدها 
العراق حالي���ا، والناجتة 
القمعية،  ع���ن سياس���اته 
والتمييزية، واإلقصائية«، 
معتبرا أن »كالم املالكي ينافي 
العق���ل واملنطق«. وأش���ار 
إلى أن داعش س���يطر على 
إبان فترة رئاسة  املوصل، 

طهران � وكاالت: أنش���أ 
مجلس الشورى )البرملان( 
اإليراني، أمس، جلنة خاصة 
لدراسة االتفاق النووي املبرم 

مع القوى الكبرى.
وبحسب وسائل اإلعالم 
اإليرانية، تضم هذه اللجنة 
التي تعكس تشكيلة البرملان 
الذي يهيم���ن عليه النواب 
احملافظون، 15 عضوا، هم: 
13 م���ن احملافظ���ني و2 من 

اإلصالحيني.
اللجنة في  وس���تبحث 
أبرم  الذي  النووي  االتفاق 
في 14 يولي���و املاضي بني 
إيران ومجموعة دول 5 + 1 
التي تشمل: الواليات املتحدة 
وفرنسا وبريطانيا وروسيا 

والصني إلى جانب أملانيا.
وتشهد إيران في الوقت 
الراهن جدال حول ضرورة 
ان يصادق مجلس الشورى 
أم ال على االتفاق. وقد طلبت 
أكثرية من النواب -201 من 
أصل 290 طرحه للتصويت 
وموافقة مجل���س صيانة 
الدس���تور حتى تتوافر له 

»قاعدة شرعية«.
الواليات املتحدة،  وفي 
عارض السيناتور روبرت 
مينندي���ز االتفاق النووي، 
ليكون بذلك ثاني دميوقراطي 
انه سيصوت ضده،  يعلن 
وم���ع ذلك الي���زال احلزب 
الدميوقراطي مييل بغالبيته 
لصال���ح تأييده مع اقتراب 
الكونغرس  موعد تصويت 

عليه في سبتمبر املقبل.
وبذلك ينضم ميننديز الى 
زميله السيناتور تشاك شامر 
عن نيويورك، الذي عارض 
بدوره اتفاق 14 يوليو املاضي 
بني إيران والقوى الكبرى.

ومينندي���ز هو الرئيس 
الس���ابق للجنة الش���ؤون 

مزارعون عراقيون يرفعون صور رئيس الوزراء حيدر العبادي  في بغداد امس تعبيراً عن تأييدهم خلططه االصالحية  )أ.پ(  

السيناتور الدميقراطي روبرت ميننديز  خالل  اعالنه  موقفه الرافض لالتفاق النووي االيراني امس االول     )أ.پ(  

»الشورى اإليراني« 
أنشأ جلنة 

خاصة لدراسة 
االتفاق

البرملان حّمل 
املالكي مسؤولية 
االنهيار األمني في 

املوصل

واشنطن تهدد جوبا بعقوبات ما لم توقع اتفاق السالم مع املعارضة
واشنطن ـ وكاالت: هددت مستشارة الرئيس األميركي لشؤون االمن القومي سوزان رايس بفرض عقوبات 
على حكومة جنوب السودان في حال لم توقع اتفاقا للسالم مع املعارضة في البالد.
ورحبت رايس بتوقيع زعيم املعارضة واملتمردين في جنوب السودان ريك مشار اتفاقية السالم املقدمة من 
منظمة »ايغاد«، مضيفة »نشعر بخيبة االمل لقيام الرئيس سيلفا كير باهدار فرصة جللب السالم لشعبه 
من خالل رفض التوقيع على هذه االتفاقية«.  وكشفت ان االدارة األميركية بدأت مشاوراتها حول فرض 
العقوبات على الشخصيات واالطراف التي تعوق حتقيق السالم، وحثت كير على التوقيع على اتفاقية 
»ايغاد« قبل انتهاء املدة احملددة لذلك من دون حتفظات او شروط.

املقاومة تستعد لتحرير املناطق الشمالية


