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كوريا الشمالية تتحدى املجتمع الدولي مجدداً وتطلق صاروخاً بعيد املدىعربية وعالمية
عواصم- وكاالت: أعلنت كوريا الشمالية، أمس، عن اطالقها صاروخا بعيد املدى قالت إنه يحمل 
قمرا اصطناعيا، لكن الواليات املتحدة وحلفاؤها ادانوا هذه اخلطوة االطالق ووصفوها بأنها 
»اختبار صاروخي«. وقالت القيادة االستراتيجية األميركية إن »أنظمتها رصدت وتعقبت ما نقيمه 
بأنه إطالق صاروخ كوري شمالي في الفضاء.. مت تعقب الصاروخ في مسار جنوبي فوق البحر 
االصفر«. وتعتقد واشنطن وحلفاؤها أن اخلطوة التي اتخذتها بيونغ يانغ هي غطاء الختبار 
صاروخ باليستي قادر على حمل رأس حربي نووي.

بريطانيا تدعم تولي امرأة قيادة األمم املتحدة

تونس تعارض التدخل البري األجنبي في ليبيا

اليمن: اجليش واملقاومة يسيطران
على معقل احلوثيني في »نهم«

لندن ـ عاصم علي

مع انطالق حملة اختيار خليفة لألمني العام 
احلالي لألمم املتحدة، بان كي مون، أبدت أوساط 
سياسية وأممية في بريطانيا حماسا الختيار 
امرأة على رأس املنظمة األممية. وتزامن ذلك 
مع زيارة كي مون الى بريطانيا، حيث أكد في 
حديث الى صحيفة »ذي أوبزرفر« أن اختيار 

امرأة لتخلفه في منصبه »فكرة عظيمة«.
 وأعرب كي مون عن شعوره بالفخر حيال 
تعزيز دور املرأة في األمم املتحدة، مشيرا الى 
ان نصف فريقه الشخصي مكون من النساء، 
والفتا الى تعيينه ما بني 50 و60 س���يدة في 
مواقع رفيعة باملنظمة الدولية. لكن الصحيفة 
البريطانية أشارت الى أن النساء يشغلن ربع 

املواق���ع الرفيعة ف���ي األمم املتحدة، في حني 
تبلغ حصة املرأة في مواقع املمثلني اخلاصني 

للمنظمة الدولية 7 من أصل 44.
 ونقلت »ذي أوبزرفر« عن السفير البريطاني 
لدى األمم املتحدة ماثيو ريركروفت، قوله ان 
الوقت مناس���ب كثيرا لتكون هناك امرأة في 

منصب األمني العام لألمم املتحدة. 
وأبدى ريركروفت رغبة في أن يرى »زعيمة 
قوية قادرة على التواصل مع سكان العالم ال� 
7 مليارات، وقيادة األمم املتحدة، والعمل مع 

اململكة املتحدة واآلخرين لتسوية األمور«. 
وأش���ار الى أن »اململكة املتحدة في مقدمة 
اجلهود جلعل عملية االختيار أكثر شفافية، 
والوقت حان لتقود امرأة األمم املتحدة، ولهذا 

نشجع الطلبات من النساء«.

عواصم � وكاالت: أكد وزير الدفاع التونسي، 
فرحات احلرشاني، معارضة بالده أي تدخل بري 
أجنبي في ليبيا، مضيفا أن تسلل اإلرهابيني 
من األراضي الليبية ظ���ل ميثل تهديدا دائما 
لبالده. وقال احلرشاني، خالل تفقده للمرحلة 
األولى من مشروع مراقبة احلدود مع ليبيا الذي 
أعلنت عنه احلكومة التونسية بعد الهجمات 
اإلرهابية األخيرة، إنه البد من وجود حكومة 
ليبية تكون مقبولة من كل األطراف الليبية، 
مضيفا أن بالده تعارض أي تدخل أجنبي بري 
في ليبيا، وأن عل���ى الليبيني قتال »داعش« 

بأنفسهم.

وأضاف بالقول »يجب أن تكون هناك حكومة 
ليبية مقبولة من كاف���ة األطراف، وعلينا أن 
نساعد هذه احلكومة وندعمها عسكريا، وعلى 
هذه احلكومة أن تطلب الدعم والتدخل األجنبي، 
وإذا كان البد من القت���ال البري فإن هذا البد 
أن يتم من قبل الليبيني أنفسهم نحن نرفض 

التدخل البري األجنبي«.
وميتد املشروع على طول حوالى 200 كلم من 
راس جدير على ساحل املتوسط حتى الذهيبة 
الى اجلنوب الغربي من احلدود بني البلدين. 
ويشمل أنظمة رادار متطورة، إضافة إلى حزام 

من األسالك الشائكة وخنادق تغمرها املياه.

عدن ـ إياد أحمد ووكاالت

سيطرت قوات اجليش الوطني واملقاومة 
الش���عبية في اليمن على منطقة »مس���ورة« 
معقل ميليشيات احلوثيني وصالح في مديرية 
نهم بالعاصمة صنعاء بعد ساعات قليلة من 
حصارها. وقال مصدر عسكري لوكالة األنباء 
اليمنية احلكومية إن منطقة مسورة تعد أهم 
س���وق جتاري في »نهم« وتقع غرب معسكر 
الفرضة بحوالي 10 كيلومترات، كما أنها مركز 
مديرية »نهم« االستراتيجية الواقعة عند مفترق 
طرق بني العاصمة اليمنية وثالث محافظات 

أخرى. وفي تطور جديد أقام اجليش الوطني 
أول نقطة أمنية باجتاه صنعاء بعد السيطرة 

على معظم مديرية نهم. 
وبالتزامن، قصف طيران التحالف العربي 
جتمعات ومواقع امليليش���يات في وادي ملح 

ومعسكر ونقطة الفرضة مبنطقة نهم.
وأكدت مصادر عسكرية مطلعة »أن كتيبة 
املهمات الصعبة املوالية للجيش الوطني انتقلت 
من مأرب بتوجيهات من رئاسة هيئة األركان 
باجت���اه العاصمة صنعاء ملس���اندة اجليش 
واملقاومة في تطهير ما تبقى من نهم ومواصلة 

التقدم والتوغل داخل العاصمة«.

عام 2009.
ويثير مارك���و روبيو 
اعجاب الناخبني بعد النجاح 
الذي حققه في االنتخابات 
التمهيدي���ة في والية ايوا، 
م���ع ان خصومه يصفونه 
بانه »اوبام���ا جمهوري«، 
بسبب عمره الذي يبلغ 44 
عاما ووس���امته وموهبته 

اخلطابية.
ومتكن روبيو من حتقيق 
تقدم مع انتخابه عضوا في 
مجلس الشيوخ في 2010. 
فعندم���ا كان نائبا، حتدى 
التمهيدية  في االنتخابات 
الطبيعي للحزب،  املرشح 
احلاكم���ة القوية ش���ارلي 
كريست وانطلق من الصفر 

في استطالعات الرأي.
وس���اعده دأب���ه عل���ى 
التدريجي، فغزا  الصعود 
قلوب الناخبني اجلمهوريني 
الباحثني ع���ن قائد جديد 
متم���رس لش���د عص���ب 

املعارضة لباراك اوباما.

سنعتمد مجددا كل االمور 
التي جعلت من أميركا اعظم 

بلد في العالم«. 
أم���ا دونالد ترامب، فقد 
قدم نفس���ه ف���ي املناظرة 
على انه »افضل شخصية« 
ليصبح رئيسا، مؤكدا انه 
اول من حتدث عن الهجرة 

غير املشروعة. 
وحتدث املرشحون كل 
ب���دوره ع���ن مواقفهم من 
الهج���رة والصحة  قضايا 
والسياس���ة  واإلره���اب 
اخلارجية والشرطة واجليش 

واحملاربني القدامى.
وق���ال كل م���ن ترامب 
وك���روز أنهما س���يعيدان 
العمل باس���لوب التعذيب 
»االيهام باإلغراق«، وتعهد 
االول »سأعتمد ما هو اسوأ 

من اإلغراق بكثير«.
ب���راك  الرئي���س  وكان 
اوباما قد حظر اس���تخدام 
هذا األسلوب بعد ايام فقط 
من تسلمه مهام منصبه في 

ف���ي االنتخابات  الثالث���ة 
التمهيدية في والية )ايوا(، 
بحصول���ه عل���ى 23% من 
األصوات بع���د تيد كروز 
)27%( واقت���رب كثيرا من 

دونالد ترامب )%24(.
ومن جهته، اتهم املرشح 
كريس كريستي، حاكم والية 
نيوجيرس���ي، روبيو بانه 
لم يتخذ يوما »قرارا مهما 
يتحمل فيه املس���ؤولية«، 
مضيفا انه »بكل بساطة ال 

يتمتع باخلبرة«. 
وفي مقابل ذلك، حاول 
روبي���و، املول���ود البوين 
مهاجري���ن كوبيني والذي 
كان يتوق���ع على ما يبدو 
هذه الهجمات، التهرب منها 
مك���ررا انتقاداته للرئيس 
اوباما وسياسته في ادارة 
البالد واتهمه بأنه يريد عمدا 
»تغيير البالد لتصبح أميركا 

مثل بقية العالم«. 
وأضاف »عندما اصبح 
رئيس���ا للواليات املتحدة 

خطابات جميلة لكنه قسم 
الب���الد وال يتمتع بصفات 

قائد«. 
واحت���ل روبي���و وهو 
اصغر املرشحني اجلمهوريني 
للرئاسة )44 عاما( املرتبة 

موه���وب لكنن���ا اختبرنا 
سيناتور شابا من قبل هو 

باراك اوباما«. 
وأضاف »على مدى سبع 
س���نوات كان لدينا شاب 
إلقاء  موهوب قادر عل���ى 

التي  املناظ���رة  وخالل 
اجريت مساء امس االول، 
قال حاكم والي���ة فلوريدا 
السابق وأحد ابرز املرشحني 
اجلمهوري���ني، جب بوش، 
مهاجما روبيو، انه »سياسي 

واشنطن � وكاالت: واجه 
املرشح اجلمهوري الصاعد، 
مارك���و روبي���و، امللق���ب 
ب���� »أوبام���ا اجلمهوري«، 
انتقادات حادة من منافسي 
حزبه املرش���حني للسباق 
الرئاس���ي األميركي، خالل 
املناظ���رة الثامن���ة الت���ي 
س���ادها توتر كبير، على 
امل احل���د من تقدمه قبيل 
التمهيدية في  االنتخابات 
والي���ة »نيوهامبش���اير« 

املنتظرة، غدا.
التمهيدية  واالنتخابات 
في »نيوهامبش���اير« هي 
املرحلة الثانية في املاراثون 
الذي  االنتخاب���ي الطويل 
س���يؤدي الى تس���مية كل 
م���ن احلزب���ني اجلمهوري 
والدميقراط���ي مرش���حه 
الرئاسي  خلوض السباق 
في الثامن من نوفمبر القادم، 
خلالفة الرئيس باراك اوباما 
الذي يتولى الرئاس���ة منذ 
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صورة مجمعة للمرشحني اجلمهوريني خالل مناظرتهم في نيوهامبشاير أمس األول                                                                                )أ.ف.پ(

خالل مناظرتهم الثامنة عشية التصفيات التمهيدية في الوالية

ً منافسو روبيو »أوباما اجلمهوري« يسعون لعرقلة تقدمه في »نيوهامبشاير« غدا

حصر مدة الرئاسة بدورتني فقط واالعتراف باللغة األمازيغية

العبادي: بغداد لن يعزلها سور
النجيفي:  ما هكذا تحُمى العواصم!

البرملان اجلزائري يقرّ تعديل الدستور واملعارضة تقاطع

عواصم � وكاالت: قال رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي إن بغداد عاصمة جميع العراقيني، 
وتبقى لهم جميعا، وال ميكن لسور او جدار ان 

يعزلها، او مينع مواطنني من دخولها.
وأضاف العبادي في بيان صادر عن مكتبه 
تعليقا على خطط لبناء سور أسمنتي حول بغداد 
»إن واجبنا حماية جميع املواطنني داخل العاصمة 
من األعمال اإلجرامية للجماعات اإلرهابية، وذلك 
بإعادة تنظيم السيطرات وغلق جميع الثغرات 
لتس����هيل دخول وخروج املواطنني اآلمنني من 

وإلى بغداد«.
من جانب����ه، اعتبر رئيس ائتالف »متحدون 
لإلصالح«، اس����امة النجيفي ان بناء السور امر 
غير منطقي، وتساءل قائال »هل حتمى عواصم 

العال����م بهذه الطريق����ة؟«، مضيفا انه »البد من 
حلول سياسية وتعاون مجتمعي مع الدولة، وال 
بد من اجراءات استخبارية متقدمة حتقق االمن، 
وليس بناء اس����وار وخنادق، كما كان قبل الف 
سنة«. وأكد النجيفي اهمية وضع خطة ملرحلة 
م����ا بعد داعش تأخذ بنظر االعتبار إعادة البناء 
الذي يحتاج قيادة قادرة على اإلجناز وعالقات 

دولية رصينة وجهد سياسي ناضج.
ودع����ا النجيفي احلكومة ال����ى اعادة احلياة 
الطبيعي����ة الى احملافظات الت����ي احتلها تنظيم 
داع����ش أو التي مت حتريرها والقيام بسلس����لة 
من اإلجراء ملنع عمليات السرقة وتدمير البنية 
التحتية وبخاصة في املشاريع واملنشآت الكبرى 

مثل: مصفى بيجي وغيرها.

اجلزائ����ر � وكاالت: أق����ر 
البرملان اجلزائري بغرفتيه في 
جلسة استثنائية باألغلبية، 
امس، دستورا جديدا للبالد 
التي تقدم  التعدي����الت  بعد 
به����ا الرئي����س عبدالعزي����ز 

بوتفليقة.
ونص����ت التعديالت على 
عدم السماح بتولي منصب 
الرئاس����ة ألكثر من فترتني 

وتوسيع سلطات البرملان.
الثالث  التعديل هو  وهذا 
لدستور اجلزائر منذ وصول 
بوتفليقة إلى سدة احلكم عام 
1999، حيث اجرى تعديالن 

عامي 2002 و2008.
وأعلن رئيس مجلس األمة 
عبد القادر ب����ن صالح الذي 
اللجنة االس����تثنائية  ترأس 
أن الدستور اجلديد مت قبوله 
ب�499 صوت����ا، بينما رفضه 
عضوان وامتنع 16 عن األدالء 

بأصواتهم.
التصويت  وقاطع جلسة 
نواب تكتل اجلزائر اخلضراء 
اإلسالمي، وحزب جبهة العدالة 
والتنمية، وحزب جبهة القوى 
االشتراكية، فيما امتنع حزب 
العمال عن التصويت وحتفظ 
على »عدم إشراك الشعب في 

هذه االستشارة التي ال تسمح 
بتحول دميوقراطي للجزائر 

يضمن الدميومة الدولة«.
وم����ن أه����م التعدي����الت 
الدستورية اجلديدة: ترسيم 
األمازيغية كلغ����ة ثانية في 
العربية،  إلى جان����ب  البالد 
الرئيس  والسماح بترش����ح 
لواليت����ني رئاس����يتني فقط، 
متتد كل منها 5 أعوام، بعد أن 
كانت غير محددة، إضافة إلى 
تأسيس هيئة مستقلة ملراقبة 

العملية االنتخابية.
ومن بني امل����واد اجلديدة 
البالد،  التي خلفت جدال في 

املادة )51( من املشروع، والتي 
تقصي مزدوجي اجلنس����ية 
من تولي املناصب العليا في 

الدولة.
كما نصت التعديالت على 
أن رئيس اجلمهورية، يعني 
رئيس الوزراء، بعد استشارة 
األغلبية البرملانية، بعد أن كان 

يعينه دون الرجوع إليها.
التعدي����الت،  ومنح����ت 
وألول م����رة، البرمل����ان حق 
مناقش����ة االتفاقيات الدولية 
قبل املصادقة عليها من قبل 
الرئيس، وتخصيص جلسة 
شهرية بالبرملان ملناقشة جدول 

أعمال تقترحه كتل املعارضة. 
وف����ي جانب احلري����ات، مت 
جترمي املعامالت الالإنسانية 
ضد املواطنني، وضمان حرية 
التظاهر الس����لمي للمواطن، 
ومنع سجن الصحافيني بسبب 

كتاباتهم.
وأمام الرئيس بوتفليقة، 
القانون، مهلة 30  بحس����ب 
يوما كاملة اعتبارا من تاريخ 
مصادقة البرملان على التعديل 
لتوقيع الوثيقة بشكل نهائي 
وإصدارها في اجلريدة الرسمية 
لتدخل حيز التنفيذ أي قبل 

الثامن من مارس القادم.

االحتالل يقتل سوداني نفذ أول عملية طعن »غير فلسطينية« 
عواص����م � وكاالت: قالت 
الشرطة اإلسرائيلية إن مهاجرا 
سودانيا طعن جنديا فأصابه 
في عسقالن جنوب اسرائيل، 
قب����ل أن يقت����ل بالرصاص، 
مضيفة أن املش����تبه به نفذ 
هجومه فيم����ا يبدو تضامنا 

مع الفلسطينيني.
وإذا تأك����د الداف����ع وراء 

الهجوم فسيكون أول هجوم 
ينف����ذه أجنبي ض����د قوات 
االحت����الل. وقالت ش����رطة 
االحتالل، في وقت س����ابق، 
إن املش����تبه به طعن جنديا 
فأحلق به إصابة طفيفة قرب 
محطة الباصات املركزية ثم 
الذ بالفرار فالحقه جندي آخر 

وأطلق عليه النار.

وق����ال رئي����س ش����رطة 
عسقالن، ش����معون بورتال 
»الس����لوك  للصحافي����ني: 
واملوقع واالشتباك واستهداف 
اجلندي - كل هذا يرقى إلى 
هجوم قوم����ي«، وهو تعبير 
يس����تخدمه اإلس����رائيليون 
الفلسطينيني.  لوصف عنف 
وأكد مستشفى برزيالي في 

عسقالن لوكالة فرانس برس 
ان املهاجم البالغ نحو 20 عاما 
وصل الى املستشفى في حال 
حرج����ة وس����رعان ما قضى 
متأثرا بجروحه. يش����ار الى 
ان آالف السودانيني دخلوا الى 
اسرائيل منذ سنوات بشكل 
غير مشروع بحثا عن عمل.

وتقدر األمم املتحدة وجود 

53 الف الجئ وطالب جلوء 
بينهم 14 الف س����وداني في 
اس����رائيل. ومن جهة اخرى، 
اعلن اجليش اإلسرائيلي انهاء 
اغ����الق بلدة قباطية ش����مال 
الضفة الغربية التي قدم منها 
الذين  الثالثة  الفلسطينيون 
قتلوا شرطية اسرائيلية يوم 

األربعاء املاضي.

ندعو اآلخرين
إلى عدم التدخل 

في شؤوننا

خالل استقباله ضيوف املهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثني

خادم احلرمني: من حقنا الدفاع عن أنفسنا.. ونتعاون مع إخواننا 
العرب واملسلمني للدفاع عن بلدانهم وضمان استقاللها

عن بالد املسلمني، ونتعاون 
مع إخواننا العرب واملسلمني 
في كل األنحاء في الدفاع عن 
بلدانهم وضمان استقاللها، 
واحلفاظ على أنظمتها كما 
ارتضت شعوبهم، وعلى كل 
حال نحن مستعدون ويجب 
أن يكون هن���اك تعاون في 
مكافحة الفقر واجلهل حتى 
تشعر شعوبنا بالنعمة التي 

هي فيها اآلن«.
وشدد خادم احلرمني على 
أن »اململكة قبلة املس���لمني، 

واحلرم���ني الش���ريفني هما 
مسؤوليتنا الكبرى«، مؤكدا 
»دينن���ا اإلس���الم دين عدل 
ووسطية ورحمة، وما نشاهده 
من إرهاب ممن يّدعون اإلسالم 
ال ميت���ون لإلس���الم بصلة 
إطالقا، فاإلسالم دين محبة 

وتعاون«.
وتابع بالق���ول: »علينا 
جميعا وعليكم واجب كبير 
في جمع الكلمة ووحدة الصف 
وتنوي���ر األم���ة وعلينا أن 
نكون متفائلني رغم الظروف 
احمليطة بنا. تضافر اجلهود 
والعزمية س���وف يخرجنا 
من ه���ذه األزمات بإذن اهلل. 
احلم���د هلل بلدك���م اململكة 
العربية السعودية ال توجد 
فيها أزم���ات وال توجد فيها 
اضطراب وليس فيها ما يثير 
األمن، وأقولها وأكررها ملوكنا 
م���ن املل���ك عبدالعزيز إلى 
أبنائه امللك عبداهلل رحمهم 
اهلل، وأنا أحتمل املسؤولية 
مس���ؤولية أمن بالدكم بالد 
احلرمني أمن لكم أنتم، احلاج 
واملعتمر والزائر يجيئها آمنا، 
لذلك يشرفنا أن يسمى ملكنا 
الش���ريفني  بخادم احلرمني 
وهذه مسؤولية وشرف لنا 
وأرجو لكم التوفيق إن شاء 
اهلل، وأنت���م في بلدكم وبني 

إخوانكم ومرحبا بكم«.

الدولة توفر كل اإلمكانيات 
حتى احلاج واملعتمر والزائر 
ي���درك العناية بهما في هذه 
البالد، وهي بالدكم بالد العرب 

واملسلمني«. 
وأضاف: »نحن أيضا كما 
نحرص عل���ى أن يعم األمن 
والسالم منطقتنا، من حقنا 
الدفاع عن أنفس���نا من دون 
التدخل في شؤون اآلخرين، 
إل���ى عدم  ندع���و اآلخرين 
التدخل في شؤوننا، ولذلك 
نحن كما قلت وأكرر ندافع 

الرياض � واس: أكد خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، أنه من حق 
اململكة العربية الس���عودية 
الدفاع عن نفس���ها من دون 
التدخل في شؤون اآلخرين، 
داعيا اآلخرين إلى عدم التدخل 

في شؤون اململكة.
جاء ذلك خالل استقبال 
خادم احلرمني الشريفني في 
قصر اليمامة، امس، ضيوف 
الوطن���ي للتراث  املهرجان 
والثقافة، في دورته الثالثني، 

من املفكرين واألدباء. 
وألقى امللك سلمان كلمة 
خالل االس���تقبال، قال فيها: 
الرحيم  الرحمن  »بسم اهلل 
أرحب بكم، في بلدكم اململكة 
العربية السعودية، ويسعدني 
أن ألتقي بهذا اجلمع املبارك، 
من األدباء واملثقفني املشاركني 
في املهرجان الوطني للتراث 
والثقاف���ة، املهرجان عالمة 
ب���ارزة في املش���هد الثقافي 
العربي  واألدبي والتاريخي 
من���ذ أكثر م���ن ثالثة عقود 
ونتشرف في اململكة بخدمة 
احلرمني الشريفني وقاصديهما 
واملسلمني في كل أنحاء العالم، 
وهذا شرف لنا ومسؤولية 
كبرى علينا في بالدنا خدمة 
حجاج بيته وزوار مس���جد 
الرسول ژ، واحلمد هلل هذه 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل استقباله ضيوف املهرجان الوطني للتراث والثقافة امس  )واس(


