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حكومة الوفاق الليبية تتسلم مقر وزارة املواصالت في طرابلسعربية وعالمية
طرابلس ـ أ.ف.پ: تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية امس مقر وزارة املواصالت في 
طرابلس، بعد يوم من تسلمها مقر وزارة اخرى، في خطوة اضافية نحو ترسيخ سلطتها في 
العاصمة. ووقع محمد عماري وزير الدولة في احلكومة املدعومة من األمم املتحدة في مقر 
الوزارة امس على أوراق التسليم. وحتت عنوان »تسليم واستالم«، وقع مع عماري ممثل عن 
االدارة العامة لألمن املركزي وممثل عن وزارة الداخلية على محضر التسليم.  وكتب على احدى 
اوراق احملضر انه »بتاريخ األحد )...( مت تسلم مقر وزارة املواصالت والنقل البري بالكامل«. 

العوائل النازحة ممنوعة من دخول الرمادي ألسباب أمنية

العراق يترقب »الثالثاء الكبير«: جلستان للبرملان املنقسم مبواكبة »مليونية« الصدر

املذك���ورة مدججني  املنطقة 
باألسلحة الثقيلة والصواريخ 
»يشكل تهديدا ملدينة كركوك 
العراق  وإلقليم كردس���تان 
بشكل عام«. وتابع أن وجودهم 
في تلك املنطقة »يأتي ضمن 
اخلطة اإليرانية للس���يطرة 
على كركوك واملوصل، ومن ثم 
الوصول إلى احلدود السورية 
برا الستكمال الهالل الشيعي 
الذي تخطط له طهران منذ 
زمن«. واستطرد: »مسلحو 
حزب اهلل موجودون اآلن في 
املنطقة حتت غطاء احلشد 
الشعبي ومبالبسهم، وذلك 
للحفاظ على سرية وجودهم 
من أجل فت���ح الطريق أمام 
دخول عدد أكبر منهم إلى هذه 

املنطقة االستراتيجية«.

اتخذت مبنع دخول أي عائلة 
نازحة الى داخل مدينة الرمادي 
بعد اليوم وذلك لنتيجة ظهور 
العبوات الناسفة داخل بعض 
املناطق والتي أدت الى مقتل 
العشرات من املدنيني وعناصر 

اجلهد الهندسي«. 
في غضون ذلك، كش���ف 
حسني يازدان بنا، القائد في 
البيشمركة الكردية بكردستان 
العراق عن أن قوة مكونة من 
ألف عنصر من »حزب اهلل« 
اللبناني انضمت مؤخرا إلى 
ميليشيات »احلشد الشعبي« 
الش���يعية في منطقة تازة 

بجنوب محافظة كركوك.
ونقلت صحيفة »الشرق 
األوسط« اللندنية امس عنه 
الق���ول إن وصول القوة إلى 

بي����ان صحافي ان القطاعات 
األمنية والفرقة ال� 15 وقوات 
البيشمركة واحلشد العشائري 
أهدافها  اس����تطاعت حتقيق 

املرسومة بكل جناح.
وكش����ف أن هناك خططا 
لشن اجليش العراقي هجمات 
من محاور أخرى فيما ستعمل 
قيادة عمليات حترير نينوى 
بالتعاون مع قوات ش����رطة 
احملافظة واحلش����د الشعبي 
على متشيط املناطق احملررة 

لتأمينها.
العقيد ياسر  هذا، وأعلن 
الدليمي املتحدث باسم شرطة 
االنبار، امس االول، منع دخول 
أي عائل����ة نازحة الى مدينة 

الرمادي.
وقال الدليمي إن »إجراءات 

)محكمة مختص����ة بالفصل 
بالنزاعات القانونية( أجابت 
عن استفسار مجلس النواب 
حول حتقق نصاب جلسات 
البرملان، مؤك����دا أن اإلجابة 
واضحة وتدعو املتضرر من 
الذهاب  الى  البرملان  قرارات 

للطعن.
ال����ى ذلك، اعلن����ت قيادة 
عملي����ات حترير نينوى في 
العراق، امس، عن مقتل ما ال 
يقل عن 540 مسلحا مما يسمى 
تنظيم »داعش« وتدمير 50 
سيارة ودراجة مفخخة جنوب 
املوصل منذ بدء عملياتها في 

24 مارس املاضي.
وق����ال قائ����د عملي����ات 
الركن  اللواء  حترير نينوى 
جنم عب����داهلل اجلبوري في 

كابينته الوزارية«. 
وفي نف���س الوقت، أعلن 
عدن���ان اجلناب���ي، الرئيس 
املؤق���ت للبرمل���ان املنتخب 
النواب املعتصمني،  من قبل 
تأجيل عقد جلسة امس إلى 
الثالثاء املقبل، وقال في مؤمتر 
صحافي عقده مببنى البرملان 
»اخلطوة جاءت اس���تجابة 
الكثيرة بتأجيل  للمطالبات 
عقد اجللس���ة إل���ى الثالثاء 
املقبل، إلعطاء املش���اورات 
السياسية فرصة  الكتل  بني 
إل���ى تفاهم لعقد  للوصول 

جلسة يحضرها اجلميع«. 
وب����دوره، ق����ال النائ����ب 
هيثم اجلب����وري، املتحدث 
النواب املعتصمني،  باس����م 
العليا  إن احملكمة االحتادية 

وقد قررت رئاسة البرملان 
العراقي ارجاء عقد اجللسة 
الش����املة من ام����س الى غد 
الثالثاء، ملناقش����ة اإلصالح 
البرملان  احلكومي وجاهزية 
الس����تضافة حيدر العبادي، 
ال����وزراء، لعرض  رئي����س 
كابينته )تشكيلته( الوزارية 

اجلديدة.
وق����ال عم����اد اخلفاجي، 
املتحدث باسم رئيس البرملان، 
في بي����ان صادر عن مكتبه، 
النواب  إن»رئاس����ة مجلس 
قررت عقد جلس����ة شاملة 
يوم الثالثاء، الساعة الواحدة 
ظه����را، ملناقش����ة اإلصالح 
احلكومي وجاهزية مجلس 
النواب الس����تضافة رئيس 
ال����وزراء لعرض  مجل����س 

بغداد وكاالت: بالتزامن مع 
تأجيل البرملان العراقي جلسته 
الشاملة من امس ليعقدها غدا 
برئاسة سليم اجلبوري، ارجأ 
رجل الدين الشيعي العراقي 
مقتدى الصدر ايضا مظاهرة 
ألنصاره كان مقررا انطالقها 

اليوم، الى الغد.
وقال الص���در، في بيان 
صحاف���ي وزع ام���س: »لقد 
تأجل���ت جلس���ة البرمل���ان 
العراق���ي الى الغ���د فيا ايها 
االخوة اجعل���وا تظاهراتكم 
الغاضبة  املليونية  السلمية 

يوم الثالثاء«.
وأضاف: »ال تقصروا في 
دعمكم لالصالح وفنائكم في 
الوطن وارجعوا في ذلك الى 

اللجنة املشرفة«.

آثار تفجير السيارة املفخخة بادية على أحد حواجز بغداد أمس األول                                                                                                                                                         )أ.ف.پ(

تقارير: قوة من 
حزب اهلل اللبناني 
وصلت إلى العراق 
متهيداً للسيطرة 

على كركوك 
واملوصل

اجتماع أمني في البيت األبيض
ملناقشة معركة املوصل

واشنطن - أحمد عبداهلل

على الرغم من عطلة نهاية األس���بوع 
فإن البيت األبيض عقد اجتماعا ملندوبي 
هيئات األمن القومي األميركي مبا في ذلك 
ممثلون ع���ن وزارات الدفاع واخلارجية 
واخلزانة ومجلس األمن القومي وأجهزة 
األمن لبحث الوضع في العراق. ويبدو أن 
االجتم���اع عقد بناء على طلب من رئيس 
األركان اجلنرال جوزيف دنفورد الذي كان 

في زيارة للعراق في الوقت نفسه.
ويأتي االجتماع كمؤش���ر على اعتقاد 
واشنطن بأن املوقف في املعركة ضد داعش 
في العراق يدخل مرحلة حساسة. وكان 
اجلنرال دنفورد قد صرح خالل وجوده في 
بغداد بان الزخم في العراق اآلن ميضي في 
االجتاه املعاكس ملا يريده »داعش«. وأضاف 
دنفورد »بحكم جتربتي فإن حتول الزخم 
على هذا النحو يعني ضرورة التعجيل في 
التحرك فحني حتصر اخلصم ال ينبغي ان 

تتركه يفلت«.
وكانت القوات العراقية وقوات التحالف 

ضد »داعش« قد متكنت من حترير مدن هيت 
وتكريت والرمادي ومؤخرا مدينة مخمور 
القريبة من املوصل. بي���د ان الپنتاغون 
يتوقع ان تكون معركة املوصل معركة دامية 
حيث يرغب داعش في تس���جيل صموده 
أمام خصومه على نحو درامي كوس���يلة 

لتجنيد املزيد من االتباع.
وقالت وزارة الدف���اع األميركية امس 
األول: ان داعش يفقد مصادر متويله كما 
يفقد قادته وان املزيد من العراقيني ينقلبون 
اآلن ضد التنظيم. وقال دنفورد »من املهم 
اآلن ان نبقي على الضغط العسكري ضد 
داعش باإليقاع الذي ميكن ان تذهب اليه 

القوات العراقية«.
إال ان سقوط مخمور جاء على حلقات. 
فبعد الس���يطرة عليها م���ن قبل القوات 
العراقية ش���ن داعش هجوما مضادا ادى 
الى اس���تعادته، إال ان القوات العراقية ما 
لبثت ان طردت اجلماعة اإلرهابية من هناك. 
وتعد مخمور نقطة االرتكاز األساسية في 
الهزمية بداعش  املرتقبة إلحلاق  املعركة 

في املوصل.

دعوات ملنع لو بن من دخول بريطانيا

مخاوف من استهداف »داعش« 
السياح البريطانيني في إسبانيا

تقارير برازيلية: 50 عضوًا من أصل 81
مبجلس الشيوخ  سيوافقون على عزل روسيف

لندن - عاصم علي

أكد خبراء بريطانيون قريبون من دوائر 
الق����رار في لندن، أن تنظيم »داعش« يخطط 
الستهداف السياح البريطانيني وغيرهم في 
املنتجعات الساحلية في اسبانيا، وفقا لصحيفة 

»ذي ستار أون صنداي« البريطانية.
وأوضحت الصحيف����ة أن »مقاتلي داعش 
يحضرون إلطالق موجة إرهاب خالل موسم 
الصيف على منتجعات س����ياحية في أنحاء 
اس����بانيا حيث يعتق����د البريطانيون بأنهم 

آمنون«. 
ونقلت الصحيفة عن توم ويلسون اخلبير 
في قضايا الشرق في معهد »هنري جاكسون« 
للبحوث، القريب من دوائر احلكومة البريطانية، 
أن املنتجعات االسبانية متثل أهدافا محتملة 

لإلرهابيني. 
وج����اء ه����ذا التحذير بعد اعتق����ال مجند 
يعمل ملصلحة »داعش« في جزيرة مايوركا 
السياحية االس����بانية التي يقصدها عشرات 
آالف البريطانيني سنويا، كما يأتي في سياق 
ارتفاع منس����وب ذكر األندلس في منشورات 

»داعش« أخيرا، ع����الوة على اعتماد عناصر 
التنظيم على الهجمات في املناطق املفتوحة 

مثل املنتجعات الساحلية.
من جهة ثانية، طالبت جيزيال س����توارت 
من قادة حملة االنسحاب من عضوية االحتاد 
األوروبي، وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا 
ماي، مبنع زعي����م اجلبهة الوطنية اليمينية 
مارين لو بن، من دخول اململكة املتحدة، وفقا 

لهيئة االذاعة البريطانية )بي بي سي(. 
وبحسب املصدر ذاته، اعتبرت ستوارت 
أن منع لو بن من زيارة بريطانيا، يصب في 
املصلحة العامة، ألنها تدلي بتصريحات تثير 

االنقسامات بني الناس. 
وذكرت س����توارت أن الزعيم����ة اليمينية 
الفرنس����ية التي حققت جناح����ات انتخابية 
أخيرا، قارنت بني املسلمني الذين يصلون في 

الشوارع، واالحتالل النازي لفرنسا. 
وكانت لو بن املؤيدة النسحاب بريطانيا 
وفرنس����ا من االحتاد األوروبي أعلنت نيتها 
زيارة اململكة املتحدة خالل األسابيع املقبلة 
لدعم معارضي بروكسيل في االستفتاء املقرر 

اجراؤه في 23 يونيو املقبل.

ريو دي جانيرو � د.ب.أ: كشفت وسائل 
إعالم برازيلية عن تضاؤل فرص بقاء ديلما 

روسيف في منصبها كرئيسة للبرازيل.
البواب���ة اإللكترونية لصحيفة  وذكرت 
»فوليا دي س���او باولو« أمس أن 50 عضوا 
من أصل 81 عضوا في مجلس الشيوخ يعتزم 
التصويت ب� »نعم« خالل االقتراع على عزل 

روسيف مؤقتا من منصبها.
وأوضحت الصحيفة أن وقف روس���يف 
عن ممارسة مهام منصبها لفترة مبدئية ب� 
180 يوم���ا، يتطلب فقط تأييد 41 عضوا في 

مجلس الشيوخ.
ومن املرجح أن يتم التصويت على عزل 
روسيف مؤقتا في الس���ابع عشر من مايو 
املقبل، وفي هذه احلال سيتولى القيام مبهام 

روسيف نائبها ميشيل تامر الذي انسحب 
حزبه »احلركة الدميوقراطية« من االئتالف 
احلاكم مع ح���زب العمال اليس���اري الذي 
تنتمي إليه روسيف، بعد أن دعا تامر وزراء 
احلكومة املنتمني حلزب احلركة الدميوقراطية 

لالستقالة.
وخالل فترة تعليق عمل روسيف، ستقوم 
س���لطات القضاء بالنظر ف���ي اتهامات لها 
بالتالعب في حس���ابات حكومية للتغطية 
على وجود عجز، ويتطلب عزل روس���يف 
نهائيا في اخلريف املقبل موافقة ثلثي أعضاء 

مجلس الشيوخ.
وكان مجلس النواب صوت بأغلبية واضحة 
لصالح العزل املؤقت لروسيف التي تنتهي 

فترة رئاستها باألساس في نهاية 2018.

أوباما يلتقي »حارسة أوروبا« في هانوڤر
ويبحثان »التبادل احلر« في قمة خماسية اليوم

املنتجات االملانية، والواليات 
املتحدة.

وفي وقت سابق، قال اوباما 
البريطانية: »لن  للصح����ف 
نتخلى عن جهودنا للتفاوض 
في اتفاق تبادل حر مع شريكنا 

االكبر، السوق االوروبية«.
ومن جهت����ه، حذر وزير 
االقتصاد االملاني س����يغمار 
غبرييل امس من ان معاهدة 
التبادل احلر »سوف تفشل« 
الواليات  في حال لم تق����دم 
املتح����دة تنازالت، مؤكدا انه 
لن يوافق على نص يلخصه 
في الوق����ت احلاضر بعبارة 
»اشتروا منتجات من صنع 

اميركا«.
كذلك تلزم فرنسا موقفا 
حازم����ا بهذا الصدد ويرفض 
الرئيس فرنسوا هوالند بحث 
االتفاقية خالل لقاءات تنظمها 
ميركل اليوم في هانوڤر وتضم 
الى الق����ادة الثالثة كاميرون 
ال����وزراء االيطالي  ورئيس 
ماتي����و رين����زي، معتبرا ان 
املوضوع ال يحظ����ى اطالقا 
بتأييد شعبي حاليا في فرنسا، 
بحسب ما اوردت االسبوعية 

»دير شبيغل«.

وقالت املستشارة األملانية 
في املؤمتر الصحافي املشترك 
مع اوباما: »علينا أن نتعجل«، 
مؤكدة أنها تعتقد أن االتفاقية 
تعتبر من منظ����ور أوروبي 
»مفيدة بشكل مطلق لتحسني 
وتيرة منو االقتصاد األوروبي، 
أم����ر جي����د لالقتصاد  وهي 
األملاني واالقتصاد األوروبي 
بصورة عامة«. وتابعت ميركل 
إنه نظرا »للتقدم على نطاق 
واسع في مفاوضات اتفاقية 
التجارة على جانبي  حترير 
احمليط الهادي، فإن السرعة 
مطلوبة، وأنا س����عيدة ألن 
الرئي����س اوباما يعتزم دعم 
املفاوضات، وينبغي علينا أن 

نسهم بنصيبنا في ذلك«.
وجتري الواليات املتحدة 
واالحتاد األوروبي مفاوضات 
منذ 2013 إلعداد اتفاق للتبادل 
التجاري احلر. ومن املقرر أن 
تعقد اجلولة الثالثة عشرة من 
هذه املفاوضات في نيويورك 

خالل االسبوع اجلاري .
وم����ن املق����رر ف����ي هذه 
الزيارة التي تستمر يومني ان 
يفتتح اوباما معرض هانوڤر 
ال����ذي تتصدره  الصناع����ي 

وكاالت:   - عواص����م 
استقبلت املستشارة األملانية 
اجنيال ميركل امس الرئيس 
األميرك����ي ب����اراك أوباما في 
قصر هيرنهاوزن في مدينة 

هانوڤر.
واختي����ار أوبام����ا أملانيا 
ليزورها للمرة اخلامسة منذ 
دخوله البيت االبيض، يؤكد 
عل����ى املكانة الت����ي مينحها 
للمستشارة، الزعيمة االوروبية 
التي يعرفها اكثر من سواها 

بعد واليتيه الرئاسيتني.
وحرص الرئيس االميركي 
على االش����ادة باملستش����ارة 
فوصفها ب�»حارسة اوروبا« 
مثنيا على موقفها »الشجاع« 
في ازمة املهاجرين، في حديث 
الواس����عة  لصحيفة »بيلد« 
أملانيا عشية  االنتش����ار في 

وصوله.
وعقب مباحثاتهما الثنائية، 
اعتب����ر الرئيس األميركي ان 
على الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروبي ان ميضيا قدما في 
املفاوضات حول اتفاقية حترير 
التجارة بينهما بهدف إنهائها 
بحلول نهاي����ة العام احلالي 
رغ����م التباينات واالنتقادات 

بني اجلانبني.
واس����تبعد اوبام����ا ف����ي 
مؤمتر صحافي مشترك مع 
املستش����ارة األملانية اجنيال 
ميركل في هانوڤر، التصديق 
عل����ى االتفاقية قب����ل نهاية 
فترة واليته الرئاسية يناير 

املقبل.
وع����زا الرئيس األميركي 
التي  جزءا م����ن الصعوبات 
إلى  املفاوض����ات  تواجهه����ا 
معركة االنتخابات الرئاسية 

في بالده.
ومن جهتها، أعربت ميركل 
عن تأييدها لتس����ريع إمتام 
اتفاقية حترير  مفاوض����ات 
التجارة بني الواليات املتحدة 

واالحتاد األوروبي.

الرئيس األميركي متحدثا خالل املؤمتر الصحافي املشترك مع املستشارة االملانية اجنيال ميركل في هانوڤر أمس   )أ.ب( 

الرئيس األميركي 
واملستشارة 
األملانية حثا
على تسريع 
املفاوضات 

التجارية بني 
أميركا وأوروبا

ــورت  ــف ــك ــران ف
ــرت  ذك أ.ف.ب:  ـ 
الصحافة االملانية امس 
ان املستشارة االملانية 
نسيت  ميركل  اجنيال 
عليها  يتوجب  ما  دفع 
من اشتراكات العضوية 
حلزب »االحتاد املسيحي 

الدميوقراطي«.
ويتعني على اجنيال 
ــع متأخرات  ميركل دف
تناهز 9500 يورو، كما 
تفيد معلومات صحيفة 

»بيلت ام سونتاغ«.
وفي تصريح لوكالة 
ــة، أكد  ــاء االملاني االنب
فرع »االحتاد املسيحي 
ــي  ــي« ف الدميوقراط
 - ــة مكلمبورغ  مقاطع
بوميرانيا الغربية )شمال 
شرق( التي تشغل فيها 
ميركل مقعدا نيابيا، ان 
ــارة دفع  على املستش
ــم يحدد  ــغ لكنه ل مبل
ــدد هذا  ــه. ويح قيمت
الفرع قيمة اشتراكات 

املستشارة.
ــرع االحتاد  وقال ف
الدميوقراطي  املسيحي 
ان املستشارة ال تتحمل 
ــؤولية نسيان دفع  مس
الفرع  االشتراكات ألن 
ــر قانونه  االقليمي غيّ
الداخلي في 2013 وعدل 
نظام االشتراكات، لكنه 
نسي ان يبلغ املستشارة 
التي دفعت بالتالي اقل من 

املبلغ املتوجب عليها.

ميركل نسيت 
دفع العضوية 

في حزبها!


