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وفد بعثة االتحاد الأفريقي ي�صل  17الجاري

 100مراقب عربي لالنتخابات الم�صرية

استعدادات لالنتخابات الرئاسية
أعلنت جامعة ال��دول العربية أن
بعثة الجامعة لمتابعة االنتخابات
الرئاسية في مصر تتكون من 100
مالحظ م��ن  18جنسية عربية من
غ��ي��ر ال��م��ص��ري��ي��ن ،ف��ي ح��ي��ن أك��دت
وزارة الخارجية المصرية أن االتحاد
األفريقي ق��رر إي��ف��اد بعثة لمتابعة
االنتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر
إجراؤها يومي  26و 27أيار الجاري،
وتترأسها شخصية أفريقية رفيعة
المستوى تضم  50متابعاً .ومن المقرر
أن يصل وفد المقدمة في  17أيار.
وق��ال��ت األم��ي��ن ال��ع��ام المساعد
ورئيس قطاع اإلع�لام واالتصال في
جامعة الدول العربية ورئيسة بعثة
الجامعة العربية لمتابعة االنتخابات
الرئاسية المصرية السفيرة هيفاء أبو
غزالة ،إن «بعثة الجامعة في متابعة
االنتخابات الرئاسية المقرر انطالقها

 26و 27من الشهر الجاري ،تتكون
م��ن  100م�لاح��ظ م��ن  18جنسية
عربية م��ن غير المصريين ،وذل��ك
لمتابعة االنتخابات في  22محافظة
مصرية ،وفقا ً لخطة انتشار ستع ّد
خالل المرحلة المقبلة».

تلبية دعوة

وأوضحت خ�لال مؤتمر صحافي
ف��ي مقر الجامعة العربية لإلعالن
عن استعداد بعثة الجامعة لمتابعة
االنتخابات المصرية أن «مشاركة
الجامعة تلبية للدعوة التي تلقاها
نبيل العربي األمين العام لجامعة
ال���دول العربية م��ن رئ��ي��س اللجنة
العليا لالنتخابات المستشار أنور
ال��ع��اص��ي ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي متابعة
االنتخابات المصرية ،وذلك في إطار
ح��رص جامعة ال��دول العربية على

مواكبة االستحقاق الثاني من خريطة
الطريق ،وال��ذي يأتي كخطوة مهمة
في مسيرة الديمقراطية واإلصالح في
مصر».
وأضافت أنه للمرة األولى ستقوم
الجامعة العربية بالتنسيق مع
مكاتبها في ع��دد من ال��دول لترتيب
المشاركة في متابعة االنتخابات،
مشيرة إل��ى وج��ود ثالثة متابعين
في برلين وأربعة في فيينا واثنين
في نيويورك واثنين في أديس أبابا
إضافة إلى باريس.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى أع��ل��ن��ت وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��م��ص��ري��ة أن االت��ح��اد
األفريقي ق��رر إي��ف��اد بعثة لمتابعة
االنتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر
إجراؤها يومي  26و 27أيار الجاري،
وتترأسها شخصية أفريقية رفيعة
المستوى.

م�ؤ�س�سات حقوقية م�صرية :مغالطات كبيرة
يحتويها تقرير الحريات الدينية الأميركي
ذكرت مؤسسات حقوقية مصرية ،أن المسؤولين عن
إعداد تقرير الحريات الدينية األميركية رفضوا «إثبات
أن جماعة اإلخوان هي من وراء حرق الكنائس المصرية،
إضافة إلى إصرارهم على اتهام الدولة بعدم قدرتها على
حماية األقباط ،على رغم الشواهد واألدل��ة وك��ان هذا
بمثابة دفاع عن فصيل تحميه اإلدارة األميركية».
وأكد مدير المركز المصري للدراسات اإلنمائية وحقوق
اإلنسان المحامي جوزيف مالك ،أن هؤالء المسؤولين
الذين التقاهم في مصر طالبهم أن يثبتوا أعمال حرق
وتدمير الكنائس ال��ت��ي ق��ام��ت بها جماعة اإلخ���وان،

لكنهم رفضوا على رغم تقديم المركز صورا ً وفيديوات
تثبت ذل��ك» ،الفتا ًَ إل��ى أن التقرير السنوي للحريات
الدينية األميركي فيه «تدخل سافر في الشأن المصري
ومغالطات كبيرة ،تبدأ بتصنيفه المتقدم لمصر بأنها
من الدول المضطهدة لألقليات الدينية ،مع تحميل الدولة
مسؤولية حماية األقباط ،على خلفية ما حدث من احتراق
كنائس وبيوت األقباط بعد ثورة « 30يونيو» ،وتوصيته
باقتطاع ج��زء من المعونة لحماية األق��ب��اط وتدعيم
المنظمات المدنية» ،مضيفا ً إن «الخارجية األميركية ال
تريد أن تعترف بذلك».

ب�سبب التطبيع و«ت�سهيل» دخول �سياح «�إ�سرائيليين»

نواب تون�س يبحثون �سحب الثقة من وزيرين
يبحث المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)
اليوم الجمعة سحب الثقة من وزيرين في حكومة مهدي
جمعة ،بسبب التطبيع و«تسهيل» دخول سياح إسرائيليين
إلى تونس.
ويتعلق األم��ر بكل من وزي��رة السياحة آم��ال كربول،
والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف باألمن رضا
صفر ،ويشترط القانون تصويت  131من نواب المجلس
إلقالة وزير في الحكومة.
ويتزامن ه��ذا ال��ج��دال ،م��ع ق��رب تنظيم موسم الحج
اليهودي السنوي إلى كنيس «الغريبة» اليهودي الذي يقع
في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس ،والمقرر ما بين 16
إلى  18أيار الجاري.
ونقلت مصادر عن كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس
التأسيسي قولها إن رئاسة الحكومة طلبت من المجلس
التأسيسي  -ألسباب أمنية  -عقد الجلسة بحضور نواب
المجلس فقط ،وهو ما سيقرره النواب أنفسهم في بداية
الجلسة من خالل التصويت.
وأضافت سويد أن معظم رؤساء الكتل البرلمانية في
المجلس موافقون على أن تكون الجلسة مغلقة ،حتى
يتمكن الوزيران من إعطاء النواب «كل عناصر اإلجابة من
دون قيود».
وطالب نحو ثمانين من إجمالي  217نائبا ً نهاية نيسان

نقاشات نيابية لعزل الوزيرين

الماضي من المجلس سحب الثقة من الوزيرين على خلفية
دخول «إسرائيليين» إلى تونس.
واعتبر النواب في «الئحة لوم» قدمت إلى مكتب الضبط
المركزي في المجلس التأسيسي أن ما قام به الوزيران
يعد «خرقا ً ألحكام الدستور ،وشكالً من أشكال التطبيع مع
الكيان الصهيوني بصفته دولة احتالل واستيطان».
وذ ّكر النواب بأن «إسرائيل» سبق أن قصفت عام 1985
مدينة حمام الشط جنوب العاصمة ،حيث كان يوجد مقر
منظمة التحرير الفلسطينية ،ما أسفر عن مقتل  68شخصاً.
وذكر مهدي جمعة أن الوزيرين سيجيبان عن أسئلة
النواب ،لكنه طالب بإبعاد موسم الحج إلى كنيس الغريبة
«عن التجاذبات السياسية» ،وأضاف أنه «بحسب مهنيي
السياحة ،كي ينجح الموسم السياحي ،يجب أن ينجح
موعد الغريبة».
وتبادلت تونس وتل أبيب مكتبين لرعاية المصالح عام
 ،1996قبل أن يتم غلقهما في تشرين األول عام 2000
على إثر قمع «إسرائيل» االنتفاضة الفلسطينية .ويدخل
«إسرائيليون» إل��ى تونس بعد الحصول على «رخصة
عبور».
وترتبط تونس بعالقات وثيقة مع الفلسطينيين ،وكانت
مقرا ً بين  1982و 1994لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية
وللرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

الجي�ش يتقدم في ميفعة وجول الريدة

م�سلحو «القاعدة» يف ّرون بر ًا وبحر ًا من اليمن
تمكنت ق��وات الجيش اليمني من
دخول مدينتي ميفعة وجول الريدة في
محافظة شبوة ،ولم َ
يبق أمامها سوى
مدينة ع��زان آخ��ر المعاقل الرئيسية
لتنظيم القاعدة ،الذي ف ّر مسلحوه من
الهجمات إلى الجبال في اليمن ،وسط
تسريبات أيضا ً عن فرار بعضهم بحرا ً
إلى الصومال ...في وقت نفى مصدر
عسكري الحوار أو هدنة محتملة مع
المسلحين.
وق����ال م��ص��در ع��س��ك��ري وس��ك��ان
محليون إن قوات الجيش دخلت مدينة
ميفعة وسط ترحيب السكان ،ودخلت
قوات أخرى مدينة جول الريدة من دون
أي مقاومة تذكر من عناصر القاعدة
التي قاومت تقدم ق��وات الجيش في
بداية المواجهات وحالت دون تقدمها.
ووفقا ً لمصادر عسكرية ميدانية،
فإن قوات اللواء الثاني مشاة بحري
تستعد القتحام مدينة عزان ،التي تعد
آخر المعاقل الرئيسية لتنظيم القاعدة
في اليمن ،لتلتحم مع ق��وات الجيش
الموجودة في مديرية المحفد بمحافظة
أبين ،وسط أنباء عن ضمانات قدمها
رج��ال القبائل للقوات بأن بعض من
وصفوا بـ «المغ ّرر بهم» لن يعودوا
للقتال في صفوف القاعدة ،وأن بقية
مقاتلي التنظيم انسحبوا إلى جهات
غير معلومة في المرتفعات الجبلية
النائية.
وق���ال م��ص��در ع��س��ك��ري إن ق��وات
الجيش سيطرت على مواقع جديدة
في محافظة شبوة ،مضيفا ً أن «قيادات
وعناصر تنظيم القاعدة في مختلف
الجبهات أخذت تفر بشكل جماعي بعد

اليمنيون يرحبون بجيشهم
أن وجدت نفسها عاجزة عن الوقوف
أمام زحف الجيش وضرباته الموجعة
لها».

فرار إلى الصومال

في األثناء ،أفاد تقرير إخباري أول
من أمس بأن عناصر التنظيم في اليمن
بدأت بالفرار عبر البحر إلى الصومال
في قوارب ،فيما اتجهت عناصر أخرى
نحو محافظتي مأرب والبيضاء .وقالت
مصادر قبلية يمنية إن عناصر التنظيم

دعا المواطنين �إلى م�ساندة الجي�ش والقوات الأمنية

بوتفليقة :قتلى العمليات الأمنية �أجانب
كشف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن المسلحين العشرة الذين
قتلتهم القوات الحكومية خالل األسبوع الجاري كانوا من األجانب ،داعيا ً
المواطنين إلى «التحلي باليقظة ومساندة الجيش والقوات األمنية في تصديهما
لإلرهاب».
وقتلت القوات الجزائرية عشرة مقاتلين بناحية تينزواطين بوالية تمنراست
في أقصى جنوب البالد ،وضبطت منصات إطالق صواريخ وبنادق وقنابل في
عملية بدأت يوم االثنين وما زالت جارية.
وذكر بيان لمجلس الوزراء الذي ترأس بوتفليقة أعماله أول من أمس ،أن
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة أكد أن «هذا االعتداء الخارجي
الجديد يستوقف المجتمع برمته ويوجب عليه التحلي ببالغ اليقظة ومساندة
الجيش الوطني الشعبي والقوات األمنية في تصديهما لإلرهاب».
وأوضح البيان أنه «ت َّم إطالع مجلس ال��وزراء على العملية التي خاضها
الجيش باقتدار قبل يومين في ناحية تينزواطين ،والتي تم خاللها إحباط
محاولة اختراق قامت بها مجموعة إرهابية مدججة بالسالح الثقيل ،أصل
أفرادها من مالي وليبيا وتونس».
وه��ذه أول تصريحات يدلي بها الرئيس الجزائري منذ أن شكل حكومة
جديدة هذا األسبوع ،عقب إعادة انتخابه الشهر الماضي لتولي فترة رئاسية
رابعة ،على رغم أنه لم يقد بنفسه الدعاية االنتخابية ولم يتحدث علنا ً إال بشكل
مقتضب منذ إصابته بجلطة دماغية العام الماضي.
وصارت أعمال العنف وهجمات المسلحين نادرة في الجزائر ،إال أن تنظيم
القاعدة في المغرب اإلسالمي ومسلحين آخرين ما زالوا ينشطون ،ال سيما في
جنوب البالد حيث تمتد الحدود آلالف الكيلومترات.
وأعلن التنظيم المسؤولية عن هجوم وقع الشهر الماضي نصب خالله
المسلحون كمينا ً لدورية للجيش في المنطقة الجبلية شرق الجزائر العاصمة،
وه��و ما أدى لمقتل  14جندياً ،وذل��ك بعد بضعة أي��ام من إع��ادة انتخاب
بوتفليقة.

بدأت بالهرب عبر البحر إلى الصومال
أو جزر قريبة منها في ق��وارب ،بينما
اختفى بعض آخ��ر في مناطق قبلية
في م��أرب والبيضاء ،وبعضهم يريد
ال��وص��ول إل��ى محافظات تعز وأبين
وعدن ولحج ،ما جعل الجهات األمنية
في هذه المناطق تشدد من إجراءاتها
لمنع دخول بعض العناصر.
وطبقا ً للمصادر ،ج��رت عمليات
الفرار عبر مديرية رض��وم الساحلية
في محافظة شبوة ،القريبة من معقل

القاعدة األخير وهو مدينة عزان ،مركز
مديرية ميفعة ،التي بات الجيش على
مشارفها.

مقتل  4قياديين

أعلنت مصادر يمنية أمس أن قوات
األم��ن قتلت بالرصاص زعيم خلية
إرهابية تقف وراء قتل الدبلوماسي
الفرنسي أول من أمس ،واغتيال أجانب
وضباط في األمن والجيش.
وذكرت وزارة الداخلية اليمنية أن

الرجل ال��ذي عرفت اسمه بأنه وائل
عبدالله مسعود الوائلي ،هو العقل
المدبر وراء عدد من الهجمات األخرى
ع��ل��ى غ��رب��ي��ي��ن ،ب��م��ا ف��ي ذل���ك خطف
زوجين هولنديين قبل أشهر عدة.
فيما قال مسؤول يمني إن القوات
اليمنية قتلت ثالثة أعضاء في خلية
متشددة تعتقد السلطات أنهم نفذوا
اغ��ت��ي��االت ف���ي ص��ن��ع��اء وه��اج��م��وا
دب��ل��وم��اس��ي�ا ً أل��م��ان��ي�ا ً أواخ���ر الشهر
الماضي.

حزب الطالباني لن يعتر�ض على تولي المالكي لوالية ثالثة

«دولة القانون» يح�صد  72مقعد ًا حتى الآن

أعلنت المفوضية العليا المستقلة
ل�لان��ت��خ��اب��ات ،ال��ن��ت��ائ��ج األ ّول��ي��ة،
النتخابات مجلس النواب ،كاشفة
ت��ص��در ائ��ت�لاف دول����ة ال��ق��ان��ون،
برئاسة رئيس الوزراء الحالي نوري
المالكي ،بالمركز األول ،والتيار
الصدري ،برئاسة مقتدى الصدر،
بالمركز الثاني.
وعن التفصيالت ،كشف مصدر
في مفوضية االنتخابات أن «عملية
ال��ع � ّد وال���ف���رز ،ان��ت��ه��ت ف��ي بعض
المحافظات األخ���رى وص��ل��ت إلى
 75في المئة» ،الفتا ً إلى أن الموعد
النهائي النتهاء العمليات الخاصة
بالعد والفرز «سيكون في األسبوع
المقبل» .وأض���اف المصدر ال��ذي
رف��ض الكشف عن اسمه« :عملية
العد والفرز ،كشفت تصدر ائتالف
دول���ة ال��ق��ان��ون ،ب��رئ��اس��ة ن��وري
المالكي ،بالمركز األول ،حاصالً
على  72مقعداً ،تليه قوائم التيار
الصدري ،برئاسة مقتدى الصدر،
بالمركز الثاني ،وحصولها على
 51م��ق��ع��داً ،أ ّم��ا المجلس األعلى
اإلس�لام��ي ،برئاسة عمار الحكيم،
فلقد حصل على المركز الثالث،
بحصوله على  31مقعداً».
وعن المقاعد التي حصل عليها

ف��رق��اء آخ����رون ،ب� ّي��ن أن «ائ��ت�لاف
متحدون ،برئاسة أسامة النجيفي
حصل على  24م��ق��ع��داً ،وال��ح��زب
الديمقراطي الكردستاني ،برئاسة
مسعود ب��ارزان��ي ،حصل على 21
مقعداً ،أ ّم��ا كتلة التغيير الكردية،
فلقد حصلت على  17مقعدا ً في
المركز السادس».
وعن حظوظ االتحاد الكردستاني
وائتالف الوطنية« :االتحاد الوطني
ال��ك��ردس��ت��ان��ي ،ب��رئ��اس��ة ج�لال
طالباني ،حصل على المركز السابع،
بحصوله على  14م��ق��ع��داً ،فيما
حصل ائتالف الوطنية ،برئاسة اياد
عالوي على  10مقاعد» ،مشيرا ً إلى
«حصول ائتالف العربية ،برئاسة
صالح المطلك على  8مقاعد».
م��ن جهة أخ���رى ،نفى االت��ح��اد
ال��وط��ن��ي ال��ك��ردس��ت��ان��ي ،برئاسة
رئيس الجمهورية جالل طالباني
اعتراضه على تولي رئيس الوزراء
الحالي نوري المالكي لوالية ثالثة،
فيما أ ّكد عدم تحاوره مع أي كتلة.
وألمح النائب عن االتحاد طارق
جوهر ،إلى أن هناك إمكانا ً للتحالف
م��ن قبل حزبه م��ع ائ��ت�لاف رئيس
الحكومة الحالية ،بما قد يدعم تقلّد
رئيس الوزراء الحالي ،لدورة ثالثة،

إذ عبّر ع��ن ذل��ك بلغة تلغرافية،
ُ
تشف عن كثير من الممكنات في
تحركات حزبه االتحاد الذي ينتظر
إعالن النتائج النهائية لالنتخابات
البرلمانية ،إلعادة تشكيل التحالف
الكردستاني ،وتشكيل وف� ٍد كردي
موحد ،للتباحث مع الكتل السياسية
األخرى ،لتشكيل الحكومة المقبلة.
وتنتقل كلمات جوهر من المستوى
التلغرافي إل��ى مستوى الرسائل
الواضحة ،إذ قال« :االتحاد الوطني
ليس لديه أي اعتراض على تولي
رئيس الوزراء نوري المالكي الوالية
الثالثة ،أو أي شخصية أخرى داخل
التحالف ال��وط��ن��ي» ،لكن جوهر،
عاد ليؤكد أن الحوارات في صالة
التخدير حاليا ً «لم ُتستأنف ،وليس
لدينا أي ح��وار مع جهة سياسية،
إل��ى حين إع�ل�ان ال��ن��ت��ائ��ج» .وعن
تص ّوره عن اللحظة الفعلية النطالق
صافرة تشكيل الكابينة الحكومية،
رأى أن تشكيل الحكومة «يتحدد
بعد إع�لان النتائج ،والتحالفات
السياسية» ،مشدّدا ً على السياسات
المفتوحة لحزبه في التحالفات« :ال
يوجد اعتراض على أي جهة داخل
التحالف الوطني تش ّكل الحكومة
المقبلة».

مقتل  34عن�صر ًا من «داع�ش»
على حدود العا�صمة العراقية

طرفا النزاع في جنوب ال�سودان
ارتكبا «جرائم �ضد الإن�سانية»
ارتكب طرفا النزاع في جنوب السودان جرائم ضد اإلنسانية ،تشمل القتل
الجماعي واالغتصاب ،بحسب تقرير لألمم المتحدة.
وأوضح التقرير أن الفظائع «واسعة االنتشار والممنهجة» ارتكبت في منازل
ومستشفيات ومساجد وكنائس ومجمعات تابعة لألمم المتحدة ،ودعا التقرير
إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وكانت معارك قد اندلعت بين القوات الحكومية ومتمردين في كانون األول،
ما أسفر عن تشريد أكثر من مليون شخص.
واتهم رئيس جنوب السودان ،سيلفاكير ميارديت نائبه المقال رياك مشار
بتدبير انقالب عليه .ونفى مشار االتهامات ،ولكنه نظم بعدها جيشا ً لقتال
القوات الحكومية.
وأخذ النزاع طابعا ً عرقياً ،إذ تحصن مشار بمقاتلين من قبيلة (النوير) التي
ينتمي إليها ،بينما انحازت قبيلة (دينكا) للرئيس سيلفاكير الذي ينتمي إليها.
وحاول وسطاء من دول مجاورة دفع الطرفين إلى اتفاق سالم في العاصمة
اإلثيوبية أديس أبابا .وقرر الطرفان الدخول في هدنة أطلق عليها اسم «30
يوما ً من الهدوء» تبدأ األربعاء ،في محاولة لتفعيل وقف إطالق النار وقع في
كانون الثاني.
ويقول مصدر في جوبا ،إن تقرير بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان
يقدم صورا ً فاجعة عن فظائع ،تستند إلى مقابالت مع نحو  900شخص.
ويبيّن التقرير كيف قامت أجهزة األمن في جوبا ،عند اندالع النزاع ،بتفتيش
المنازل واحدا ً واحداً ،بحثا ً عن الرجال من عرق معين لقتلهم .ويضيف التقرير
أن ذلك أدى إلى انتشار عمليات انتقامية عبر البالد.
وي��روي التقرير في كثير من الصفحات عمليات قتل جماعي ،واغتصاب
جماعي ،واستهداف مدنيين على أساس عرقي ،بحسب المصدر.
وتنشر األمم المتحدة نحو  8500جندي من قوات حفظ السالم في جنوب
السودان ،التي أصبحت أحدث دولة في العالم بعد انفصالها عن السودان عام
.2011
ولكن الحكومة فشلت في احتواء النزاع ،وتتهم بعثة األمم المتحدة باالنحياز
للمتمردين ،وهو ما تنفيه األمم المتحدة.

الجيش العراقي خالل عملياته ضد داعش
أعلنت قيادة عمليات بغداد ،مقتل  34عنصرا ً من
تنظيم «داعش» بينهم عرب الجنسية في منطقتين على
ح��دود العاصمة العراقية ،مشيرة إل��ى تدمير خمس
عجالت تابعة لهم.
وأشارت «السومرية نيوز» إلى بيان صدر أول من أمس
عن قيادة عمليات بغداد ،أفاد بأن «قوات تابعة لعمليات
بغداد شنت ،عمليتين تعرضيتين على محورين ،األولى
في منطقة الصبيحات شرق الكرمة على الحدود الفاصلة
مع عمليات األنبار ،شاركت فيها قوة من لواء الرد السريع
الثاني ولواء  24وعناصر من أبناء العراق والصحوات
وإسناد من المدفعية وطيران الجيش ،أسفرت عن إحراق
سيارتين تحمالن أحادية وقتل من فيها ،فضالً عن قتل

 26إرهابيا ً من داعش» ،مبينة أن «من بين المقتولين
عرب الجنسية».
وأضافت القيادة أن «المحور الثاني كان في منطقة
الضابطية على ذراع دجلة ،حيث تمكنت قوة من اللواء
 59وأبناء العراق وطيران الجيش من تدمير ثالث
س��ي��ارات تحمل أح��ادي��ات وقتل ثمانية إرهابيين من
داعش».
يشار إلى أن تنظيم «داعش» ينشط في محافظة األنبار
غرب العاصمة ،لكنه يملك خاليا مسلحة في محافظات
أخرى مثل نينوى وديالى وكركوك وصالح الدين وبابل،
وكذلك في بعض المناطق الواقعة على حدود العاصمة
بغداد.

