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العدو يعيد اعتقال الأ�سير المحرر العي�ساوي

القوات العراقية ت�ؤمن طريق بغداد ــ �سامراء ب�شكل كامل وتوا�صل التقدم

بغداد :معظم تلعفر تحت ال�سيطرة وا�شتباكات عند «بيجي»
دارت اش��ت��ب��اك��ات عنيفة بين
الجيش العراقي ومسلحي «داعش»
ع��ن��د معبر ال��ول��ي��د ال���ح���دودي مع
س��وري��ة .وق���ال م��ص��در إن ال��ق��وات
األمنية العراقية حاولت استرداد
المعبر بين العراق وس��وري��ة ،لكن
المشكلة ما زالت تكمن في أن المنطقة
التي تقع قبل المعبر هي بيد مسلحي
«داعش».
وتمكنت ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة من
استعادة السيطرة على معظم تلعفر،
وفي بيجي تسيطر السريتان الثانية
والثالثة من قوات النخبة العراقية
على ال��ج��زء الشمالي م��ن مصفاة
بيجي ،وأك��د مصدر أن��ه ك��ان هناك
قتال شرس بينها وبين المسلحين
ال��ذي��ن ه��اج��م��وا المصفاة أول من
أمس.
وي��ح��اول «داع���ش» ال��دخ��ول إلى
ال��م��ص��ف��اة وش���ن ه��ج��وم م��ن ثالثة
محاور عليها .وأعلمت قوات حماية
المصفاة المسلحين أنها لن تسمح
لهم ببسط سيطرتهم عليها .فيما نفى
مكتب نائب رئيس ال��وزراء لشؤون
ال��ط��اق��ة س��ي��ط��رة المسلحين على
مصفاة بيجي ،ووع��د بتقديم أدلة
لوسائل اإلعالم العالمية تنفي صحة
ما تناوله بعض وسائل التواصل
االجتماعي التابعة لـ»داعش» عن
سيطرته على المصفاة.
وفي هور الباشا شرق الفلوجة
ق��ص��ف ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي تجمعا ً
لداعش قتل خالله القيادي البارز
في التنظيم عبد الوهاب المرعاوي
ال��م��ل��ق��ب ب���ـ»أب���و ال���ح���ارث» .وف��ي
محافظة بابل قتلت القوات العراقية
سبعة عشر عنصرا ً م��ن «داع��ش»
بناحية جرف الصخر شمال غربي
الحلة .وف��ي س��ام��راء قتل  14من
مسلحي ه���ذا التنظيم ب��رص��اص
الجيش العراقي في ناحية العلم
وال���دور .م��ن جهته ،أعلن محافظ
ب��اب��ل أن ال��ط��ري��ق م��ن ب��غ��داد إل��ى
كربالء باتت مؤمنة وكذلك الحدود
بين كربالء واألنبار.
أعلن المتحدث باسم مكتب القائد
العام للقوات المسلحة العراقية
الفريق قاسم عطا ال��ي��وم الثالثاء
تأمين الطريق بين بغداد وسامراء
بشكل كامل ،مشيرا ً إلى أن القوات
األمنية في سامراء تواصل التقدم.
وق���ال عطا ف��ي مؤتمر صحافي
عقده أم��س في بغداد إن «الطريق
ما بين بغداد وسامراء أ ُ ّمن تماماً»
مبينا ً أن «ال��ق��وات األمنية تتقدم
تدريجيا ً في قضاء سامراء».
وأوضح عطا أن «القوات األمنية

بيجي آمنة
سيطرت بالكامل على الدجيل وبلد
والضلوعية واإلس��ح��اق��ي وشمال
سامراء» الفتا ً إلى أن «تقدم القوات
األمنية يجري بالتنسيق مع العشائر
وط��ي��ران الجيش» .وأعلن عطا أن
«القوات األمنية استعادت السيطرة
تماما ً على منفذي الوليد وطريبيل
الحدوديين ف��ي محافظة األن��ب��ار»
م��ؤك��دا ً أن «العملية تمت بإسناد
من العشائر» .وأضاف أن «القوات
األمنية موجودة في المنفذين إلى

جانب إدارتهما المدينة».
وأك��د أن «القوات األمنية تمكنت
من قتل  24مسلحا ً تابعا ً لتنظيم
داعش اإلرهابي وإصابة  10آخرين
فضالً عن تدمير  6عجالت تابعة لهم
خالل عملياتها النوعية الجارية في
األنبار» .وأضاف عطا أن «القطعات
العسكرية وب��م��س��ان��دة العشائر
مستمرة بعملياتها من أجل تطهير
المناطق والمحافظات التي يتواجد
فيها داعش».

فيديو الستهداف
عناصر داعش

ع����رض م���وق���ع وزارة ال���دف���اع
العراقية فيديو الستهداف القوات
الجوية العراقية عناصر داع��ش،
ل���دى محاولتها مهاجمة مصفى
بيجي ،واستهدافهم وقتلهم جميعاً.
وأف��ادت مصادر أمنية في محافظة
ص�لاح ال��دي��ن العراقية أن القوات
الجوية التابعة للجيش العراقي

مرقد الشيخ فتحي قبل هدمه من قبل داعش

وخ�لال عمليات ع��دة قتلت  19من
عناصر داع���ش ،ف��ي منطقة بيجي
شمال تكريت.
وأض���اف المصدر أن التعزيزات
األمنية وصلت إل��ى مصفى بيجي،
م���ؤك���دا ً أن ال���ق���وات األم��ن��ي��ة تحكم
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��م��وق��ع وت��واص��ل
مواجهة عناصر داعش والتصدي ألي
محاولة منهم لالقتراب من المصفى
ومهاجمته.
وك��ان رئيس ال���وزراء العراقي قد
أش��اد بالقوات المدافعة عن مصفى
بيجي ،وقيادتها العسكرية ،وكرمها
لتضحياتها ف��ي سبيل ال��دف��اع عن
هذا الموقع الحيوي ،كما قام بترقية
درجاتها العسكرية.
من جهة أخرى ،أفاد مصدر مطلع
ف��ي محافظة نينوى شمال العراق
ب���أن ط��ائ��رة م��س��ي��رة قصفت مبنى
االستخبارات القديمة شرق الموصل،
أثناء وج��ود عناصر عدة من تنظيم
«داعش» بداخله.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن
المصدر إن «طائرة مسيرة من دون
طيار قصفت صباح أمس بصاروخين،
مبنى االس��ت��خ��ب��ارات القديمة قرب
م��دي��ري��ة ال��زراع��ة ف��ي ح��ي المالية،
ش��رق الموصل» .وأض��اف المصدر:
«أن العديد من عناصر تنظيم داعش
اإلرهابي كانوا داخ��ل المبنى لحظة
قصفه» ،مبينا ً أن «حصيلة القتلى غير
معلومة حتى اآلن».
وف���ي س��ي��اق آخ����ر ،أك���د م��ص��در
مطلع في محافظة نينوى أمس ،أن
مسلحي تنظيم «داعش» أقدموا على
هدم أحد المزارات الدينية المعروفة
في مدينة الموصل .وقال في حديث
لـ»السومرية نيوز»« :إن مسلحين
ينتمون لما يسمى بتنظيم دول��ة
ال��ع��راق وال��ش��ام «داع���ش» أقدموا،
على هدم مرقد الشيخ فتحي الكائن
في الجانب األيمن من مدينة الموصل
غرب المدينة ،مبينا ً أن المسلحين
استخدموا الجرافات إلزالة المرقد».
وأوضح المصدر الذي طلب عدم
الكشف ع��ن اس��م��ه أن «م��ا يسمى
بالهيئة الشرعية التابعة لتنظيم
داع����ش داخ����ل م��دي��ن��ة ال��م��وص��ل،
أصدرت أوامرها بهدم جميع المراقد
الدينية في المدينة خالل األسبوع
الجاري».
ويعتبر (مرقد الشيخ فتحي) أحد
الشواهد التاريخية للمدينة ويشهد
زيارات مكثفة من شتى أنحاء العراق
وبعض دول العالم اإلس�لام��ي ،في
موقعه المطل على الجسر الخامس
بالساحل األيمن.

�أربيل ت�ست�شعر خطر المعارك على حدودها
هادئة وادع��ة تبدو أربيل عاصمة «إقليم
كردستان» ،حالها كحال مدن اإلقليم الذي لم
تغير الحرب المشتعلة على حدوده كثيرا ً من
تفاصيل الحياة فيه.
ال يعيش الكرد يوميات الحرب ،لكن أزمة
الوقود وازدياد االزدحام بسبب الوافدين إليهم
يشعرانهم بالحرب .يدركون الخطر بعدما بات
على حدود إقليمهم .ويقيمون نشاطات لدعم

قواتهم العسكرية ،قوات البيشمركة.
أحد المتطوعين للقتال إلى جانب البشمركة
قال« :من أجل الدفاع عن اإلقليم أسجل اسمي
هنا ليتصلوا بي عندما يحتاجونني لاللتحاق
بصفوف البشمركة».
تجري األمور بسالسة في أربيل ،لذا سعى
كثيرون إلى االستظالل بفيء قلعتها الشهيرة.
لكن كما أن الوصول إلى اإلقليم ليس سهالً فإن

البقاء فيه ليس سهالً أيضاً .قليلون هم من بقوا
من أكثر من نصف مليون نازح إلى اإلقليم.
ن���ازح م��ن األن��ب��ار ،ق��دم ش��ك��ره وامتنانه
الس��ت��ض��اف��ة ح��ك��وم��ة أرب��ي��ل ع����ددا ً ه��ائ��ل من
النازحين ،مشيرا ً إلى أن الوضع سيء جدا ً في
محافظة األنبار» ،مضيفا ً أن «العائالت المهجرة
تلتحف العراء وتعاني جراء تهجيرها».
نازح آخر من الموصل شرح معاناة النزوح

وغ�لاء اإلي��ج��ارات فقال« :لم يقدم لنا أحد أي
مساعدة حتى اآلن» .لكن آخرين جعلوا من
اإلقليم معبرا ً فقط ،والتقطوا صورتهم األخيرة
قبل المغادرة.
بين االطمئنان الكبير والقلق النسبي صار
حال كرد العراق .أما الوافدون إليهم فهم بين
نارين ،نار حرب أبعدتهم عن ديارهم ،و نار
أسعار مرتفعة في اإلقليم لم يعتادوها.

مجلة «تايم» الأميركية تحذر من نهاية العراق
حمل غالف مجلة «تايم» األميركية في عددها
األخير ،ص��ورة معبرة عن مأساة العراق وما
يشهده من أزمة شديدة تهدد أمنه ووحدته.
ووضعت المجلة على غالفها صورة لخريطة
العراق ،وتشتعل النيران بحدودها ،خصوصا ً
الشمالية الغربية مع سورية ،ووضعت بداخلها
عبارة« :نهاية العراق».
ورأت المجلة أنّ االن��ت��ص��ارات العسكرية
المفاجئة التي حققها تنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق والشام (داعش) والقوى العشائرية
التي تشاركها الهجمات «ينذر بإغراق الشرق
األوس����ط ف��ي دوام����ة ال���ص���راع���ات» بحسب
تعبيرها.
ورص���دت مجلة «ت��اي��م» م��خ��اوف أميركية

أثارتها األزم��ة التي تعصف بالعراق حالياً،
وم��دى إم��ك��ان تكرارها ف��ي أفغانستان عقب
انسحاب ال��ق��وات األميركية من هناك بشكل
كامل بحلول عام  .2016وكتبت أنّ «الوضع
المتدهور في العراق دفع الكونغرس األميركي
إلى إع��ادة التفكير بشأن خطة الرئيس باراك
أوباما الخاصة بسحب القوات من أفغانستان
بحلول نهاية عام  ،2016وسط مخاوف من أن
المكاسب التي تحققت بشق األنفس هناك يمكن
أن تمحى من قبل حركة طالبان األفغانية».
ونقلت المجلة م��خ��اوف أب��داه��ا مشرعون
أم��ي��رك��ي��ون م��ن ت��ك��رار ح���دوث االض��ط��راب��ات
العسكرية ،التي يشهدها العراق حالياً ،في
أفغانستان بعد رحيل القوات األميركية في

 ،2016الفتة إلى أنه في شهر أيار الماضي
أعلن أوباما أن نحو  10آالف جندي سيبقون
في أفغانستان في نهاية هذا العام إلى أن
يسحبوا بالكامل بحلول نهاية .2016
ونشرت «تايم» تقديرات بشأن القرار
الذي يمكن أن يتخذه أوباما من أزمة العراق
جاء فيه أنّ مساعدين بارزين من يرون أنّ
الرئيس أوباما ال يحتاج إلى تفويض من
الكونغرس لتنفيذ خطوات قد يتخذها لقمع
مسلحي تنظيم القاعدة الذين اجتاحوا
أجزاء واسعة من العراق .غير أنهم أشاروا
إلى أن احتمال تجاوز أوباما للكونغرس من
الممكن مع ذلك أن يتسبب في وقوع خالفات
بين البيت األبيض والكونغرس.

اعتبر رئيس الوزراء األردني األسبق طاهر
المصري أن األخطار المقبلة من فوضى العراق
إلى األردن ال تتعلق بأخطار عسكرية بل أمنية،
ترتبط بوجود عناصر أردنية داخل المملكة
تميل إلى تفهم ما تقوم به الدولة اإلسالمية في
العراق والشام «داعش» بالمنطقة.
وقال إنه ال يمكن إنكار ما يجري على الحدود
األردنية ـ العراقية اليوم أو تجاهله مهما كان
الموضوع مضخما ً أو مصغراً ،مشيرا ً إلى أن
الدولة األردنية تعرف المنطقة جيداً.
ووفق المصري ،فإن «الخشية ليس من أن
يأتي داعش بدبابة أو فرقة عسكرية ،فهذا األمر
يمكن التعامل معه بسهولة ،لكني أعتقد أن ما

يجب أن يجعل األردن قلقا ً هو أن خطر داعش
على المملكة ليس من الخارج بل من الداخل».
وقال« :من هنا يجب أن نفكر بكيفية الدفاع عن
األردن من داخلنا».
وتابع« :داعش يعتمد في قوته على الساحة
الداخلية ،فهناك نظرة تأييدية لبعض ما يقوم
به التنظيم بما فيه ذلك الوقوف إلى جانبه في
خطابه القائل إنه يم ّثل الس ّنة».
وقال المصري إن الساحة العراقية مرشحة
لمزيد من التصعيد ،معربا ً عن أسفه من أن يقود
هذا التصعيد في النهاية إلى تقسيم العراق
الذي بات أصبح أمرا ً بيّناً ،مشيرا ً إلى أن دولة
األكراد باتت مكتملة بسيطرتهم على كركوك،

ح���ذر ح���زب ال��م��ؤت��م��ر ال��وط��ن��ي ال��ح��اك��م
بالسودان ،األح��زاب السياسية التي هددت
بمقاطعة االنتخابات الرئاسية والبرلمانية
المقرر إجراؤها العام المقبل  ،2015مؤكدا
أن البالد ستفقد استقرارها األمني في حال
تأجيل االقتراع أو من دون اتفاق يقره الحوار
الوطني.
وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي��س ال���ح���زب ل��ل��ش��ؤون

التنظيمية ،مساعد الرئيس السوداني ،إبراهيم
غندور في تصريح إنه بإمكانهم بدء عملية
الحوار الوطني فورا ً بناء على موقف األحزاب
الموافقة ،وتوقع أن يدعو الرئيس عمر البشير
األح��زاب إل��ى لقائه في أق��رب وق��ت استجابة
لطلبها وللتعجيل ب��ب��دء ال��ح��وار الوطني
الشامل.
كذلك انتقد غندور ،تلويح بعض القيادات

ّ
التدخالت
لندن و�أم�ستردام ت�ستدعيان ال�سفراء والقاهرة ترف�ض

الق�ضاء الم�صري يحكم بال�سجن على «خلية الماريوت»
قضت محكمة جنايات القاهرة،
بالسجن عشرة أعوام على  11متهما ً
هاربا ً والسجن سبعة أعوام حضوريا ً
على سبعة متهمين ،وبراءة اثنين في
القضية المعروفة إعالميا ً بـ«خلية
الماريوت» ،فيما قوبلت المحاكمة
ب��ان��ت��ق��ادات غ��رب��ي��ة ،واس��ت��دع��ت
بريطانيا وه��ول��ن��دا سفيري مصر
لديهما إثر الحكم ،في وقت رفضت
القاهرة ال��ت� ّ
�دخ�لات الخارجية في
شؤون البالد أو المساس باستقالل
القضاء.
وانعقدت المحكمة بمعهد أمناء
الشرطة بطرة ،للحكم في القضية
المتهم فيها  20بينهم أربعة أجانب
من مراسلي قناة الجزيرة ببث أخبار
وتقارير كاذبة بهدف تشويه صورة
مصر ،وقضت بمعاقبة  11متهما ً
بالسجن  10سنوات غيابياً ،وسبع
سنوات لسبعة آخرين حضورياً،
وبراءة متهمين اثنين ،والسجن ثالث
سنوات لمتهم آخر.
وقالت مصادر قضائية إن الحكم
بالسجن سبع سنوات تضمن ثالثة
من صحافيي قناة الجزيرة أدينوا
بمساعدة «منظمة إره��اب��ي��ة» ،في
إشارة إلى جماعة اإلخوان المحظورة،
والثالثة هم :األسترالي بيتر جريست
ومحمد فهمي المصري ال��ذي يحمل
أيضا ً الجنسية الكندية وباهر محمد
وهو مصري.
وإث���ر ال��ح��ك��م اس��ت��دع��ت وزارت���ا

الخارجية البريطانية والهولندية
السفيرين المصريين ف��ي اله��اي
ولندن لالحتجاج على األحكام التي
رأياها «قاسية«.
وق��ال وزي��ر الخارجية الهولندي
ف��ران��س تيمرمانس ف��ي ب��ي��ان ،إنه
سيبحث القضية في لوكسمبورغ مع
نظرائه األوروبيين ومسؤولي االتحاد
األوروب���ي .وادع��ى أن «الصحافية
الهولندية رينا نيتيس (أحد المتهمين
في القضية) لم تحصل على محاكمة
عادلة» .فيما أعرب وزير الخارجية
البريطاني وليام هيغ عن استنكاره
للحكم ،وأع��ل��ن اس��ت��دع��اء السفير
المصري للوزارة.
ودان وزي��ر الخارجية األميركي

جون كيري الحكم .وقال إن «األحكام
مخيفة» .وأض��اف أنه اتصل بوزير
الخارجية المصري سامح شكري
لتسجيل «اس��ت��ي��اء» واشنطن من
األحكام التي وصفها بأنها «مقلقة
للغاية».
وانتقدت مفوضة حقوق اإلنسان
ف��ي األم����م ال��م��ت��ح��دة ن��اف��ي بيالي
المحاكمات .وقالت في بيان إن مصر
يجب أن تطلق س��راح الصحافيين
الثالثة.
لكن ال��رد المصري لم يتأخر ،إذ
أك��دت وزارة الخارجية المصرية
رف��ض��ه��ا ال��ك��ام��ل ألي ت��دخ��ل في
الشؤون الداخلية للبالد أو المساس
باستقاللية القضاء المصري.

محكمة جنايات القاهرة

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خالل
كلمته في حفل تخرج الدفعة  108من الكلية الحربية
أمس ،استعداده للتنازل عن نصف راتبه الذي يتقاضاه
من مؤسسة الرئاسة ،إضافة إلى نصف ما يمتلكه ،حتى
من ميراثه من والده ،لصالح مصر.
وقال بالحرف الواحد إنه مستعد للتنازل عن «نص
(نصف) ما أمتلكه حتى اللي ورثته عن أبويا أنا حاتنازل
عنه (عن نصفه)» .وشدد السيسي على أن إحياء االقتصاد
من الجهات التي سيطرت على معبر طريبيل
بضمان وسالمة العاملين في المعبر ،إضافة
إلى شهادات سائقي الشاحنات األردنية الذين
أجمعوا على وج��ود نقاط لمسلحي العشائر
على ط��ول المسافة الممتدة من الرطبة إلى
طريبيل».
وحول أخطار ما يجري عراقيا ً على األردن
قال« :س��واء كان المسؤول عن ذلك داعش أو
العشائر العراقية ،فإن صانع القرار لم يتخذ
بعد ق���رارا ً واض��ح�ا ً بشأن ال��ع��راق خصوصا ً
أن الجهات الرسمية ل��م تعلن ص��راح��ة عن
خسارتها لمعبر طريبيل».

الحزب الحاكم بال�سودان ّ
يحذر من مقاطعة االنتخابات
السياسية بالتهديد بعدم خوض االنتخابات
المقبلة إال في ظل نظام ديمقراطي ،وقال« :ال
أدري متى يع ّرف النظام بالديمقراطي ومتى ال
يكون كذلك ،إن لم ندخل االنتخابات التي من
دونها ستدخل البالد دوامة عدم االستقرار»،
فيما أقر بأن الحوار سيكون منقوصا ً إذا لم
تشارك فيه جميع فئات المجتمع ،وأضاف:
«بدأنا ال��دور الثاني من الماراثون» ،مؤكدا ً

ضمن حملة االعتقاالت التعسفية التي يشنها العدو
«اإلسرائيلي» ضد الفلسطينيين بذريعة البحث عن
المستوطنين الثالثة ،أع��اد اعتقال األس��ي��ر المحرر
إضراب عن الطعام سامر العيساوي.
صاحب أطول
ٍ
ستة أشهر بالتمام مضت على تلك الفرحة العارمة،
يوم تحرر سامر العيساوي بانتصار إضرابه األطول
عن الطعام في التاريخ ،تسعة أشهر أضربها احتجاجا ً
على اعتقاله بعدما تحرر ضمن صفقة «وفاء األحرار».
االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» وضمن حملة االعتقاالت
الواسعة لمحرري تلك الصفقة اعتقل العيساوي مجدداً،
من منزله في القدس المحتلة.
وال��د سامر يقول« :مثله مثل زمالئه الذين تحرروا
في صفقة وفاء األح��رار ،من المحتمل أن يعيدوا تفعيل
األحكام التي حكموا بها سابقاً ،ونحن ضد ذلك بالمطلق»،
أما والدته فقالت 10« :أيام وأكثر وهم يخربون الضفة
ويعتقلون الشباب ،وها هم اعتقلوا سامر ألنه «شوكة
بحلقهم» وخرج من السجن غصبا ً عنهم».

خمسة وخمسون أس��ي��را ً من محرري صفقة وفاء
األح��رار أو صفقة شاليط اعتقل في األسبوع األخير
ثمانية منهم مقدسيون.
أم��ج��د أب���و ع��ص��ب ،رئ��ي��س لجنة أه��ال��ي األس���رى
المقدسيين ق��ال« :ال يحق لالحتالل أن يعيد أناسا ً
حصلوا على عفو بين قوسين ،ولكن هذا االحتالل ال
يوجد لديه قوانين ثابتة ،ويحاول دائما ً أن يسير كل
األم��ور لمصلحته ويحاول أن يوصل رسالة للشارع
«اإلسرائيلي» أننا نستطيع أن نبطش بالفلسطينيين
متى نشاء».
بذريعة البحث عن المستوطنين المفقودين الثالثة،
اعتقلت «إسرائيل» ما يزيد عن  500فلسطيني ،فيما
يفتتح األس��رى اإلداري���ون شهرهم الثالث إلضرابهم
المفتوح عن الطعام.
إذا م��ا ص��ح��ت رواي���ة خ��ط��ف المستوطنين ،ف��إن
الممارسات «اإلسرائيلية» أشبه ما تكون بعملية لي
ذراع الفلسطينيين ،لتحجيم صفقات التبادل.

ال�سي�سي :م�ستعد للتنازل
عن ن�صف �أمالكي وميراث والدي

الأردن يخ�شى «داع�شيي» الداخل
وبالتالي حققوا أه��م ش��رط إلن��ش��اء الدولة
الكردية المستقلة.
وقال إن ذلك يتقاطع مع األهداف اإليرانية
واألميركية و»اإلسرائيلية» الرامية إلى تقسيم
العراق.
وتوقف الخبير العسكري األردن��ي اللواء
المتقاعد د .فايز ال��دوي��ري عند المعلومات
المتضاربة حيال ما يجري على الحدود مع
العراق ،محمالً المسؤولية لإلعالم ال��ذي بدأ
منذ أحداث الموصل يبعث برسائل متناقضة
حول ما يجري في العراق .وأضاف« :أميل إلى
إن مسلحي العشائر هم من سيطر على منطقة
المعبر العراقي مع األردن ،ألن هناك حديثا ً

األسير العيساوي لحظة تحريره

التزام الحكومة.
أما رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز
الدين فقال إن البرلمان ق��دم الدعوة للقوى
السياسية من دون استثناء إلبداء الرأي حول
قانون االنتخابات وتعديالته المرتقبة ،مشيرا ً
إلى أن «الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوار
الوطني ،واإلج���راءات التي ستتم تصب في
مصلحة البالد وتفضي إلى مشاركة فاعلة».

المصري يحتاج إلى تضحيات من كل المواطنين .وشهد
الحفل المذكور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب
والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع األسبق.
وأك��د السيسي أن حكومته لن تتدخل في أحكام
القضاء ،وذل��ك بعد ي��وم م��ن حكم بسجن ثالثة من
صحافيي قناة الجزيرة القطرية .وقال« :لن نتدخل في
شؤون القضاء المصري ألن القضاء المصري مستقل
وشامخ».

ت�شريعات المنامة ت�ؤكد �صحة
موقف المعار�ضة بمقاطعة االنتخابات
قالت المعارضة في البحرين
إن التشريعات التي صدرت أخيرا ً
تؤكد صحة قرارها بشأن مقاطعة
االنتخابات التشريعية المقبلة.
وأف��اد موقع م��رآة البحرين أن
ال��م��ع��ارض��ة أك���دت خ�ل�ال مؤتمر
صحافي ،أنها ملتزمة مبدأ التفاوض
للوصول إلى حلول بشأن األزمة
السياسية التي تعصف بالبالد منذ
 3سنوات.
وأضافت أن المعارضة تابعت
وبقلق بالغ ،سلسلة التشريعات
وال��ق��رارات التي أص��دره��ا مجلسا
ال��ش��ورى وال��ن��واب خ�لال الفترة
القليلة الماضية ،ومنها قرار إلغاء
مجلس بلدي العاصمة ،وزي��ادة
نسبة ط��ل��ب اس��ت��ج��واب ال��وزي��ر
إلى ثلثي أعضاء المجلس ،ومنح
وزي��ر الداخلية صالحيات سحب
الجنسية من المواطنين على خلفية

مواقفهم السياسية ،وإطالق يده في
سحب الجنسية ممن يعيش خارج
البحرين لخمس سنوات متتالية،
وحرمان المعتقلين السياسيين من
الترشح لالنتخابات ،ومنح وزير
العدل صالحيات واسعة للتضييق
ع��ل��ى ال��ج��م��ع��ي��ات وح �لّ��ه��ا ب��ق��رار
وزاري .وأك���دت ق��وى المعارضة
ال��س��ي��اس��ي��ة رف��ض��ه��ا ال��م��ط��ل��ق
لترسانة التشريعات ،باعتبارها
تقويضا ً إضافيا ً للعمل السياسي
برمته وع��ن��ص��را ً ج��دي��دا ً لتفجير
الساحة المحلية ومقدمة لمزيد
من االنتهاكات وم��ص��ادرة حقوق
اإلنسان .
وط��ال��ب��ت ال��م��ع��ارض��ة ال��م��ل��ك
البحريني بعدم المصادقة على
أي من هذه التشريعات بما له من
صالحية دستورية وبإلغاء ما صدر
منها كجزء من أي حل سياسي من

شأنه إخراج البالد من عنق زجاجة
األزمة السياسية الدستورية.
وتابعت أن سير الحكم في نهج
القمع واالنتهاكات التي تتعرض
لها مختلف المناطق واالعتقاالت
التعسفية لآلالف من أبناء الشعب
البحريني والمحاكمات السياسية
ل��ه��م ل���ن ت��ض��ع ال��ب��ح��ري��ن على
خريطة الحل الصحيح كما يتوهم
الحكم ،بل إن التداعيات الناجمة
ع��ن ف���رض ال��دك��ت��ات��وري��ة س��وف
ت��ؤدي إل��ى مزيد م��ن التدهور في
األوض��اع االقتصادية والسياسية
واالجتماعية وسوف تضاعف من
تهديد السلم األه��ل��ي واالستقرار
االجتماعي في البحرين ،خصوصا ً
ف��ي ظ��ل ال��ت��وت��رات التي تشهدها
المنطقة واالستقطابات التي تفرض
إعادة النظر في مجمل هذا النهج.

