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البرلمان العراقي يرجئ انتخاب رئي�سه ونائبيه �إلى  8تموز
أع��ل��ن رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب
العراقي مهدي الحافظ أمس تأجيل
جلسة البرلمان العراقي إلى يوم 8
تموز الجاري العتبارات اضطرارية
بعد ع��دم توفر النصاب القانوني
في الجلسة الثانية .وس��ادت داخل
البرلمان العراقي حالة من الجدال
بعد اكتمال النصاب القانوني في
الجلسة األول���ى بعد حضور 255
نائبا ً من أص��ل  ،328بينما شهدت
الجلسة الثانية بعد االستراحة عدم
اكتمال النصاب القانوني.
وعقد البرلمان العراقي المنتخب
حديثا ً أولى جلساته ،في الوقت الذي
يواجه فيه النواب ضغطا ً لتشكيل
حكومة جديدة لمواجهة «داع��ش».
وترأس مهدي الحافظ ،أكبر أعضاء
البرلمان سناً ،الجلسة االفتتاحية
األولى ،التي حضرها  255نائبا ً من
أصل .328
وع��ل��ى رغ���م أن م��س��أل��ة تشكيل
حكومة جديدة وإمكان بقاء نوري
المالكي على رأسها لوالية ثالثة بدت
في األسابيع الماضية وكأنها أكبر
تحديات البرلمان الجديد ،إال أن فشل
التزام الدستور اليوم والتفسيرات
المتناقضة ل��ه أظ��ه��را أن الخالف
السياسي أعمق من ذلك.
وينص ال��دس��ت��ور ال��ع��راق��ي على
أن «ينتخب مجلس ال��ن��واب في
أول جلسة له رئيساً ،ثم نائبا ً أول
ونائبا ً ثانياً ،بالغالبية المطلقة لعدد
أعضاء المجلس ،باالنتخاب السري
المباشر» ،من دون أن يوضح كيفية
التعامل مع فشل انتخاب هؤالء في
الجلسة األولى.
وك��ان��ت الجلسة ال��ت��ي حضرها
المالكي وق��ي��ادي��ون آخ���رون بينهم
رئيس «االئتالف الوطني» ابراهيم
الجعفري ورئيس البرلمان السابق
أسامة النجيفي ،بدأت بأداء اليمين
الدستورية التي تالها الحافظ على
النواب ،ورددها هؤالء من بعده.
وأغ��ل��ق��ت ال��س��ل��ط��ات ال��ع��راق��ي��ة
ال���ط���رق ال���م���ؤدي���ة إل����ى المنطقة
الخضراء في بغداد ،لتأمين جلسة
البرلمان ،التي تعقد ألول مرة بعد
االنتخابات التشريعية .وك��ان من
المقرر أن تشهد الجلسة أداء اليمين
الدستورية ألعضاء المجلس الجدد،
وكذلك اختيار رئيس مجلس النواب
ونائبيه ،ومحاولة االتفاق على اسم
رئيس الوزراء.
من جهة أخ��رى ،أك��د رئيس تيار
اإلصالح العراقي إبراهيم الجعفري،
أن التحالف الوطني لم يتفق على
مرشح لرئاسة ال����وزراء .وأض��اف
الجعفري أن ائتالف دول��ة القانون
متمسك برئيس الحكومة ن��وري
المالكي ،الفتا ً إلى أن التيار الصدري
والمجلس األعلى يرفضان تجديد
ال��والي��ة الثالثة للمالكي ،ولديهم
مرشحون لهذا المنصب.
ويُعد التحالف الوطني العراقي

يحمل الإخوان م�س�ؤولية �إثارة فتنة فل�سطينية ـ �أردنية
ّ
«ق���وة مشتركة ب���دأت بحملة دهم
وتفتيش في مدينة سامراء لمعرفة
المنفذين» ،من دون الكشف عن مزيد
من التفاصيل.
وك����ان����ت  4ق����ذائ����ف م����ن ق��ب��ل
اإلره��اب��ي��ي��ن ق��د سقطت على مرقد
اإلمامين العسكريين عليهما السالم
في سامراء .يذكر أن االستهداف أتى
من  3أماكن.

اقتحام كنائس الموصل

البرلمان العراقي خالل انعقاده

قوات عراقية خالل احدى عملياتهم
الكتلة البرلمانية األكبر ،حيث يتكون
من ائتالفات شيعية عدة ،هي ائتالف
دولة القانون برئاسة نوري المالكي
وحصل على  92مقعداً ،والمجلس
اإلس�ل�ام���ي األع��ل��ى ب��رئ��اس��ة عمار
الحكيم بـ 28مقعداً ،والتيار الصدري
بقيادة مقتدى الصدر وحصل على
 34مقعداً ،وحزب اإلصالح برئاسة
إبراهيم الجعفري وحصل على 6
مقاعد.
ويشغل ن��واب التحالف الوطني
 180مقعدا ً من أصل  328مقعدا ً وهو
مَعني قبل غيره بتشكيل الحكومة
وف��ق �ا ً للدستور ال��ع��راق��ي .وكانت
ق��ي��ادات ال��ق��وى ط��ال��ب��ت التحالف
الوطني العراقي أكبر الكتل البرلمانية
بتسمية مرشحه لمنصب رئيس

ل��ل��وزراء قبل عقد جلسة البرلمان
الجديد األولى.
وإلى جانب انتخاب رئيس مجلس
ال��ن��واب ،ينص ال��دس��ت��ور العراقي
على ان يتم انتخاب رئيس جديد
للجمهورية خ�لال ثالثين يوما ً من
تاريخ أول انعقاد للمجلس.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح
الكتلة النيابية األكثر عددا ً بتشكيل
مجلس ال���وزراء خ�لال خمسة عشر
ي��وم �ا ً م��ن ت��اري��خ ان��ت��خ��اب رئيس
الجمهورية ،على أن يتولى رئيس
مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء
وزارته خالل مدة أقصاها ثالثين يوما ً
من تاريخ التكليف.
وف��ازت الئحة المالكي بأكبر عدد
م��ن مقاعد البرلمان ( 92م��ن بين

 )328مقارنة باللوائح األخرى في
االنتخابات التشريعية التي جرت
في أواخر نيسان الماضي.

سير العمليات

أسفر سقوط قذائف هاون بالقرب
من مرقد اإلمامين العسكريين عليهما
السالم صباح أمس عن شهيد و23
جريحاً.
وأف���اد م��ص��در أم��ن��ي م��س��ؤول في
حديث لوكالة أنباء براثا أن حصيلة
ضحايا سقوط قذائف الهاون بالقرب
من مرقد اإلمامين قد ارتفعت إلى
شهيد واحد و 23جريحاً .واوضح أن
الشهيد نقل إلى الطب العدلي فيما تم
نقل الجرحى إلى المستشفى القريب
لتلقي العالج .وأض��اف المصدر أن

م��ن جهة أخ���رى ،أك��د مصدر من
داخ���ل م��دي��ن��ة ال��م��وص��ل أم���س ،أن
عناصر الدولة اإلسالمية في العراق
وال��ش��ام «داع���ش» اقتحمت مساء
االث��ن��ي��ن ،الكنائس المسيحية في
ال��م��وص��ل ورف��ع��ت ف��وق��ه��ا أعالمها
السوداء.
وأضافالمصدرلوكالة«باسنيوز»
الكردية العراقية ،أن عناصر مسلحة
من «داع��ش» اقتحمت مساء االثنين
الكنائس المسيحية ف��ي الموصل
ورفعت عليها أعالمها السوداء من
دون أن تتعرض للموجودين في هذه
الكنائس باألذى.
وانتقد ال��م��ط��ران لوقا هرمز من
ك��ن��ي��س��ة «م���ارك���ورك���ي���س» ش��م��ال
الموصل ،والذي كانت كنيسته واحدة
من ضمن الكنائس التي رفع عليها
علم «داع��ش» ،هذا اإلج��راء ،مطالبا ً
حكومة منطقة كردستان والمنظمات
اإلنسانية الدولية ومنظمات حقوق
اإلن��س��ان بالتدخل إلخ��راج عناصر
«داع����ش» م��ن ال��ك��ن��ائ��س ،وط��ال��ب
ال��م��ط��ران ه��رم��ز ب��ع��دم ال��ت��ع��رض
لألماكن الدينية وإبقائها بمنأى عن
أي صراع.
تجدر اإلشارة إلى أن أعدادا ً كبيرة
من المسيحيين يعيشون في مركز
مدينة الموصل وسهل نينوى وقد
تعرضوا خالل السنوات السابقة إلى
التهجير والقتل على يد الجماعات
اإلرهابية المسلحة ،ون��زح أغلبهم
إلى مدينتي أربيل وده��وك ومناطق
سهل نينوى التي توجد فيها قوات
البشمركة الكردية.
على صعيد العمليات التي ينفذها
الجيش العراقي ،أعلن جهاز مكافحة
اإلرهاب مساء أول من أمس\ ،مقتل
أكثر م��ن  50م��ن عناصر «داع��ش»
بينهم قيادي بالتنظيم وح��رق عدد
من سياراتهم شرق الموصل.
وقال المتحدث باسم الجهاز صباح
النعمان ف��ي حديث لـ»السومرية
نيوز» ،إن «قوة من الجهاز بالتنسيق
م��ع ط��ي��ران الجيش ن��ف��ذت ،عملية
عسكرية في الساحل األيسر لمدينة
الموصل ،أسفرت عن تدمير معسكر
للتنظيم ،وقتل  50من عناصر داعش
بينهم المسؤول العسكري واألمني
للتنظيم المدعو أيمن األفغاني وحرق
عدد كبير من سياراتهم» .وأضاف
النعمان أن «العملية استندت إلى
معلومات استخبارية دقيقة».

الق�ضاء الأميركي يعيد دعوى تتهم
�شركة «متعاقدة» بالتعذيب في �سجن �أبو غريب
بعد عقد على فضيحة سجن أبو غريب في العراق ،أعادت محكمة
استئناف أميركية دعوى تتهم موظفين لدى شركة متعاقدة لشؤون
الدفاع بتعذيب معتقلين في ذلك السجن.
وشركة «سي إيه سي آي» ومقرها في إرلينغتون (فرجينيا)
متهمة بإساءة معاملة وتعذيب معتقلين عراقيين في السجن ،بينما
كان يخضع إلدارة أميركية.
والمدعون في القضية هم أربعة معتقلين عراقيين وتقدم بالدعوى
مركز الحقوق الدستورية بالنيابة عنهم.
وتحول السجن الواقع غرب بغداد رمزا ً سلبيا ً للغزو األميركي
بعد تسرب معلومات وصور حول االنتهاكات التي ارتكبها جنود
أميركيون في المكان.
وحصلت غالبية االنتهاكات في أواخر  2003عندما كان لـ»سي
إيه سي آي» عاملون في السجن ،بحسب الدعوى التي تعود إلى عام
 .2008واتهم الموظفون المدنيون للشركة بتشجيع جنود أميركيين
على التعدي على المعتقلين تحضيرا ً الستجوابهم.

وكانت شركة «الـ 3سيرفيسس انكوربوريتد» (التي باتت تابعة
لـ»انجيلتي هولدنغز») والمتهمة أيضا ً في القضية ،وافقت العام
الماضي على دفع خمسة ماليين دوالر لـ 72عراقيا ً تعرضوا لسوء
المعاملة في المعتقل.
ورفعت دعاوى جنائية ضد  22حارسا ً عاديا ً من بينهم مجندة
االحتياط ليندي انغالند التي التقطت لها صور وهي تبتسم إلى
جانب معتقلين ع��راة يتعرضون الستغالل جنسي .وأف��رج عن
انغالند بشروط في .2007
واعتبرت محكمة االستئناف أن «المحكمة السابقة أخطأت حين
خلصت إلى انها ال تملك الصالحية للنظر في القضية ألن االعتداءات
حصلت في الخارج على حد قولها ،واستبعدت القضية ضد «سي إيه
سي آي» في .»2013
وقالت محكمة االستئناف إن مطالب المدعين «تمس وتخص
األراض��ي األميركية بما يكفي للتغاضي عن افتراض الصالحيات
في الخارج» .واعتبرت أن «الشركة يمكن أن تعتبر مسؤولة أمام

المحاكم األميركية بموجب بند في القانون األميركي يتيح لغير
المواطنين األميركيين رفع دعوى أمام محاكم أميركية حول حوادث
وقعت خارج الواليات المتحدة وتشمل انتهاكات لحقوق اإلنسان».
وق��ال باهر عزمي محامي المدعين إن «حكم اليوم يثبت أن
المؤسسات األميركية ال تفلت من المسؤولية حول التعذيب وجرائم
حرب ،وإن مساءلة هيئات أميركية حول انتهاكات حقوق اإلنسان
تعزز عالقات هذه الدولة مع األسرة الدولية».
وتقول «سي إيه سي آي» إن «غالبية االنتهاكات المزعومة تمت
بموافقة وزير الدفاع ان��ذاك دونالد رامسفلد وكانت مدرجة ضمن
قواعد القادة العسكريين في سجن أبو غريب» ،بحسب وثائق قدمت
إلى القضاء.
وف��ي ح��زي��ران  2011رفضت محكمة عليا النظر ف��ي دع��وى
رفعها  250معتقالً عراقيا ً سابقا ً ضد «سي إيه سي آي» و»تايتان
كوربوريشن» وهي شركة خاصة أخرى متعاقدة كانت تؤمن خدمات
للقوات األميركية في أبو غريب.

الحوثيون ي�سيطرون على �شحنة قمح

الجي�ش اليمني ي�ستعد ل�ضرب «القاعدة» في �إب
مع دخول اتفاق وقف إطالق النار
في محافظتي عمران ،وريف صنعاء
حيز التنفيذ أم��س ،تستعد ق��وات
الجيش لمهاجمة م��واق��ع لتنظيم
ال��ق��اع��دة ف��ي محافظة إب جنوب
العاصمة صنعاء ،وسط تقارير عن
سيطرة الحوثيين على شحنة كبيرة
من القمح.
وذكرت مصادر محلية في مديرية
الرضمة الواقعة في محافظة إب أنّ
الجيش حشد قواته في المنطقة،
ب��ه��دف تنفيذ ه��ج��وم ع��ل��ي م��واق��ع
لعناصر من تنظيم القاعدة اختطفت
ثالثة جنود منذ أي��ام ع��دة .ووف��ق
س��ك��ان ف��ي ال��م��دي��ري��ة ف���إن ق��وات
ال��ج��ي��ش أرس��ل��ت مجاميع كبيرة
مسنودة براجمات الصواريخ إلى
المنطقة ،كما فشلت المصادر الجهود
التي يبذلها وجهاء محليون لضمان
اإلف��راج عن الجنود الثالثة فشلت،
وإن ق���وات ال��ج��ي��ش ت��م��رك��زت في
المنطقة مسنودة براجمات صواريخ
ك��ات��ي��وش��ا ف��ي ان��ت��ظ��ار توجيهات
عسكرية بقصف المنطقة واقتحامها.
وباتت مديريات السدة والنادرة
وال��رض��م��ة م��رك��زا ً ألنشطة تنظيم
القاعدة بعد فرار عناصر هذا التنظيم
من ضربات الجيش في محافظة أبين
ومديرية رداع (محافظة البيضاء)،
ك��م��ا تنشط ع��ن��اص��ر التنظيم في

استعداد عسكري لضرب القاعدة
مديريات العدين غ��رب مدينة إب
عاصمة المحافظة ،وأضحت تسيطر
على مرتفعات جبلية بين محافظتي
ذمار ،والحديدة المجاورتين.
وقالت مصادر قبلية ومحلية في
محافظتي ع��م��ران ،وري��ف صنعاء
إ ّنه عدا اشتباكات متقطعة في أحد

مداخل مدينة عمران س��اد الهدوء
مختلف ج��ب��ه��ات ال��ق��ت��ال ،وب���دأت
اللجان المشرفة على االتفاق النزول
إل��ى المواقع إلزال���ة االستحداثات
القتالية كافة.
وبحسب ال��م��ص��ادر ،ف��إنّ عملية
إخ�لاء مواقع المتقاتلين ب��دأت في

مديريات همدان في محافظة ريف
صنعاء ،وإن لجنة أخرى ستتولى
اإلشراف على رفع المواقع القتالية
ف��ي محيط مدينة ع��م��ران ،لكن لم
يعرف ماذا كان ذلك سيشمل مواقع
الجيش التي كانت هدفا ً لهجمات
الحوثيين أم أنّ األم���ر سيقتصر

على م��واق��ع المسلحين القبليين،
الذين يساندون ق��وات الجيش في
المواجهات.
وق���ال م��وق��ع «أن��ص��ار ال��ث��ورة»،
الذي يديره مكتب اللواء علي محسن
األحمر المستشار العسكري للرئيس
عبد ربّه منصور هادي ،إن المسلحين
الحوثيين استولوا على ناقلة قمح
مخصصة للنازحين ف��ي المدخل
الغربي لعمران بعد وصولها من
محافظة الحديدة .وأضاف أنّ الكمية
التي استولى عليها الحوثيون تصل
إل��ى أكثر م��ن  1000كيس ،قدمها
ب��رن��ام��ج ال��غ��ذاء العالمي التابع
لمنظمة األم���م المتحدة مساعدة
للنازحين ،الذين شردتهم الحروب.
وكانت اللجنة الرئاسية المكلفة
إنهاء التوتر في عمران والمناطق
المحيطة ب��ه��ا ،ع��ق��دت اج��ت��م��اع�ا ً
بحضور وزي��ر الدفاع اللواء محمد
ناصر أحمد ،وبرئاسة رئيس اللجنة
ورئ��ي��س ال��ج��ه��از ال��م��رك��زي لألمن
السياسي ال��ل��واء ج�لال الرويشان
أق�� ّرت البدء في تنفيذ اتفاق وقف
إطالق النار أول من أمس.
ك��ذل��ك أق����� ّرت ال��ل��ج��ن��ة تشكيل
لجنتين لحصر ومعالجة األض��رار
ف��ي محافظتي ع��م��ران وص��ن��ع��اء،
وشكلت اللجان الخاصة بالتحقيق
في األحداث منذ بدايتها.

عبد اهلل الثاني :الأزمة ال�سورية �ستنتهي بعد عام
عمان  -محمد شريف الجيوسي
سربت م��ص��ادر أردن��ي��ة مطلعة أن الملك األردن��ي
عبد الله الثاني ،قال بأن جماعة اإلخ��وان تثير فتنة
فلسطينية  -أردنية ،وأن «جبهة العمل اإلسالمي» هي
الغطاء الشرعي والروحي لكل الجماعات التكفيرية في
األردن.
وقالت المصادر التي سربت بحسب شبكة «الوقائع»
اإلخبارية ،ما جرى خالل لقاء الملك األردن��ي بعشائر
الكرك خالل زيارته لها ،أن (الموضوع السوري تصدر
مواضيع الحديث) .وأضافت أن الملك أعرب عن قلقه من
الوضع الذي تمر به البالد بسبب األزمة السورية التي

ستنتهي بعد عام .وأنه رفض طلبا ً من أمير قطر تميم بن
حمد ،إلعادة فتح مكتب حركة حماس في عمان برئاسة
محمد نزال بدال ً من خالد مشعل ،فغضب األمير.
ونقلت المصادر عن الملك قوله« :إن المصريين
سحبوا من القيادي في «حماس» موسى أبو مرزوق
اإلقامة بعدما عرضوا عليه وثائق تثبت تورط حماس
في عمليات ضد الجيش المصري» .وتأكيده أن «الجيش
المصري لن يرتاح بوجود حماس قوية في غزة».
وكان الملك دعا أول من أمس االثنين؛ المجتمع الدولي
إلى االستمرار في دعم ب�لاده كي تتمكن من مواجهة
التحديات التي تحيط بالمنطقة ،بحسب ما أفاد بيان
صادر عن الديوان الملكي األردني.

�صعد اعتداءاته على القطاع وحما�س تحذره
ّ

العدو يدعو �إلى القيام بعملية «ال�سور الواقي  »2في غزة
يبدو أن المخاوف الصهيونية تتزايد يوما ً بعد يوم،
بفعل قوة المقاومة الفلسطينية التي باتت ق��ادرة على
فرض معادالت جديدة .آخر المخاوف عبّر عنها وزير
الخارجية الصهيوني افيغدور ليبرمان إذ دع��ا للبدء
بعملية بناء «السور الواقي» رقم اثنين وفي قطاع غزة.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» أضاف ليبرمان
أن «حركة حماس كانت وستبقى منظمة إرهابية ،ولذلك
يجب منع سيطرتها على األرض عبر عملية عسكرية
أساسية وصارمة كما جرى في عملية «السور الواقي» في
الضفة الغربية قبل أكثر من عقد وضرب بنيتها التحتية
وقدراتها وذراعها العسكرية».
فيما نقل موقع «معاريف» عن ليبرمن قوله أيضا ً
إنه «من الممنوع أن ندفن رأسنا في التراب عندما تكون
هناك عالقة بين قتل المستوطنين الثالثة وبين الهجمات
الصاروخية المتصاعدة على جنوب البالد».
يشار إل��ى أن��ه قبل سنة ونصف فقط وخ�لال ع��دوان
«عمود السحاب» على قطاع غزة أيد ليبرمن موقف رئيس
الحكومة نتنياهو بالتوصل إلى وقف إلط�لاق النار مع
حركة حماس واالمتناع عن شن عملية برية.
وفي السياق ،حذرت حركة حماس «إسرائيل» من عدم
اختبار صبر الحركة طويالً .وأش��ارت إلى أن تهديدات
االحتالل باستهداف قادتها ال تخيفها .وقالت حماس
على لسان الناطق باسمها سامي أب��و زه��ري« :إذا ما
فرضت أي معركة فسيكتشف الجميع مدى هشاشة العدو
«اإلسرائيلي»».
وكانت قوات االحتالل قد صعّ دت اعتداءاتها على قطاع
غزة والضفة الغربية ،بعد اإلعالن رسميا ً عن العثور على
جثث المستوطنين الثالثة في الخليل ،وش��نَّ الطيران
«اإلسرائيلي» ليلة أول من أمس سلسلة غارات استهدفت

أكثر من ثالثين موقعا ً لفصائل المقاومة جنوب القطاع
وشماله بحسب ما ذكرت اإلذاعة «اإلسرائيلية».
وأش����ارت وس��ائ��ل إع�ل�ام «إس��رائ��ي��ل��ي��ة» إل��ى سقوط
صاروخين في أراضي المجلس اإلقليمي شاعر هنيغف
صباح أمس.
الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشار إلى وقوع
أربع إصابات جراء القصف «اإلسرائيلي» ،مشيرا ً إلى أن
جميع طواقم ال��وزارة مستنفرة للتعامل مع التطورات
الميدانية.
ونقلت مصادر عن إي��اد البزم المتحدث باسم وزارة
الداخلية أن «طيران االحتالل الحربي «اإلسرائيلي» من
طراز (اف  )16نفذ فجر أمس أكثر من ثالثين غارة جوية
أطلق خاللها عشرات الصواريخ على مناطق قطاع غزة
كافة مثل رفح وخان يونس ومخيم النصيرات ودير البلح
وشمال القطاع إضافة إلى مدينة غزة».
وأوضح البزم أن الغارات «أسفرت عن أضرار جسيمة
في المواقع المستهدفة وعدد من المنازل المجاورة من
دون أن تسجل إصابات بشرية» .واعتبر البزم أن هذه
«ال��غ��ارات العدوانية هي األعنف على القطاع منذ بدء
التصعيد اإلسرائيلي قبل أسبوعين».
وأك���دت م��ص��ادر ف��ي حركتي «ح��م��اس» و»ال��ج��ه��اد
اإلسالمي» أن « 17موقعا ً تابعا ً لكتائب القسام الجناح
العسكري لحماس وسرايا القدس الجناح العسكري
للجهاد اإلسالمي قد تع ّرضت للقصف في خان يونس
ورفح» في جنوب القطاع ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة.
وف��ي الضفة الغربية أف���ادت مراسلة الميادين عن
استشهاد الشاب يوسف أبو زادة برصاص االحتالل فجراً.
كما واصلت قوات االحتالل فرض طوق أمني على مدينة
الخليل وواصلت عمليات الدهم.

«هيومان رايت�س» تطالب «داع�ش»
ب�إطالق �سراح  133تلميذ ًا كردي ًا
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق االنسان
إن مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية يجب أن يطلقوا سراح
 133تلميذا ً كرديا ً اختطفوا في سورية األسبوع الماضي.
وأفادت تقارير أن التنظيم اختطف نحو  153تلميذا ً يوم
 29آيار.
وك��ان التالميذ ،ومعظمهم صبية وبينهم نحو عشر
فتيات ،في طريق عودتهم بعد انتهاء اختبارات نهاية
العام في حلب.
وكانوا في حافلة في طريقهم إلى بلدة عين العرب عندما
اوقفهم مقاتلو التنظيم في بلدة منبج.
ومنذ احتجازهم ،أطلق تنظيم الدولة اإلسالمية سراح
 15طفالً ،ومن بينهم الفتيات الالتي كن محتجزات ،بحسب

ما قال المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وف��ر خمسة صبية آخ��ري��ن ،بحسب ما ق��ال المرصد
وهيومان رايتس ووتش.
ومن جهة أخرى ،أعلن أبو بكر البغدادي مسؤول تنظيم
الدولة اإلسالمية في العراق والشام (داعش) العفو عن
أكثر من مئة محتجز في مدينة حلب السورية.
وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان ومقره بريطانيا،
إن العفو ج��اء كمحاولة لكسب التأييد إلقامة الدولة
اإلسالمية التي أعلنها التنظيم.
وأع��ت��ق��ل التنظيم ع��ش��رات ال��م��دن��ي��ي��ن ال��س��وري��ي��ن
والصحافيين ويعتقد أنه وراء اختفاء القس اليسوعي
باولو ديليليو.

تعيين بندر مبعوث ًا خا�ص ًا للملك ال�سعودي
وخالد بن بندر رئي�س ًا لال�ستخبارات
أص��در الملك السعودي عبدالله
بن عبدالعزيز أمرين ملكيين بتعين
األمير بندر بن سلطان مستشارا ً
ومبعوثا ً خاصا ً له ،واألمير خالد بن
بندر رئيسا ً لالستخبارات العامة.
وقالت وكالة األنباء السعودية
م��س��اء أول م���ن أم���س إن ال��م��ل��ك
السعودي أصدر أمرا ً ملكيا ً بتعيين
«األمير بندر بن سلطان مستشارا ً
ومبعوثا ً خاصا ً ل��ه» ،إضافة إلى
عمله أم��ي��ن�ا ً ع��ام �ا ً لمجلس األم��ن
الوطني بمرتبة وزير.

وكان األمير بندر بن سلطان أعفي
من رئاسة المخابرات السعودية في
منتصف نيسان وخلفه في منصبه
مساعده يوسف بن علي اإلدريسي
بناء على مرسوم ملكي.
وأص���در الملك ال��س��ع��ودي أم��را ً
ملكيا ً بتعيين «األمير خالد بن بندر
رئيسا ً لالستخبارات العامة بمرتبة
وزير».
وك��ان الملك عبدالله قرر في 28
حزيران المنصرم إعفاء نائب وزير
ال��دف��اع األم��ي��ر خ��ال��د ب��ن ب��ن��در من

منصبه بعد  45يوما ً من تعيينه في
تغيير هو الرابع من نوعه في هذا
الموقع خالل  15شهراً.
يذكر أن الملك عين األمير خالد
الذي كان أميرا ً للرياض في منصب
ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع ف��ي  14أي��ار
الماضي.
وقد صدر أمر ملكي بإعفاء األمير
فهد بن عبد الله بن محمد بن عبد
الرحمن م��ن منصبه نائبا ً لوزير
ال��دف��اع وتعيين األمير سلمان بن
سلطان مكانه في مطلع آب .2013

الأمن البحريني يحكم بال�سجن  65عام ًا على �أ�صغر معتقل

�سعودي يدعو بالده �إلى �سحب «درع الجزيرة» من المنامة
دعا الكاتب السعودي علي آل غراش حكومة بالده إلى
سحب ما يسمى بقوات «درع الجزيرة» من البحرين وترك
البحرين للبحرينيّين إليجاد الحل بصورة سلميّة كما يريد
شعبها.
وأف��اد موقع منامة بوست أمس االثنين أن آل غراش
شدد في مقال بصحيفة القدس على ض��رورة انسحاب
«درع الجزيرة» من البحرين و»فتح صفحة جديدة من
التعامل بمسؤوليّة مع الواقع القائم الجديد والدعوة لح ّل
األزمات في دول الجوار بالحوار ،واحترام اإلرادة الشعبيّة
وصناديق االنتخاب بعيدا ً من السالح والتصعيد».
و أكد آل غريش «ضرورة أن تبادر الحكومة السعودية
إلى تطبيق ذلك في بالدها بدستور يم ّثل اإلرادة الشعبيّة،
وانتخابات مباشرة عبر صناديق االق��ت��راع ،وتطبيق
العدالة والحرية والتعددية».
وق��ال ف��ي مقاله تحت ع��ن��وان «السعوديّة ف��ي قلب
العاصفة أين االستقرار؟»: :إنّ السعوديّة تشهد حالة من
الداخلي ،وهو ما يدفعها إلى مراقبة األحداث
عدم االستقرار
ّ
في الدول العربيّة بخوف على أنظمتها السياسيّة ،ويدفعها
ّ
للتدخل في الشأن البحريني الداخلي والعراقي والمصري
والسوري واليمني ،عبر سياستها وملياراتها وبجيوشها

كما هي الحال في البحرين».
من جهة أخرى حكمت سلطات البحرين على أكبر علي
من بلدة البالد القديم بما مجموعه  65عام سجن بتهمة
حرق إط��ارات .ويعتبر أكبر من أصغر المعتقلين الذين
تالحقهم القضايا واالتهامات ،وهم داخل سجون النظام
البحريني.
وبحسب ما ذك��ر حساب معتقلي البالد القديم على
تويتر ،ف��إن أكبر تمت تبرئته سابقا ً من إح��دى ال ّتهم
(حرق إطارات) ،حيث برئ في نيسان الماضي وآخرون
بالسجن 5
من ال ّتهمة التي ُحكم فيها على أحد الم ّتهمين
ّ
سنوات.
إال أنّ أكبر فوجئ قبل أي��ام باستئناف في القضية،
وص��دور حكم  5سنوات ض��ده ،وبذلك يرتفع مجموع
أحكامه إلى  65عاماً ،في وقت ال تزال هناك قضايا أخرى
ُتلفق ضده.
وفي السياق ،داهمت السلطات البحرينية منزل المنشد
حسين الشهركاني في منطقة ك��رزك��ان من دون سند
قانوني ،بعد العبث بمحتويات الش ّقة ومصادرة أجهزة
إلكترونية ،مع العلم بأ ّنه اع ُتقل سابقا ً لمشاركته في
مسيرة الجمعيّات.

