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المرجعية الدينية تدعو �إلى الإ�سراع بت�شكيل الحكومة و�أنباء عن �إ�صابة البغدادي

مقتل ثالثة من الإخوان «خالل ت�صنيع قنبلة يدوية»

المالكي :لن �أخذل المواطنين الذين انتخبوني

الأمن الم�صري يفرق م�سيرات لأن�صار مر�سي

البغدادي
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أمس ،أنه
لم ولن يخذل الشعب الذي انتخبه ،مشددا ً
على حق المواطن العراقي في االستحقاق
االنتخابي الذي قرر فيه من يريد.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المالكي
قوله« :لم ولن أخذل الشعب الذي انتخبني
واالس��ت��ح��ق��اق االن��ت��خ��اب��ي ح��ق ال��م��واط��ن
العراقي الذي قرر فيه من يريد».
وك��ان عضو ائتالف دول��ة القانون علي
الشاله وصف أمس إعالن أسامة النجيفي
سحب ترشيحه لرئاسة مجلس النواب
الجديد بأنه «نكتة» ،فيما أكد أن هذه الخطوة
ال ترتبط برئيس الحكومة نوري المالكي.
وأعلن مسؤول ائتالف متحدون لإلصالح
أسامة النجيفي مساء أول من أمس ،سحب
ترشيحه لرئاسة مجلس النواب الجديد،
زاعما ً أن رئيس الوزراء نوري المالكي ربط
ذلك مقابل عدم ترشحه لرئاسة الحكومة
ل��والي��ة ثالثة .ودع��ت المرجعية الدينية
في العراق إلى اإلس��راع بتشكيل الحكومة
وتكثيف الجهود للخروج من األزم��ة التي
تعيشها البالد.
وانتقد أحمد الصافي ممثل المرجعية في
محافظة كربالء خالل خطبة صالة الجمعة
أمس ،أولى جلسات مجلس النواب الجديد
وع��دم انتخاب رئ��ي��س المجلس ونائبيه
خالل الجلسة .وأعرب عن أمل المرجعية في
تكثيف الكتل السياسية جهودها للخروج من

قوات عراقية نحو مواقع القتال
األزمة في أقرب فرصة ممكنة ،مؤكدا ً أهمية أن
يكون الرؤساء الثالثة (الجمهورية والوزراء
ومجلس النواب) منسجمين بينهم.
وح���ذر ال��ص��اف��ي م��ن اس��ت��غ�لال عمليات
ال���ن���زوح وال��ت��ه��ج��ي��ر ل��ع��ش��رات آالف من
العراقيين التركمان والمسيحيين واألقليات
األخ���رى كمدخل لتغييرات ديموغرافية.
وأض��اف« :الجهود المبذولة في رعايتهم
والتخفيف من معاناتهم ال تزال دون مستوى
الطموح» ،الفتا ً إلى أن حكومة بغداد تتحمل
مسؤولية االهتمام بهم.

ترجيح إصابة البغدادي

رجحت مصادر أمنية عراقية أمس إصابة
مسؤول تنظيم «داع��ش» اإلرهابي أبو بكر
ال��ب��غ��دادي بالقصف ال��ج��وي ال��ذي نفذته
القوات العراقية ليل أمس ،في مدينة القائم
غرب األنبار ،فيما أكد البرلمان الدولي لألمن
وال��س�لام أن ال��ب��غ��دادي ق��د أصيب ف��ي هذا
القصف.
وق��ال��ت المصادر لـ«السومرية نيوز»:
«إن هناك أنباء غير مؤكدة حتى اللحظة
عن إصابة مسؤول تنظيم داع��ش أبو بكر
البغدادي في القصف الجوي ال��ذي نفذته
ال��ق��وات العراقية على مدينة القائم قرب
ال��ح��دود السورية غ��رب األن��ب��ار» ،مشيرة
إلى أن القصف قد أودى بحياة كبار قادة
التنظيم».

من جهة أخ��رى ،أعلن البرلمان الدولي
لألمن والسالم من خالل مكتب نائب وزير
خارجيته السفير هيثم أبو سعيد أن مسؤول
تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي قد أصيب
في غارة جوية في مدينة القائم غرب العراق
من قبل الطيران الحربي العراقي.
وذك��ر ع��دد م��ن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام العربية
والعالمية ،وفقا ً لمصادر خاصة بالمفوضية
الدولية ،أن هذه المعلومات االستخبارية
جاءت بالتنسيق مع النشطاء الميدانيين
والخبراء األمنيين «مكافحة اإلره��اب» في
العراق ومن أرض المعركة.
وأعلن جهاز مكافحة اإلره��اب مقتل عدد
كبير م��ن عناصر تنظيم «داع���ش» بينهم
القائد العسكري لمدينة البو كمال السورية
المدعو أب��و محمد التونسي بقصف مبنى
كانوا يجتمعون فيه بمدينة القائم غرب
األنبار.
وأك����د م��ص��در أم��ن��ي م��ط��ل��ع ع��ل��ى سير
العمليات في بغداد ،أن القوات العراقية
أصبحت تسيطر على  90ف��ي المئة من
مدينة تكريت ،وأنها قتلت منذ ليل أول من
أمس أكثر  200مسلح في تكريت والموصل
واألنبار بينهم قائد عسكري لداعش ،مشيرا ً
إلى أن سالح الجو العراقي استهدف تجمعا ً
لعناصر داعش في مدينة القائم الحدودية
مع سورية.
وأعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام

خالل المواجهات مع الجماعة اإلرهابية
للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا أمس
أن القوات األمنية فرضت سيطرتها الكاملة
على منطقة العوجة بمدينة تكريت بعدما
قتلت  30من عصابات داعش .وقال عطا في
تصريح صحافي بثته قناة العراقية« :إن
القوات األمنية قتلت  30داعشيا ً في منطقة
العوجة بمدينة تكريت ،بعد تطهيرها من
عصابات داعش بشكل كامل».
وأضاف عطا أن القوات األمنية وبمساندة
الطيران وأبناء العشائر قتلت العشرات من
داعش بينهم مفتٍ شرعي ،وأحرقت وفككت
العشرات من العبوات الناسفة والسيارات
وط��ه��رت ق��رى وم��ن��اط��ق ع��دة ف��ي مختلف
قواطع العمليات.
وك��ان جهاز مكافحة اإلره���اب ق��د أعلن
أمس مقتل أكثر من  30إرهابيا ً من عناصر
«داعش» لدى محاولتها الهجوم على مصفى
بيجي شمال تكريت.
وق���ال المتحدث ب��اس��م ال��ج��ه��از صباح
النعمان في حديث لـ«السومرية نيوز» إن
«جهاز مكافحة اإلره��اب وق��وة من الفرقة
التاسعة بالتنسيق م��ع ال��ق��وة الجوية
وطيران الجيش أحبطا هجوما ً لمسلحي
داعش على مصفى بيجي شمال تكريت ،ما
أسفر عن مقتل  30داعشيا ً وحرق آلية بلدوزر
وتدمير سيارتين محملتين باإلرهابيين».
وأوضح النعمان أن «العمليات استندت إلى
معلومات استخبارية دقيقة».

قوات حفتر ت�ستهدف
مت�شددي بنغازي و�سط
عمليات اغتيال وخطف

معلومات جديدة عن مخطط المو�ساد لال�ستيطان في العراق

كيف تعمل «�إ�سرائيل» على تحقيق م�شروع
«من النيل �إلى الفرات»؟
كشف صحافي أميركي في تقرير ُنشر أخيراً،
عما وصفه بـ«مخطط «إسرائيل» التوسعي
االستيطاني في العراق» ،أكد فيه أن «إسرائيل»
تطمح في السيطرة على أجزاء من العراق تحقيقا ً
لحلم «إسرائيل الكبرى» .وتضمن التقرير الذي
نشره الصحافي «وي��ن مادسن» على موقعه
ال��ذي يحمل االس��م نفسه ،معلومات لم ُتنشر
في السابق حول مخطط نقل اليهود األكراد من
«إسرائيل» إلى مدينة الموصل ومحافظة نينوى
في شمال العراق تحت ستار زي��ارة البعثات
الدينية والمزارات اليهودية القديمة.
ولفت التقرير إلى أن اليهود األكراد قد بدؤوا
منذ الغزو األميركي للعراق عام  ،2003بشراء
األراض��ي في المنطقة التي يعتبرونها ملكية
يهودية تاريخية .واستعرض الكاتب أسباب
«االهتمام الخاص الذي يوليه «اإلسرائيليون»
ألضرحة «األنبياء» ناحوم ويونس ودانيال،
وكذلك حزقيل وع��زرا وغيرهم» ،موضحا ً أن
الكيان الصهيوني ينظر إليها جميعها على أنها
جزء من «إسرائيل» ،حالها حال القدس والضفة
الغربية التي يس ّميها «يهودا والسامرة».ويؤكد
التقرير أن فرق جهاز االستخبارات الصهيونية
«الموساد» قد ش ّنت مع مجموعات من المرتزقة،
وبالتنسيق مع الميليشيات الكردية ،هجمات

المو�ساد يقود م�شروع ًا
خطيراً لنقل اليهود
الأكراد من «�إ�سرائيل»
�إلى المو�صل تحت
يافطات دينية زائفة
على المسيحيين الكلدانيين العراقيين في كل
من الموصل وأربيل والحمدانية وت��ل أسقف
وقره قوش وعقره ...وغيرها ،وألصقتها بتنظيم
«ال��ق��اع��دة»؛ بغية تهجيرهم بالقوة ،وإف��راغ
المنطقة التي تخطط «إس��رائ��ي��ل» لالستيالء
عليها ،من سكانها األصليين من المسيحيين
والمطالبة بها بوصفها «أرضا ً يهودية توراتية»
ويقول الصحافي األميركي «وين مادسن» إن
المخطط الصهيوني يهدف إلى توطين اليهود
األكراد محل الكلدان واآلشوريين.
ويتهم الكاتب اإلدارة األميركية برعاية هذا
المخطط الذي يقوم على تنفيذه ضباط من جهاز
الموساد «اإلسرائيلي» بعلم ومباركة القيادات
السياسية في الحزبين الكرديين الكبيرين
(االت��ح��اد الوطني برئاسة ج�لال الطالباني
وال��ح��زب الديمقراطي ال��ذي يترأسه مسعود
البارزاني).ويخلص الصحافي األميركي إلى
أن «ه��ذه العملية تم ّثل إع��ادة لعملية اقتالع
الفلسطينيين م��ن فلسطين أي���ام االن��ت��داب
البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية وإحالل
الصهاينة مكانهم» على حد قوله.

وك��ان��ت دراس���ة ع��راق��ي��ة م��ع � ّززة باألسماء
واألرقام والعناوين ،قد كشفت معلومات وصفت
بالمذهلة عن تغلغل «األخطبوط الصهيوني»
في العراق المحتل منذ قرابة الست سنوات.
مفصل أع���ده م��رك��ز «دار بابل»
وق���ال تقرير
ّ
العراقي لألبحاث ،إن التغلغل «اإلسرائيلي» في
هذا البلد طاول النواحي السياسية والتجارية
واألم��ن��ي��ة ،وه��و م��دع��وم م��ب��اش��رة م��ن رج��ال
مسؤولين من أمثال مسعود البارزاني وجالل
الطالباني وك��وس��رت رس��ول مدير مخابرات
السليمانية ومثال األلوسي وهو نائب ورجل
أعمال وكنعان مكيّه وهو مدير وثائق الدولة
العراقية وأحمد الجلبي وغيرهم.
وأضاف التقرير إن وزير الحرب الصهيوني
األسبق ووزي��ر البنية التحتية الحالي فؤاد
بنيامين بن أليعازر وهو يهودي من أصل عراقي
ومن مواليد محافظة البصرة العراقية ،يشرف
على إدارة سلسلة شركات لنقل الوفود الدينية
اليهودية « -اإلسرائيلية» بعد جمعهم من
«إسرائيل» وأفريقيا وأوروبا ،والسفر بهم على
متن خطوط جوية عربية ،ومن ثم إلى المواقع
الدينية اليهودية -المسيحية في العراق.
وأفاد التقرير بأن مركز «إسرائيل» للدراسات
ال��ش��رق أوسطية «م��رك��ز دراس���ات الصحافة
العربية» يتخذ م��ن مقر السفارة الفرنسية
في بغداد مق ّراً .وخالل الهجمات الصاروخية
التي استهدفت مبنى السفارة الفرنسية ،نقل
ال��م��وس��اد مقر المركز البحثي إل��ى المنطقة
ال��خ��ض��راء بجانب مقر ال��س��ف��ارة األميركية.
وأوض��ح أن الموساد استأجر الطابق السابع
في فندق «الرشيد» الكائن في بغداد والمجاور
للمنطقة الخضراء ،وح ّوله إلى شبه مستوطنة
للتجسس على المحادثات واالتصاالت الهاتفية
الخاصة بالنواب والمسؤولين العراقيين،
والمقاومة العراقية .وف��ي الفندق المذكور
نفسه افتتحت صحيفة «يديعوت أحرونوت
اإلسرائيلية» عام  2005مكتبا ً في بغداد وآخر
في مدينة أربيل الكردية.
وأك�����د ال���ت���ق���ري���ر وج�����ود  85ش��خ��ص��ي��ة
«إسرائيلية» ،أو يهودية أميركية تشرف من
مقر السفارة األميركية في المنطقة الخضراء
على عمل ال����وزارات والمؤسسات العراقية
 العسكرية واألم��ن��ي��ة وال��م��دن��ي��ة .وكشفتال��دراس��ة أيضا ً وج��ود ك� ّم كبير من الشركات
«اإلسرائيلية» الخالصة أو الشركات المتعدّدة
الجنسية العاملة في العراق ،وتمارس نشاطها
إما مباشرة ،أو عن طريق مكاتب ومؤسسات
عربية في ه��ذه العاصمة أو تلك .ويأتي في
مقدمتها كلها شركات األمن الخاصة التي تتميّز
بالحصانة مثل األميركان ،وهي التي يتردّد
أنها متخصصة  -أيضا ً  -في مالحقة العلماء
والباحثين وأس��ات��ذة الجامعات والطيّارين
العراقيين والعمل على تصفيتهم .وبالنسبة
للنفط ،فتقول المعلومات المتوافرة إن عملية
تشغيل المصافي تشرف عليها شركة بزان التي
يترأسها يشار بن مردخاي ،وج��رى التوقيع
على عقد تشتري بمقتضاه نفطا ً من حقول
كركوك و«إقليم كردستان» لـ«إسرائيل» عبر
تركيا واألردن.
وأفادت الدراسة بأن «إسرائيل» نشطت منذ

بداية احتالل العراق عام  2003بنشر «ضباط
الموساد» إلع��داد الكوادر الكردية العسكرية
والحزبية الخاصة بتفتيت العراق ،كما يقوم
الموساد «اإلسرائيلي» منذ عام  2005داخل
معسكرات قوات البشمر َكة الكردية العراقية،
بمهمات ت��دري��ب وتأهيل متمردين أك��راد من
«س��وري��ة وإي���ران وت��رك��ي��ا» .وي��ق��وم الموساد
«اإلسرائيلي» بمساعدة البشمر َكة الكردية
بقتل وتصفية واعتقال العلماء والمفكرين
واألكاديميين العراقيين «السنة والشيعة
والتركمان» .إضافة إلى تهجير اآلالف منهم،
بغية اس��ت��ج�لاب ال��خ��ب��رات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة»
وتعيينها بدال ً منهم في الجامعات العراقية-
الكردية .إضافة إلى سرقة الموساد واألك��راد
اآلث����ار ال��ع��راق��ي��ة وت��ه��ري��ب��ه��ا إل���ى المتاحف
«اإلسرائيلية» عبر شركات الخطوط الجوية
«ال��دن��م��ارك��ي��ة وال��س��وي��دي��ة وال��ن��م��س��اوي��ة
والعراقية».وتقوم كذلك وحدات من الكوماندوز
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ب��ت��دري��ب ال��ق��وات األميركية
والعراقية على أساليب تصفية نشطاء المقاومة
في العراق ،وذلك في القاعدة العسكرية «بورت
براغ» في شمال كارولينا .للخبرات التي يمتاز
بها الموساد «اإلسرائيلي» في مجال حرب
العصابات .كما أسس الموساد «اإلسرائيلي»

«�إ�سرائيل» عملت على
�إفراغ كرد�ستان من
الم�سيحيين ق�سراً
تمهيداً للمطالبة بها
بو�صفها «�أر�ض ًا يهودية
توراتية»
بنك ال��ق��رض ال��ك��ردي ال��ذي يتخذ م��ن مدينة
السليمانية التابعة لكردستان العراق مقرا ً له.
ومهمة البنك المذكور السرية تقتصر على شراء
أراض شاسعة زراعية ونفطية وسكنية تابعة
لمدينتي الموصل ،وكركوك الغنيتين بالنفط.
بغية تهجير أهلها األصليين -العرب والتركمان
واآلشوريين -منها بمساعدة قوات البيشمر َكة
الكردية.
وفي سياق متصل ،ذك��رت مصادر إعالمية
عراقية العام الماضي ،أن حكومة المالكي
استجابت للضغوط األميركية بفتح المعبد
اليهودي في منطقة الكفل جنوب العراق أمام
ال��زوار اليهود .وقالت هذه المصادر إن أحمد
الجلبي هو من ينسق ويضطلع بهذه المهمة
بالتنسيق مع وف��د «إسرائيلي» ي��زور بغداد
وال��ذي التقى به الجلبي أكثر من مرة لتأمين
متطلبات الزيارة للموقع اليهودي في العراق،
مشير ًة إلى أن الجلبي هو من تولى عملية إتمام
ه��ذه الصفقة المشبوهة في إط��ار عالقته مع
اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة من
أجل تحسين صورته أمام إدارة بوش.

ش ّنت القوات التابعة للواء الليبي
المتقاعد خليفة حفتر ،هجوما ً على
المتشددين في بنغازي ضمن عملية
الكرامة التي تستهدف تطهير البالد
من المتطرفين ،فيما شهدت المدينة
عمليات اغتيال واختطاف على يد
مجهولين.
وأعلن الناطق باسم عملية الكرامة
العقيد محمد الحجازي ،أن قواته
نفذت ضربات جوية على مناطق
متفرقة من بنغازي ،شرق ليبيا.
وأوض��ح الحجازي لوكالة أنباء
التضامن أن القوات التابعة لعملية
الكرامة استخدمت المدفعية ومدافع
الهاون ،لضرب مواقع تابعة لتنظيم
أن���ص���ار ال��ش��ري��ع��ة ،ف���ي منطقتي
سيدي فرج والقوارشة ،واصفا ً هذه
الضربات بـ«األشرس» منذ انطالق
عملية الكرامة منتصف أيار الماضي.
يأتي ذلك في وقت اختطف عقيد
بالجيش الليبي يعمل في قاعدة
«م��رت��وب��ة» ع��ل��ى أي���دي ُمسلحين
بمنطقة «ال��ف��ت��اي��ح» ش��رق مدينة
درنة.
وفي حادث منفصل ،أكد المصدر
ذاته ،أن ليبيين اثنين لقيا مصرعهما
م��ن سكان منطقة ال��ق��وارش��ة غرب
بنغازي الليلة قبل الماضية.

فرقت قوات األمن المصرية أمس
مسيرة ألن��ص��ار جماعة اإلخ���وان
المحظورة في محافظة البحيرة،
وذلك لمناسبة ذكرى عزل الرئيس
السابق محمد مرسي.
وقامت عناصر اإلخوان باالشتباك
مع قوات األمن وبإطالق النيران على
أفرادها ،األمر الذي حدا بقوات األمن
بالرد على مصادر النيران.
وح��دث��ت ح��ال��ة م��ن ال��ك��ر وال��ف��ر،
وتمكن رجال األمن من القبض على 4
من عناصر اإلخوان ،وضبط أسلحة
بحوزتهم ،ويجري التحقيق معهم.

من جانب آخر قام أهالي شارع
ال��ق��اه��رة باإلسكندرية وأص��ح��اب
المحالت بمطاردة مسيرة لجماعة
اإلخوان المسلمين وتفريقها.
وع��ق��ب ال��م��ط��اردات ف��ر أع��ض��اء
جماعة اإلخوان هاربين فور سماع
صافرات سيارات الشرطة واألمن
ال��م��رك��زي م��خ��اف��ة إل��ق��اء القبض
عليهم.
وف��ي العاصمة القاهرة ،نشبت
اشتباكات عنيفة بين ق��وات األمن
المركزي ،وعناصر جماعة اإلخوان
المحظورة ف��ي منطقة الطالبية.

وكان أنصار الجماعة تجمعوا أمام
مسجد بالمنطقة ،عقب أداء صالة
الجمعة ،وذل���ك تمهيدا ً للخروج
بمسيرة.
ولقي ثالثة أشخاص حتفهم في
انفجار وقع بمحافظة الفيوم جنوب
العاصمة المصرية .وق��ال مصدر
أمني إن االنفجار وقع خالل إعداد
قنبلة بدائية الصنع في منزل أحد
ك��وادر جماعة اإلخ��وان المسلمين
بقرية أبشواي .وقال المصدر إنه لم
يجر التعرف بعد على هوية القتلى
في التفجير.

القاهرة� :صفحة جديدة مع �أدي�س �أبابا
وفر�صة لحل �أزمة �سد «النه�ضة»
ذك��رت م��ص��ادر دبلوماسية مصرية ،أن العالقات
المصرية  -اإلثيوبية في الفترة الحالية «تشهد صفحة
جديدة ،وهو ما يعطي ملف أزم��ة سد النهضة ،فرصة
إليجاد حلول مناسبة للطرفين» .وأوض��ح��ت« :هناك
محاوالت من الجانبين لتعزيز إجراءات بناء الثقة ،وأحد
مالمح ه��ذه األج��واء اإليجابية تغطية وسائل اإلع�لام
اإلثيوبية بما فيها الصحف الرسمية للعالقات مع مصر،
حيث طرأ عليها تطور إيجابي في التغطية ورغبة في
فتح صفحة جديدة والتأكيد ألول مرة على عدم اإلضرار
بمصالح مصر المائية».
وتابعت المصادر أن «البيان المشترك ال��ذي صدر
عقب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء
اإلثيوبي هالي ماريام ديساليني ،على هامش القمة

األفريقية في غينيا االستوائية قبل أيام ،يعد تطورا ً مهما ً
في إطار العالقة المصرية  -اإلثيوبية ،ويرسي دعائم
فصل جديد في العالقات على الصعيد الثنائي واإلقليمي،
ويؤكد االلتزام المتبادل في عالقة البلدين الثنائية ،التي
تقوم على مبادئ التعاون واالحترام المتبادل واحترام
القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة» .وأشارت
إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد اتصاالت ولقاءات بين
الجهات المعنية في الدولتين إلطالق مفاوضات جادة
حول سد النهضة اإلثيوبي» ،الفتة إلى أن «تحضيرات
تجرى حاليا ً للتحضير لعقد اللجنة المشتركة بين
البلدين ،وهو ما ا ُتفق عليه في البيان المشترك الذي
ألقاه وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره اإلثيوبي
تيودورس أدهانوم».

بيلد*

بعد ا�ستعباد العاملين في بناء المالعب
ف�ضيحة مدوية في قطر
كشفت صحيفة بيلد األلمانية
فضيحة مدوية في قطر ،ال تقل عن
فضيحة استعباد العاملين في بناء
مالعب ك��رة القدم استعدادا ً لكأس
العالم عام .2022
ووصفت «بيلد» رئيس الخطوط
ال��ج��وي��ة ال��ق��ط��ري��ة «أك��ب��ر ال��ب��اك��ر»
البالغ من العمر  52سنة ،وال��ذي
يعد صاحب أكبر وأس��رع شركات
الطيران على مستوى العالم بأنه
«أنتن» مدير شركة بالعالم ويستعبد
النساء ويجبرهن على العمل بشروط
تنتهك اإلنسانية -على حد وصف
الصحيفة.
وأض��اف��ت أن��ه -الباكر -يشترط
على المضيفات ع��دم ال����زواج ،من
دون الحصول على إذن مسبق منه

والموافقة على عقد ال��زواج ،وحال
رفضه ال يسمح للمضيفة بالزواج،
كما يمنعهن من الظهور مع أزواجهن
أو أخ��وات��ه��ن أو أوالده����ن وآبائهن
أمام العامة .ومن تصبح حامالً بين
موظفاته يطردها من الفور من العمل.
وأك���دت الصحيفة أن م��ن تفصل
خالل عامين من عملها ،تجبر على
دفع غرامة مالية كبيرة طبقا ً لشروط
عقود عمل تعسفى ،علما ً أن معظمهن
ال يستطعن دفع تلك الغرامة.
ولفتت الصحيفة إل��ى أن كثيرا ً
منهن ال يسمح لهن بمغادرة الدوحة
للعودة إلى وطنهن األصلى ،حتى من
فصلت ال تغادر سوى بإذن من رئيس
الشركة.
وقالت الصحيفة إن رئيس الشركة

وض��ع كاميرات تراقب كل خطوات
المضيفات ،مضيفة أنه يمنعهن من
التوجه إل��ى البار لشرب ش��يء ما،
حتى ول��و ك��وب م��اء أو التحدث في
الهاتف .وق��ام رئيس الشركة أكبر
باكر بإجبار الموظفات على توقيع
على اتفاق يجبرهن على عدم انتقاد
الخطوط الجوية القطرية.
واعتبرت الصحيفة األلمانية أن
هذه الظروف ليست مناسبة تماما ً
وغير إنسانية بل تجعل من الموظفين
عبيدا ً لصاحب العمل ودفعت االتحاد
الدولي للنقابات إلى مطالبة نواب
أوربيين وآخرين بمقاطعة الخطوط
الجوية القطرية.

 صحيفة ألمانية

مقتل جنديين بهجوم على مجمع حكومي في رداع

تجدد القتال بين الجي�ش اليمني والحوثيين
تجدد القتال بين الحوثيين وق��وات الجيش
اليمني ،المسنودة من المسلحين القبليين ،في
محافظة عمران رغم جهود تبذلها لجنة رئاسية
لتطبيق اتفاق وقف إطالق النار ،إذ تبادل الطرفان
االتهامات عن خرق االتفاق ...فيما قتل جنديان
يمنيان وأصيب ستة آخرون بهجوم على المجمع
الحكومي في رداع وسط البالد.
وقالت مصادر قبلية إن االشتباكات تجددت في
محيط مدينة عمران ،وخصوصا ً في جبل ضين
االستراتيجي ومنطقة بني ميمون وبني الزبير
وسحب وعمد وقرية رواء ،وعدد من القرى األخرى.
وأضافت أن المواجهات استخدمت فيها مختلف
األسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة في شارع
األربعين مدخل مدينة عمران ،وتبادل الطرفان
المسؤولية عن خرق االتفاق.
واتهمت مصادر قبلية الحوثيين بزرع عشرات
األلغام في منطقة بني ميمون في مديرية عيال
سريح ،وأنهم قاموا بحفر الخنادق وسط األحياء
السكنية.
وفي محافظة الجوف ،تمكنت وساطة قبلية من
إبرام هدنة لمدة أسبوع بين المسلحين الحوثيين
ورجال القبائل ،حتى تتمكن لجنة مختصة من حل
الخالف بين الجانبين.
من جهة ثانية ،قال العميد ناصر النوبة ،أحد أبرز
مؤسسي الحراك الجنوبي في اليمن ،إن الرئيس
عبدربه منصور هادي مستهدف أمنيا ً عسكرياً ،وإن
الطريق الوحيدة لحل القضية الجنوبية تتمثل في

عنصر من القوات اليمنية
تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وطالب النوبة الجميع بالوقوف صفا ً واح��دا ً
إلى جانب الرئيس هادي لتطبيق مقررات مؤتمر
الحوار ،كما طالب األمم المتحدة وال��دول الراعية
للقضية الجنوبية والمبادرة الخليجية والتسوية
في اليمن بالعمل على تسريع تنفيذ االتفاق على
أرض الواقع.
في م��وازاة ذل��ك ،قتل جنديان يمنيان وأصيب
ستة آخرون إثر هجوم صاروخي شنه مسلحون

مجهولون على المجمع الحكومي في رداع وسط
اليمن ،بالتزامن م��ع الهجوم على منزل وكيل
المحافظة لشؤون رداع سنان جرعون.
وق��ال مدير مكتب المحافظ في رداع عبدالله
ناصر الذهب إن من قام بذلك الهجوم هم أفراد
ينتمون إلى تنظيم القاعدة ،مشيرا ً إلى أنهم زرعوا
صواريخ موقتة في مدرسة جمعان المحورية
الواقعة بالقرب من المجمع الحكومي واألم��ن
العام.

