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ع�شرات ال�شهداء والجرحى بتفجير ا�ستهدف تجمع ًا �شعبي ًا

حتليل �سيا�سي

مقتل  36من «داع�ش» بق�صف لطيران الجي�ش العراقي
قتل  36مسلحا ً من داعش في قصف لطائرات واشنطن
وحلفائها استهدف مراكز للتنظيم على الساحل األيمن
للموصل .وفي ناحية حمام العليل جنوب الموصل يختطف
مسلحو «داعش» عشرة ضباط من الجيش والشرطة.
أما في قضاء الشرقاط بمحافظة صالح الدين فتحتجز
عناصر «داعش»  30من رجال الجيش والشرطة على خلفية
التحاقهم بوحداتهم العسكرية واألمنية.
ميدانياً ،أكد عضو مجلس محافظة صالح الدين العراقية
أحمد ناظم أن العشرات من عناصر جماعة «داعش» سقطوا
بين قتيل وجريح بقصف جوي لطيران الجيش العراقي على
مركز صحي جنوب تكريت ،مبينا ً أن بين قتلى «داعش» ما
يعرف بـ«مسؤول القنص».
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن ناظم قوله إن «طيران
الجيش ال��ع��راق��ي ق��ص��ف ،ال��ي��وم (أم���س) ،م��رك��زا ً صحيا ً
يستخدمه «داعش» كمستشفى ميداني لجرحاه وسط ناحية
يثرب التابعة لقضاء بلد 80( ،كم جنوب تكريت) ،أسفر عن
مقتل وإصابة العشرات من عناصر التنظيم» .وأضاف أن
«عملية القصف أسفرت أيضا ً عن مقتل مسؤول القنص في
تنظيم «داعش» اإلرهابي المدعو مهند كريم مهدي».
وأعلنت اللجنة األمنية في مجلس محافظة صالح الدين
الجمعة إصابة المسؤول العسكري لـ«داعش» في ناحية
يثرب جنوب تكريت ،فيما أكدت أن عناصر الجماعة اإلرهابية
تمر بحالة ذعر كبيرة.
من جهة ثانية ،ذكر مصدر أن عشرات الشهداء والجرحى
سقطوا بتفجير استهدف تجمعا ً ل��زوار اإلم��ام الحسين في
منطقة الشعب شمال بغداد .وأفاد الموقع أن سيارة مفخخة
أخرى استهدفت موكبا ً حسينيا ً في قضاء المحمودية جنوب
بغداد وأسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى.
وما زالت الحشود المليونية تتوجه سيرا ً على األقدام إلى

مدينة كربالء المقدسة استعدادا ً إلحياء زيارة أربعينية اإلمام
الحسين ،إذ انتشرت آالف المواكب والهيئات على الطرق
المؤدية إلى المدينة إليواء الزائرين وتقديم الطعام لهم ،في
ظل وجود استنفار أمني لتفادي أي استهداف للزوار من قبل

«داع�ش» يجنّد �أطباء فل�سطينيين يحملون
الجن�سية «الإ�سرائيلية» لعالج جرحاه

الجماعات المسلحة .وأكدت محافظة كربالء ،أن أكثر من 20
مليون زائر بينهم عرب وأجانب منهم مليون إيراني دخلوا
المحافظة ألداء زيارة األربعين خالل الـ 16يوما ً الماضية،
واصفة الزيارة بأنها الكبرى في تاريخ العتبات المقدسة.

ا�ستنفار �أمني في اليمن تح�سب ًا لأعمال �إرهابية بعد مقتل رهينتين
رفعت األجهزة األمنية اليمنية
حالة التأهب لمواجهة أية أعمال
إرهابية محتملة بعد ساعات من
عملية قتل رهينتين أميركي وآخر
جنوب أفريقي.
وش��ددت القوات األمنية اليمنية
م��ن إج��راءات��ه��ا ح��ول المؤسسات
ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��م��ع��س��ك��رات ح��ول
المرافق الحكومية واتخاذ عدد من
التدابير االحترازية الكفيلة بمنع أي
هجوم إرهابي محتمل.
وك��ان الرئيس األم��ي��رك��ي ب��اراك
أوباما قد دان ماوصفها بـ«جريمة
القتل الهمجي»للرهينة األميركي
الصحافي لوك سومرز على يد عناصر
القاعدة في اليمن أثناء محاولة إنقاذ
نفذتها القوات األميركية في محافظة
شبوة باليمن.
وق��ال أوب��ام��ا ف��ي ب��ي��ان« :نيابة
عن الشعب األميركي أتقدم بأسمى
التعازي لعائلة ل��وك وأحبائه».
وأضاف« :كما يظهر من خالل عملية
اإلنقاذ هذه وعمليات سابقة ،فإن
ال��والي��ات المتحدة لن تدخر جهدا ً
م��ع استخدام قدراتها العسكرية
والدبلوماسية
واالستخباراتية
كافة إلعادة األميركيين إلى وطنهم

�أو�ضح انه «على ال�سوريين والعراقيين ان يحلوا الم�شكلة ب�أنف�سهم»

العاهل الأردني :ال�ضربات الجوية مهمة
لكنها ال تهزم «داع�ش»
سالمين أي��ن��م��ا ك��ان��وا وسيشعر
اإلره��اب��ي��ون الذين يسعون إلي��ذاء
مواطنينا بالذراع الطويلة للعدالة
األميركية».
وهدد تنظيم «قاعدة الجهاد في
جزيرة العرب» األرب��ع��اء الماضي
في شريط فيديو بث على اإلنترنت،
وظهر فيه القيادي نصر ب��ن علي
األن���س���ي م���ن ت��ن��ظ��ي��م «ال��ق��اع��دة»
بإعدام الرهينة األميركي الصحافي
«س��وم��رز» في األي��ام الثالثة التي
تلي بث التسجيل ما لم تلبى مطالب
التنظيم ،التي لم ي��ورد تفاصيلها

بدعوى أن واشنطن «تعلمها جيداً».
من جهة أخرى ،اتهم وزير الدفاع
األميركي المستقيل تشاك هيغل
متشددي تنظيم ال��ق��اع��دة بإعدام
الصحافي األميركي سومرز والرهينة
الجنوب أفريقي بيير كوركي أثناء
عملية إنقاذهما في اليمن.
وقال هيغل الذي يقوم بزيارة إلى
العاصمة األفغانية «عملية تحرير
الرهائن كان لها ما يبررها» مضيفا ً
أن���ه «ك��ان��ت ه��ن��اك أس��ب��اب قوية
لالعتقاد بأن حياة سومرز في خطر
وشيك».

هيئة فل�سطينية تحيل محمد دحالن
على محكمة جرائم الف�ساد
أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة أمس
إحالة الهيئة ملفين للقيادي المفصول من حركة فتح محمد
دحالن على محكمة جرائم الفساد.
ورفض النتشة الرد على سؤال لوكالة «رويترز» خالل
مشاركته في احتفال إلحياء اليوم العالمي لمكافحة
الفساد حول التهم الذي يتضمنها الملف ،مشيرا ً إلى أن
«باالمكان معرفة كل التفاصيل من خالل متابعة جلسة
محكمة جرائم الفساد التي ستكون علنية».
ونشرت محكمة (جرائم الفساد) يوم الخميس الماضي
إعالنا في صحيفة الحياة الجديدة جاء فيه إنه جرى

تحديد جلسة يوم  18الجاري للنظر في قضية دحالن.
وج��اء في إع�لان المحكمة «إل��ى المتهم محمد يوسف
شاكر دحالن منسق الشؤون األمنية في الرئاسة سابقا ً
ويقيم حاليا ً في دولة اإلم��ارات المتحدة لم يقبض عليه
سابقا ً يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية
خالل عشرة أيام من تاريخ نشر قرار اإلمهال هذا».
وأضاف اإلعالن أن المحكمة ستنظر في تهمة «الفساد
وتهمة الكسب غير المشروع» ،معتبرة أن عدم تسليم
دحالن لنفسه يجعله «فارا ً من وجه العدالة ويتقرر الحكم
بإجراء محاكمتك غيابياً».

مقتل  3و�إ�صابة  7ليبيين
با�شتباكات في بنغازي
ق��ت��ل ث�لاث��ة ج��ن��ود م��ن ق��وات
«الصاعقة» في بنغازي ،وأصيب
سبعة آخ���رون ف��ي االشتباكات
الدائرة مع قوات «مجلس شورى
ثوار بنغازي».
وقالت فاديا البرغثي مسؤولة
اإلع��ل��ام ف���ي م��س��ت��ش��ف��ى ال��ج�لاء
ب��ب��ن��غ��ازي ،ف��ي تصريح لوكالة
أنباء «ال��ش��رق األوس��ط» أول من
أمس ،إن المستشفى استقبل ثالثة
جثامين لجنود من القوات الخاصة
«الصاعقة» .وأض��اف��ت البرغثي
أن المستشفى استقبل جرحى

ذك��ر تقرير في القناة «اإلسرائيلية» الثانية ،في
الثالث من الشهر الجاري ،أن تنظيم «داعش» يحاول
تجنيد مجموعة من األط�ب��اء من «ع��رب إسرائيل»،
للعمل ف��ي المستشفيات ال�م�ي��دان�ي��ة ف��ي ساحات
المعارك بكل من العراق وسورية ،والتي تعاني من
ندرة األطباء المؤهلين.
وق ��ال ال�ت�ق��ري��ر إن «»داع � ��ش» اس �ت �خ��دم وسائل
ال � �ت� ��واص� ��ل االج� �ت� �م���اع���ي ل� �ح ��ث ط� �ل��اب (ع� ��رب
«إس��رائ �ي �ل �ي �ي��ن») ي��درس��ون ال �ط��ب وال �ص �ي��دل��ة في
الجامعات األردن �ي��ة ،لتجنيدهم قبل عودتهم إلى
«إسرائيل» .وأض��اف أن «التنظيم اإلره��اب��ي يبحث
ع��ادة عن (ال�ع��رب «اإلسرائيليين») الذين يقطنون
ال�ج�ه��ات الشمالية وال�ج�ن��وب�ي��ة م��ن ال �ب�لاد ،ويبدأ
بإقناعهم من خالل (تلبية الواجب الديني) باالستناد
إلى آيات من القرآن ذات صلة بالجهاد» بحسب ما
جاء في تقرير القناة «اإلسرائيلية».
وب�يّ��ن التقرير أن «التنظيم وبعد إق�ن��اع الطلبة،
س�ي�ط�ل��ب م �ن �ه��م ال �س �ف��ر إل� ��ى ت��رك �ي��ا ،وم� ��ن هناك
يشقون طريقهم إل��ى س��اح��ات ال�ق�ت��ال ف��ي العراق
وسورية لتطبيق مهاراتهم العالجية على المقاتلين
الجرحى».
(ع ��رب «إس��رائ �ي��ل») أو ع��رب ُ 48ي�ط�ل��ق عليهم
أي �ض �ا ً اس��م ع��رب ال��داخ��ل أو فلسطينيي الداخل،
وه��م الفلسطينيون ال��ذي��ن يعيشون داخ��ل حدود
كيان العدو (بحدود الخط األخضر ،أي خط الهدنة
.)1948
ويشار إليهم أيضا ً في «إس��رائ�ي��ل» بمصطلحي

«عرب إسرائيل» ،أو»الوسط العربي» ،كما يستخدم
أحيانا ً مصطلح «األقليـة العربيـة» ،هـؤالء العـرب
هـم من الذين بقـوا فـي قـراهـم وبلـداتهـم بعـد إنشـاء
الكيـان االستيطـانـي ب��ال�ح�ـ��دود التـي هـي عليهـا
اليـوم.
ووصف والد أحد الطلبة الذين كانوا على وشك
االنضمام لـ«داعش» ،قائالً إن «ولدي كان على بعد
ش�ع��رة م��ن اإلره���اب ،لقد ك��ان��وا يستغلون عالقته
ب��ال��دي��ن ،ف �ب��دأوا بإنشاء ع�لاق��ة شخصية م�ع��ه ،ثم
راح��وا يدسون في رأسه «جرائم بشار األسد ضد
الفلسطينيين في المخيمات» ،ثم بعد إب��داء قناعته،
تلقى دع��وة «الجهاد» ،لمعالجة «المجاهدين الذين
يقاتلون نظام األس��د»» .وأض��اف والد الطالب الذي
فضل عدم ذكر اسمه ،أن «التنظيم وظف كل اآليات
القرآنية التي لها عالقة بالجهاد في القرآن لمحاولة
ج � ّر اب�ن��ي ،ث��م أقنعوه ب��أن مهمته ليست قتالية بل
عالجية».
وت �ح��اول ع��ائ�لات الطلبة أن تقنع أب�ن��اءه��ا بعدم
االستجابة لطلبات ص��داق��ة التي ت��رد على مواقع
التواصل االجتماعية من قبل تنظيم «داعش» .وفي
تشرين األول ال �م��اض��ي ،ق��ال��ت عائلة عثمان عبد
الكيان ،من بلدة بدو النقب من حورة ،أن ابنها قتل
في اشتباكات في سورية.
ي��ذك��ر أن ال�س�ف�ي��ر األردن � ��ي ف��ي ت��ل أب �ي��ب وليد
عبيدات ،قد قال إن «هناك ع��ددا ً من «اإلسرائيليين»
يدرسون في ع ّمان ،وذلك ضمن التعاون الثقافي ما
بين األردن و«إسرائيل»» بحسب تعبيره.

الجيش الليبي وق��دم اإلسعافات
األولية لهم ،الفتة إلى أن إصاباتهم
بين الخفيفة والمتوسطة.
وخ��ل��ال األس���اب���ي���ع األخ���ي���رة
تركز القتال حول ميناء بنغازي
ال��ت��ج��اري ،ح��ي��ث ت��ق��ول ال��ق��وات
الموالية للحكومة إن إسالميين
يتحصنون ه��ن��اك .وتحتم غلق
الميناء ما أدى إلى تعطل اإلمدادات
الغذائية في المدينة.
يذكر أن اللواء خليفة حفتر كان
ب��دأ عملية عسكرية في بنغازي
ض��د تنظيم «أن��ص��ار الشريعة»

وحلفائه من قوات «مجلس شورى
ث��وار بنغازي» أطلق عليها اسم
«عملية الكرامة» في أيار من العام
الحالي.
وف��ي وق��ت الح��ق في أيلول ،تم
تبني عملية الكرامة بوصفها عملية
للجيش النظامي الليبي .كما أصدر
مجلس النواب المجتمع في طبرق
ق��رارا ً في تشرين الثاني ،بإعادة
خليفة حفتر وقائد قواته الجوية
صقر الجروشي إض��اف��ة إل��ى 15
ضابطا ً آخر إلى الخدمة العسكرية
في صفوف الجيش.

إلى ذلك كشفت مجموعة اإلغاثة
«غيفت أوف ذا غيفرز» أن الرهينة
«بيير كوركي» من جنوب أفريقيا
قتل في العملية األميركية ،وكان
متشددو القاعدة خطفوا كوركي في
اليمن العام الماضي.
ونشرت المجموعة في موقعها
على اإلنترنت «تلقينا ببالغ الحزن
أنباء تفيد أن بيير قتل في محاولة
ال��ق��وات ال��خ��اص��ة األم��ي��رك��ي��ة في
الساعات األولى من الصباح تحرير
رهائن في اليمن».
وأفاد مصدر بمقتل  9من عناصر

القاعدة في العملية التي نفذتها
القوات األميركية لتحرير الصحافي
األميركي المحتجز لدى التنظيم في
منطقة نصاب التابعة لمحافظة
شبوة ،بعد أن فشلت عملية إنزال
سابقة نفذت في أواخر شهر تشرين
الثاني الماضي.
وك��ان��ت م��ص��ادر ذك��رت أن غ��ارة
أم��ي��رك��ي��ة ب��ط��ائ��رة م��ن دون طيار
استهدفت تنظيم القاعدة في منطقة
ن��ص��اب التابعة لمحافظة شبوة
وأس��ف��رت ع��ن مقتل  9م��ن عناصر
التنظيم المتشدد.

منظمة «�إ�سرائيلية» تهاجم
كني�سة �أميركية لدعمها فل�سطين
قدمت منظمة شورات حدين «اإلسرائيلية» لسلطة الضرائب األميركية شكوى ضد
الكنيسة «البر سبيتريانية» في الواليات المتحدة على خلفية مواقفها من االنتهاكات
«اإلسرائيلية» لحقوق اإلنسان.
وقدمت المنظمة إثباتات على انتهاك الكنيسة لشروط اإلعفاء الضريبي التي
قدمته إليها سلطات الضرائب األميركية ،إذ قامت بأعمال غير قانونية وفقا ً لقوانين
الضرائب األميركية ،ودعت منظمة «شورات هدين» إلى سحب االمتيازات الضريبية
من الكنيسة.
وقالت صحيفة «معاريف» أول من أمس إن شورات هدين قدمت لسلطات الضرائب
األميركية توثيقا ً يثبت أن ممثلي الكنيسة التقوا ممثلين عن حزب الله اللبناني (الذي
تعتبره السلطات األميركية منظمة إرهابية) ،وتتهم المنظمة «اإلسرائيلية» الكنيسة
تشجع على التمييز العنصري ،وذلك عندما تدعو إلى عدم
بنشر مواد «السامية
ّ
االستثمار في شركات أميركية تتاجر مع «إسرائيل» كما جاء في شكوى المنظمة.
يذكر أن المؤتمر العام للكنيسة قرر في تموز  2013سحب استثمارات من شركات
أميركية تعقد صفقات مع «إسرائيل».

خلفان :البغدادي
في مربع �ضيق في المو�صل
كشف الفريق ضاحي خلفان ،قائد شرطة دبي السابق أن أبا بكر البغدادي ،مسؤول
تنظيم «داعش» موجود في منطقة قريبة جدا ً ال تبعد منه بأكثر من  10كلم بشكل
دائري عن المسجد الذي ألقى فيه خطبة الجمعة في الموصل.
وأوضح خلفان أن «المربّع الموجود به البغدادي صغير جدا» ،مبينا ً أن «تمشيط
تلك المنطقة والعثور عليه أمر سهل للغاية» ،وأضاف أن «القبض عليه أسهل من
القبض على أرنب بري ،خصوصا ً أن قوات البغدادي ليس لديها تشفير التصاالتها،
ومن ثم فإن تتبعها «أسهل من تتبع أثر الفيل».
وكانت الواليات المتحدة األميركية رصدت جائزة قيمتها  10ماليين دوالر لمن يقدم
معلومات ترشد إلى مكان البغدادي أو اعتقاله أو إدانته.
تجدر اإلشارة إلى أن االسم الحقيقي للبغدادي ،العراقي الجنسية ،هو إبراهيم عواد
إبراهيم علي البدري السامرائي ومتزوج ،وولد عام  1971في أسرة عراقية من الدعاة
ومعلمي اللغة العربية ،ودرس في الجامعة اإلسالمية في بغداد ،واحتجز سنوات
عدة في سجن تديره الواليات المتحدة في جنوب العراق قبل أن يصبح عام 2010
رئيسا ً لتنظيم «الدولة اإلسالمية في العراق» الذي سبق تنظيم ما يسمى بـ«الدولة
اإلسالمية» الحالي ،والذي امتد إلى سورية عام  .2013وفي حزيران ،أعلنه التنظيم
«خليفة للمسلمين» وطالب كل المسلمين بمبايعته.

رأى العاهل األردني الملك عبد الله
الثاني ،أم��س ،أن الضربات الجوية
ض��د تنظيم «داع�����ش» مهمة ج��دا ً
ولكنها «لن تستطيع وحدها أن تهزم»
التنظيم.
وق��ال الملك عبد الله في مقابلة
أج��راه��ا م��ع شبكة «ب���ي ب��ي أس»
األميركية في واشنطن «نعلم جميعا ً
أن ال��ض��رب��ات ال��ج��وي��ة مهمة ج��دا ً
وتستطيع أن تتخيل كيف سيكون
الوضع من دون هذه الضربات ،لكن
الهجمات الجوية لن تستطيع وحدها

أن ت��ه��زم «داع�����ش»» .وأض����اف أن
«المسألة المهمة اآلن هي الوضع على
األرض» .وتابع« :ال اريد ألي شخص
أن يظن أن أي طرف منا يتحدث عن
إرس���ال ق��وات برية لحل المشكلة،
ففي نهاية المطاف على السوريين
وكذلك العراقيين أن يحلوا المشكلة
بأنفسهم».
وأوضح أنه «سواء في العراق أو
سورية ،وال بد من أن تنفذ هذه المهمة
من قبل السكان المحليين أنفسهم»
بحسب تعبيره.

وأردف الملك« :السؤال هو :كيف
يمكن تأمين ال��دع��م لهم على أرض
الواقع؟ ( )...كيف يمكن أن نحميهم
وندعمهم؟» .وق��ال« :نحن ج��زء من
التحالف وشاركنا في العمليات ضد
«داع��ش» في سورية كعضو في هذا
التحالف ،وكذلك نتحدث مع العراقيين
لنعلم كيف يمكن لنا مساعدتهم في
غرب العراق» .وأض��اف« :أتوقع أن
ترتفع وتيرة هذه الجهود في القريب
العاجل ،وبعد ذل��ك سيلعب األردن
دورا ً في مواقع أخرى».

ال�سعودية تعلن القب�ض على  135متهم ًا
بالتخطيط لأعمال �إرهابية

أعلنت السعودية القبض على  135متهما ً باالنضمام
لتنظيمات متطرفة والتخطيط ألعمال إرهابية بينهم 109
سعوديين.
وقال المتحدث األمني في وزارة الداخلية السعودية
وفقا ً لما نقلته وكالة األنباء السعودية «واس» إنه على
ضوء المحاوالت المتكررة للنيل من أمن الوطن واستقراره
من قبل فئات حاقدة لها والءات خارجية ،فقد تمكنت
األجهزة األمنية من متابعة مجموعات مشبوهة فرقها
االنتماء الفكري ووحدها اإلرهاب ،ويقف من خلفهم أولئك
الحاقدون الذين خيّب الله بمنة وفضلة آمالهم في النيل
من البلد األمين وأمنه واستقراره ،وقد نتج من المتابعة
األمنية والميدانية القبض على  135متهما ً وذل��ك وفق
اآلتي :
أوالً :معظم الموقوفين هم من المواطنين السعوديين
ما عدا ستة وعشرين شخصا ً من جنسيات أجنبية شملت
( )16سوريا ً و( )3يمنيين و( )1مصري و( )1لبناني
و( )1أفغاني و( )1أثيوبي و( )1بحريني و( )1عراقي
و( )1من حملة البطاقات .
ثانياً :أربعون موقوفا ً ألقي القبض عليهم في مناطق
مختلفة من المملكة وذلك لتورطهم في الخروج لمناطق
الصراع واالنضمام للتنظيمات المتطرفة وتلقي التدريب
على األسلحة واألعمال اإلرهابية ،ومن ثم العودة إلى
الوطن للقيام بأعمال مخلة باألمن.
ثالثاً :أربعة وخمسون موقوفا ً ألقي القبض عليهم

في مناطق مختلفة من المملكة ،حيث ثبت لدى الجهات
المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة وتنوعت
أدواره��م في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات
شملت التمويل والتجنيد واإلفتاء ونشر الدعاية الضالة
وال��م��ق��اط��ع المحرضة وإي����واء المطلوبين وتصنيع
المتفجرات وغيرها .
رابعاً :سبعة عشر موقوفا ً لعالقتهم بأحداث الشغب
والتجمعات الغوغائية وإطالق النار على رجال األمن في
بلدة العوامية وحيازة السالح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ
أعمال مخلة باألمن وارتباطهم بوالءات خارجية.
خامساً :ثالثة موقوفين قبض عليهم في محافظة
القطيف سعوا إلى تجنيد عناصر بهدف إرسالهم للخارج
لتدريبهم وتجهيزهم وم��ن ثم ال��ع��ودة لتنفيذ عمليات
إرهابية داخل المملكة.
سادساً :واحد وعشرون موقوفا ً تورطوا في محاولة
دخول المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام
بتهريب أسلحة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين كافة إلى
«اليقظة والحذر مما يحيكه األعداء لإلخالل باألمن وإثارة
الفتن والمسارعة بإبالغ الجهات األمنية عن كل ما يثير
االشتباه» ،مشددة في الوقت ذاته على أن «أجهزة األمن
لن تتهاون في مواجهة هؤالء وأمثالهم وضبطهم وتقديمهم
للقضاء الشرعي وأن أحكام الشرع الحنيف كفيلة بردع كل
من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن والمقيم».

البرلمان ال�صومالي يعزل رئي�س الوزراء
ص������ ّوت أع����ض����اء ال��ب��رل��م��ان
الصومالي لمصلحة ع��زل رئيس
ال��وزراء عبد الولي شيخ أحمد من
منصبه ،في خطوة هي الثانية من
نوعها ه��ذا العام وح��ذر مانحون
غربيون من أنها ستهدد التعافي
الهش ف��ي ظ��ل االض��ط��راب��ات التي
تعيشها البالد.
ودخل رئيس ال��وزراء في خالف
م��ع الرئيس حسن شيخ محمود

ب��ش��أن ت��ع��دي��ل ح��ك��وم��ي أل��غ��اه
ال��رئ��ي��س .وت��ول��ى أح��م��د رئ��اس��ة
ال��وزراء ألقل من عام بعدما جرى
التصويت لمصلحة ع��زل رئيس
ال���وزراء السابق أل ّن��ه اعترض هو
اآلخر على تشكيلة الحكومة واتهم
باألداء السيئ.
وقال رئيس البرلمان محمد شيخ
عثمان جواري ،إنّ «رئيس الوزراء
وحكومته عزال بعد أن ص ّوت 153

ن��ائ��ب�ا ً ض��د أح��م��د بينما أي���ده 80
نائباً» ،مضيفا ً أنّ «النواب طلبوا
م��ن ال��رئ��ي��س تشكيل حكومة في
أسرع وقت ممكن«.
وعيّن عبد الولي شيخ أحمد وهو
اقتصادي ،رئيسا ً للوزراء في كانون
األول  2013وحل محل عبد فرح
شيردون الذي كان هو أيضا ً مختلفا ً
مع الرئيس وأقيل إث��ر المصادقة
على مذكرة حجب ثقة.

