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مقتل  36م�سلح ًا من التنظيم في كركوك والأنبار وبدء عملية تطهير جنوب تكريت

ً
حقيبة قوام الحكومة الجديدة
23-20

العراق :مطالبات بتقديم احتجاج �إلى مجل�س الأمن
على الم�ساعدات الأميركية لـ«داع�ش»

«نداء تون�س» نحو رئي�س وزراء م�ستقل

أعلن النائب األول لمحافظ صالح
الدين اسماعيل هلوب بدء عمليات
عسكرية كبيرة في مناطق جنوب
تكريت لتطهيرها من جماعة «داعش»
اإلرهابية ،فيما طالب رئيس الوزراء
حيدر ال��ع��ب��ادي بالتدخل العاجل
وفتح مخيمات إليواء النازحين وفتح
ممرات آمنة لهم.
وأف���اد موقع «السومرية نيوز»
أن هلوب ق��ال« :إن القوات األمنية
بدأت اليوم ،عمليات عسكرية كبيرة
في مناطق االسحاقي والفرحاتية
والجزيرة ومحطة بلد ( 80كم جنوب
ت��ك��ري��ت) لتطهيرها م��ن سيطرة
تنظيم «داعش»» .وأضاف« :أن آالف
العائالت نزحت من ه��ذه المناطق
في العراء وتعيش ظروفا ً إنسانية
صعبة».
وط��ال��ب ه��ل��وب رئ��ي��س ال����وزراء
بـ»التدخل العاجل وفتح مخيمات
إليواء هذه العوائل وفتح ممرات آمنة
لها للذهاب إلى مناطق أكثر أمناً».
وك��ان مجلس ص�لاح ال��دي��ن أكد
أن عملية كبيرة ستبدأ في األسابيع
ال��م��ق��ب��ل��ة ل��ت��ح��ري��ر ج��م��ي��ع مناطق
المحافظة ،مبينا ً أن «داعش» منهارة
معنويا ً بعد حصول هروب جماعي
لعناصرها متنكرين ب��زي نساء
وحليقي اللحى ،فيما دع��ا شباب
المناطق ال��م��ح��ررة إل��ى االن��خ��راط
بقوات الحشد الشعبي.
قتل  36مسلحا ً على األق���ل من
تنظيم «داع��ش» بمحافظتي كركوك
واألن��ب��ار ف��ي ال��ع��راق أم��س .وأعلن
مصدر أمني في ك��رك��وك ،مقتل 19
مسلحا ً من التنظيم بقصف جوي

القوات العراقية تحرر المزيد من األراضي
للتحالف ال���دول���ي ج��ن��وب غربي
المحافظة .وأوض���ح أن الطيران
استهدف  6مواقع ووحدات تكتيكية
تابعة للتنظيم في ناحيتي الرياض
وال��رش��اد وق��ض��اء الحويجة وق��رى
ناحية ت���ازة ومكتب خ��ال��د وقرية
الشيخ عيسى.
وف��ي األن��ب��ار ،أف��اد مصدر رسمي
ب��أن القوات األمنية قتلت  12ف��ردا ً
من «داع��ش» بعملية نوعية نفذتها
بالسجارية .وأض��اف المصدر أن:
«ال���ق���وات األم��ن��ي��ة ح���ررت منطقة
العواصم غرب الرمادي وقتلت عددا ً
م��ن اإلره��اب��ي��ي��ن بينهم  5يحملون
جنسيات أجنبية».
وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع العراقية

أعلنت أول من أمس تحرير  4قرى
تابعة لقضاء مخمور شمال غربي
العراق من سيطرة تنظيم «داعش»،
بمساعدة قوات البيشمركة.
وقالت ال��وزارة في بيان« :تمكنت
قوة من لواء  91الفرقة  19وبإسناد
م��ن ق���وات البيشمركة م��ن تحرير
قرى تل الشعير وجويزات تحتاني
وج��وي��زات فوقاني والسلطان عبد
الله التابعة لقضاء مخمور (جنوب
ال��م��وص��ل) ورف���ع ال��ع��ل��م ال��ع��راق��ي
عليها ومازالت العمليات التعرضية
مستمرة في هذا القاطع».
وفي بيان آخ��ر ،قالت ال��وزارة إن
قيادة «فرقة التدخل السريع األولى»
تمكنت م��ن ص��د ه��ج��وم للتنظيم

م��ن محورين ف��ي منطقتي السجر
والجغيفي قرب الفلوجة .وأضافت
أنه تمت تصفية  7عناصر من التنظيم
وجرح العديد منهم ودمرت معداتهم
وأجبرتهم على التخلي عن المواضع
التي سيطروا عليها.
على صعيد آخ��ر ،اتهمت النائب
العراقية عالية نصيف الطيران
األميركي بإلقاء صناديق وأكياس
مساعدات لتنظيم «داع���ش» عمدا ً
بانتهاك للقوانين واألعراف الدولية،
وطالبت بتقديم احتجاج لمجلس
األمن.
وق��ال��ت نصيف أول م��ن أم��س إن
«قيام الطيران األميركي بالتحليق
داخل األجواء العراقية وتحديدا ً فوق

المناطق التي وقعت في قبضة تنظيم
«داع��ش» اإلرهابي وإلقاء صناديق
وأكياس مساعدات لم يعد باإلمكان
أن ن��ع�دّه خطأ غير متعمد بعد أن
تكرر أكثر من م��رة ،بل هو تصرف
متعمد وانتهاك للقوانين واألع��راف
ال��دول��ي��ة « .وأض��اف��ت« :نحن على
دراية تامة بأن األمم المتحدة اليوم
هي األداة التشريعية في يد الواليات
المتحدة األميركية» ،مشددة على
ضرورة أن «يستنكر المجتمع الدولي
تصرفات األميركان التي تريد لتنظيم
«داعش» أن ينتعش ويستعيد قواه،
كما تحاول التعظيم من ظهور هذه
التنظيمات اإلرهابية على الواجهة».
وطالبت نصيف الحكومة ووزارة
الخارجية العراقية بـ»تقديم مذكرة
احتجاج لألمم المتحدة ح��ول هذا
ال��س��ل��وك ال���ذي ال يقبل إال تفسيرا ً
واحداً» .ودعت الرأي العام العالمي
إلى «إدانة واضحة لهذه التصرفات
ال��ت��ي ع��ب��رت ع���ن م���دى اس��ت��ف��ادة
الجانب األميركي من إطالة الحرب
ضد التنظيمات المتطرفة في العراق
والمنطقة».
وك���ان عضو البرلمان العراقي
واألمين العام لمنظمة «ب��در» هادي
العامري قال في تصريح لقناة RT
إن هناك توجها ً إلكمال أدل��ة تدين
بعض دول التحالف الغربي بتقديم
الدعم لتنظيم «داعش».
وأوض��ح العامري ،أن التحالف
الدولي غير جاد في قتال التنظيم بل
يعتزم احتواءه في العراق وسورية،
مستغربا ً االزدواجية في الموقف من
التنظيمات المتطرفة.

وا�شنطن قلقة العتقال �سلمان في البحرين :قد يفجر مزيد ًا من التوترات
عبرت الواليات المتحدة عن قلقها
العتقال األمين العام لحركة «الوفاق
الوطني» المعارضة ف��ي البحرين
الشيخ علي سلمان بتهمة الدعوة إلى
تغيير نظام الحكم بالقوة ،محذرة من
أن إلقاء القبض عليه قد يفجر مزيدا ًمن
التوترات في المملكة.
وذكرت وزارة الخارجية األميركية
في بيان إن «أحزاب المعارضة التي
تنتقد الحكومة بطريقة سلمية تلعب
دورا ً مهما ً في ال��دول والمجتمعات
التعددية التي ال تقصي أحداً .نشعر
بقلق من أن هذا اإلجراء ضد زعيم بارز
للمعارضة لن ي��ؤدي إال إلى إشعال
التوترات» ،مشيرة إلى أن الواليات
المتحدة «تحض البحرين على احترام
اإلجراءات القضائية في هذه القضية
وفي كل القضايا األخرى».
من جهة أخ��رى ،شهدت المنامة
اش��ت��ب��اك��ات لليلة ال��خ��ام��س��ة على
التوالي بين شرطة مكافحة الشغب
ومتظاهرين يطالبون بإطالق سراح
الشيخ علي سلمان األم��ي��ن العام
لجمعية الوفاق.
وان��دل��ع��ت المواجهات الخميس
ف��ي ب��داي��ة المساء بعد ال��ص�لاة في
مسجد «م��ؤم��ن» ،فيما استخدمت
الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق
المتظاهرين.
وأك��د شهود عيان وق��وع إصابات
واعتقاالت في صفوف المتظاهرين،
كما أغلقت المحال التجارية .وخالفا ً
للتظاهرات السابقة التي اندلعت في
القرى الشيعية القريبة من المنامة،

اندلعت المواجهات الخميس وسط
العاصمةالبحرينية.
يذكر أن الشيخ علي سلمان (49
سنة) ،الذي يعد قائد المعارضة في
البحرين ،أوق��ف األح��د في المنامة
واتهم «بالحض على كراهية نظام
الحكم والدعوة إلى إسقاطه بالقوة

والتحريض على بغض طائفة من
الناس» .وأعلنت النيابة العامة حبس
سلمان لمدة أسبوع.
وك���ان ن��اش��ط��ون م��ع��ارض��ون في
ال��ث��ورة البحرينية دع��وا الجماهير
الغاضبة إل��ى التوجه إل��ى ش��ارع
ال��ب��دي��ع غ���رب ال��ع��اص��م��ة المنامة

استعدادا ً لتظاهرة حاشدة للمطالبة
ب��اإلف��راج عن األمين العام لجمعية
ال��وف��اق الشيخ علي سلمان ،وذلك
تحديا ً لقرار النظام منع الترخيص
للتظاهرة الموحدة.
ف��ي االث���ن���اء ،ح���ذر ال��ق��ي��ادي في
المعارضة البحرينية الشيخ عبدالله

ال��دق��اق من مغبة استمرار احتجاز
النظام البحريني للشيخ علي سلمان.
وأك��د خ�لال مؤتمر في مدينة قم أن
اعتقال الشيخ سلمان سوف يدخل
البحرين في دوام��ة ال يمكن التكهن
بعواقبها مطالبا ً ب��اإلف��راج الفوري
عنه.

كلّف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي رئيس
الحكومة المو ّقتة مهدي جمعة باالستمرار في مهماته على
رأس الحكومة إلى حين تشكيل أخرى جديدة وحصولها
على ثقة البرلمان ،حيث تتجه حركة «نداء تونس» إلى
إسناد المنصب لشخصية مستقلة تقود تشكيلة من 20
إلى  23حقيبة.
وكشفت مصادر من حزب «نداء تونس» وأخرى مقربة
منه أنه «بات من األرجح ترشيح شخصية من خارج النداء
لرئاسة الحكومة المقبلة لكنها لن تكون من المعارضة».
وأكد العضو في المكتب التنفيذي لحزب حركة «نداء
تونس» والنائب عبادة الكافي« :من الناحية الدستورية
والقانونية ،ليس هناك مانع من تقلد الحزب للرئاسات
الثالث ،رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة ،لكن نداء
تونس ال يريد أن يكون مهيمنا ً على الساحة السياسية».
وأوضح« :بعد اجتماع الكتلة النيابية للنداء وتفويض
األمر للرئيس الباجي قايد السبسي فقد أصبح من الوارد
جدا ً تعيين رئيس حكومة من خارج نداء تونس» .وقال:
«التوافق ال يعني التحالف ولن يلغي دور النهضة في
المعارضة لكنها ستكون معارضة مسؤولة .المعارضة

القاهرة ت�ستعجل الدوحة لت�سليم الهاربين ...و�إعادة محاكمة «الجزيرة»

ال�سي�سي يطالب بخطاب ديني يواكب الع�صر

يجب أن تحترم بعض الضوابط خالل هذه الفترة التي
تتمثل في المصلحة العليا للبالد».
وكشف رئيس االتحاد الوطني الحر ،الحليف األبرز
ل��ـ«ن��داء تونس» ،سليم الرياحي أنّ الحكومة المقبلة
ستتكون مما بين  20و 23وزيرا ً و 12وزير دولة ،مؤ ّكدا ً
أ ّنه «لم تطرح بعد أسماء الشخصيات على رأس الوزارات،
وأن ذلك سيكون بعد تعيين رئيس الحكومة الذي سيتكفل
بالمهمة».
وكان عضو المكتب السياسي لحركة «ن��داء تونس»
والوزير المستشار في مؤسسة الرئاسة محسن مرزوق
قال في تصريحات صحافية أول من أمس إنّ «كتلة النداء
في مجلس نواب الشعب اجتمعت ،وق ّررت أن يكون رئيس
الحكومة من خارج الحزب ،وأن يكون شخصية مستقلّة»،
مضيفا ً أنّ «ن��واب البرلمان عن ح��زب ن��داء تونس لن
يتسلموا حقائب وزارية بناء على اتفاق مسبّق».
على الصعيد ذاته ،قال مسؤول حركة النهضة راشد
الغنوشي إنّ «نتائج المشاورات حول تشكيل الحكومة
ستتضح بحلول األسبوع المقبل» ،نافيا ً تل ّقي حركته أي
عرض بتو ّلي أية حقيبة وزارية.

�إخماد حرائق ومبادرة لأزمة «الهالل النفطي»

باري�س تطالب بتحرك دولي
لمنع قيام «مالذ �إرهابي» في ليبيا
دعا وزير الدفاع الفرنسي جان
ايف لودريان ،المجتمع الدولي إلى
«التحرك» لمنع قيام «مالذ إرهابي»
في ليبيا سيزعزع استقرار المنطقة
برمتها ويهدد أوروبا.
وق��ال أم��ام الجنود الفرنسيين
المتمركزين ف��ي نجامينا خالل
زي��ارة تفقدية لمناسبة عيد رأس
السنة ان «م��ا ي��ج��ري ف��ي ليبيا،
ف���ي ظ���ل ال��ف��وض��ى ال��س��ي��اس��ي��ة
واألم��ن��ي��ة ،ليس إال انبعاث مالذ
إرهابي في المحيط المباشر للقارة
األوروبية» .وأضاف أن «المجتمع
الدولي سيرتكب خطأ جسيما ً إذا
ما بقي مكتوف األي��دي أم��ام قيام
مالذ لإلرهاب كهذا في صميم البحر
المتوسط .هذا أمر ال يجب القبول
به» .وتابع أنه على «كل األطراف
أن تتحرك ،الحل يجب بقدر اإلمكان
أن يجده الليبيون أنفسهم» قبل أيام
من الموعد الذي حددته بعثة األمم
المتحدة في ليبيا لجمع أط��راف
النزاع في ه��ذا البلد ح��ول طاولة
مفاوضات والمقررة في الخامس
من كانون الجاري .وأضاف« :لكن
مسؤولية ال��دول المجاورة لليبيا
والمجتمع الدولي هي أن يقفوا إلى
جانب الليبيين لكي يجدوا سبل
االستقرار».

مواجهات عنيفة في شوارع المنامة

ف��ي ت��ط � ّور الف��ت ف��ي ملف مالحقة مصر
اإلرهابيين الهاربين ،استعجلت السلطات
دولة قطر في تسليم قيادات موجودة على
أراضيها للمثول أم��ام العدالة ،وفيما قبل
ال��ق��ض��اء ال��م��ص��ري الطعن على صحافيي
قناة الجزيرة وأمر بإعادة المحاكمة ،طالب
الرئيس عبدالف ّتاح السيسي بسرعة االنتهاء
من عناصر خطاب ديني جديد يتواكب مع
مستجدات العصر.
وأ ّك���د الرئيس المصري ف��ي كلمة خالل
االحتفال بالمولد النبوي الشريف أول من
أمس أنّ «اإلرهاب لم ينتشر إلاّ في ظل تف ّرق
األ ّمة حتى علق بها أعمال العنف أمام العالم
وأ ّثر على سمعتها» .وطالب في هذا الصدد
شيوخ األزهر الشريف ووزارة األوقاف ودار
اإلفتاء بـ«سرعة االنتهاء من عناصر خطاب
ديني جديد يتواكب مع مستجدات العصر،
بتصويب المفاهيم وع��رض حقائق األم��ور
تجديدا ً واعيا ً ومسؤوال ً يتخذ من كتاب الله
وسنة نبيه منهاجا ً أساسيا ً ويحفظ قيم
ُ
اإلس�لام وثوابته ويقضي على االستقطاب
ال��ط��ائ��ف��ي وال��م��ذه��ب��ي وي��ع��ال��ج مشكلة
ال��ت��ط��رف وال��ف��ه��م ال��م��غ��ل��وط أو المنقوص
لإلسالم».
ولفت السيسي إلى أنّ «الدولة لن تألوا
جهدا ً في مساندة األئمة والدعاة ،وفي توفير
المناخ المناسب ألدائهم للدور المأمول منهم
خالل المرحلة المقبلة» ،مشدّدا ً على «ضرورة
ضبط منظومة القيم األخالقية بالشكل الذي
يحد من حالة الفوضى ومظاهر االنفالت التي
تفشت في المجتمع حالياً ،وأهمية إتقان
العمل واالرت��ق��اء بالتعليم كعنصر رئيسى
يتعين االهتمام به من أج��ل تحقيق الرقي
والتقدم».
وك ّرم السيسي عددا ً من القيادات الدينية
لدورها المتميز في تجديد الخطاب الديني

السبسي يكلّف جمعة االستمرار في مهماته

من جهة أخرى ،نجح الليبيون
في إخماد حرائق صهاريج النفط
المشتعلة منذ أسبوع ،باستثناء
اثنين ف��ق��ط ،فيما أط��ل��ق مجلس
حكماء وأعيان قبائل سرت مبادرة
لحل أزمة «الهالل النفطي» ،توازيا ً
مع دعوة باريس المجتمع الدولي
ّ
التدخل منعا ً لقيام مالذ إرهابي
إلى
في ليبيا ،في حين بلغت حصيلة
قتلى  2014ثالثة آالف.
وذك��رت مصادر ليبية أول من
أمس أنّ «فرق اإلطفاء نجحت في

إخ��م��اد ال��ح��رائ��ق ف��ي  5صهاريج
لتخزين النفط ف��ي ميناء س��درة
ال��ن��ف��ط��ي ش���رق ال���ب�ل�اد» .وق���ال
الناطق باسم المؤسسة الوطنية
للنفط محمد الحراري ،إنّ «النيران
ال ت��زال مشتعلة ف��ي صهريجين
آخرين».
وأ ّك����د ال��ن��اط��ق ب��اس��م الجيش
الليبي العقيد محمد حجازي أ ّنه
«ل���م ت��ع��د ه��ن��اك ح��اج��ة للشركة
األميركية ،التي جرى التعاقد معها
إلطفاء الحرائق في الميناء».

تقرير �إخباري
عبا�س يفتح جبهة دبلوما�سية �ضد العدو

ونشر مفهوم الدين الوسطي ،إذ منح الرئيس
المصري وسام العلوم والفنون من الطبقة
األول��ى لكل من المفتي السابق علي جمعة،
ورئيس جامعة األزهر عبد الحي عزب وعدد
من القيادات السابقة في وزارة األوقاف.
على صعيد آخر ،كشف مساعد وزير العدل
للتعاون الدولي المستشار عادل فهمي أنّ
«قطاع التعاون الدولي في ال���وزارة أرسل

طلب استعجال إلى دولة قطر يجدّد فيه طلب
تسليم القيادات اإلرهابية الموجودة على
أراضيها منذ اندالع أحداث ثورة  30حزيران
وحتى اآلن».
ولفت فهمي إلى أ ّنه «إذا ما عقدت مصالحة
رس��م��ي��ة ب��ي��ن م��ص��ر وق��ط��ر ف��إن��ه ستعقد
اجتماعات م��ع مسؤولي الجانب القطري
لنظر طلبات التسليم المقدمة م��ن مصر،

والتي لم يُبت فيها حتى اآلن» .في األثناء،
قال محامون إنّ «محكمة النقض المصرية
قبلت الطعن على سجن ثالثة صحافيين هم
الصحافي األسترالي بيتر غريست والمصري
محمد فهمي ال��ذي يحمل الجنسية الكندية
والمصري باهر محمد ،الذين يعملون لدى
تلفزيون الجزيرة وأمرت بإعادة محاكمتهم
لعدم سالمة إجراءات المحاكمة األولى».

لم يكن فشل مشروع القرار الفلسطيني ـ العربي
في مجلس األمن مفاجئاً ،ولكن الالفت أن الفشل لم
يكن نتيجة استخدام واشنطن حق النقض «الفيتو»،
وإنما لعدم تحقيق األصوات التسعة الالزمة لتمرير
المشروع .ورغم ذلك ،فإن الرد الفلسطيني بالتوجه
للمنظمات الدولية حظي بإجماع داخلي ،لكنه قوبل
بغضب «إسرائيلي» وأميركي.
وك��م��ا وع��د س���ارع رئ��ي��س السلطة الفلسطينية
محمود عباس إلى التوقيع على وثيقة لالنضمام
إل��ى  20منظمة ومعاهدة واتفاقية دول��ي��ة ،أبرزها
محكمة الجنايات الدولية.
وق����ال ع��ب��اس خ�ل�ال ال��ت��وق��ي��ع إن «ع����دم قبول
مشروع القرار الفلسطيني العربي لن يمنعنا من
محاسبة ومحاكمة الدولة التي تعتدي علينا وعلى
أراضينا».
وأص��در أوام��ره بأن يتميز إحياء ذكرى انطالقة
الثورة الفلسطينية أول من أمس بعرض عسكري
لألجهزة األمنية بأسلحتها كاملة ،وه��ي رسالة
تحمل تصعيداً ،بحسب ما يراه المراقبون.
ونالت خطوة عباس بالتوقيع على  20معاهدة،
استحسان الكل الفلسطيني على المستويين الشعبي
والفصائلي .وقال الناطق باسم حركة «فتح» أحمد
عساف« :نخوض معركة سياسية ساحاتها قارات
العالم الخمس ،معركة قضائية وقانونية».
وأك��د ق��ي��ادي��ون ف��ي ال��ح��رك��ة ،مواصلة المسيرة
الدبلوماسية ،على رغم كل الضغوط التي تمارس

على القيادة الفلسطينية.
وق��ال األمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى
البرغوثي ،إن «ه��ذا االنضمام تأخر كثيراً ،ولكنه
حدث اآلن ،وال بد أن تالحق «إسرائيل» على الجرائم
التي ارتكبتها».
أما عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حسين
الجمل ،فقال إن «هذا التوقيع هو مطلب فلسطيني».
حتى حركة «حماس» وصفت التوقيع بأنه «خطوة
في االتجاه الصحيح».
وعلى النقيض م��ن ذل��ك ،أث��ارت الخطوة غضبا ً
«إسرائيلياً» وأميركياً ،فتوعد رئيس وزراء العدو
بنيامين نتنياهو باتخاذ «خطوات للرد» ،كما هدد
ال��ن��اط��ق ب��اس��م��ه ع��وف��ي��ر ج��ن��دل��م��ان ،ع��ب��اس قائالً:
«توجد منظمات حقوقية كثير موالية لـ «إسرائيل»،
وه��ي تستطيع أن تقاضيك شخصيا ً على إطالق
الصواريخ على أراضنا ،وعلى إرسال انتحاريين»،
على حد زعمه ،كما هاجم رئيس حزب «يش عتيد»
وزي��ر المالية السابق يائير لبيد ،ع��ب��اس ،واصفا ً
الفلسطينيين بـ«اإلرهابيين».
أما أميركياً ،فعلقت الواليات المتحدة ،معتبرة أن
الخطوة «تثير قلقا ً عميقاً ،وال تساعد جهود السالم
في المنطقة».
وق��ال الناطق باسم الخارجية جيف رادك��ي إن
«ه��ذه خطوة تصعيدية ،وإن تحقق أي من النتائج
ال��ت��ي تمنى معظم الفلسطينيين منذ ف��ت��رة طويلة
رؤيتها لشعبهم».

