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مقتل  9و�إ�صابة  33بانفجار عبوة نا�سفة في �سوق �شعبية

الجعفري يحذر العالم :ما لم تقاتلوا معنا «داع�ش» ف�سيقاتلونكم على �أر�ضكم
أك���د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي إب��راه��ي��م
الجعفري أمس ،ضرورة تقديم المجتمع الدولي
الدعم للعراق والقتال إلى جانبه ،داعيا ً الدول
إلى قتال جماعة «داعش» على األرض العراقية
بما ال يخل بالسيادة ،وإال ستقاتلهم الجماعة
اإلرهابية على أراضيها ،معتبرا ً أن العالم اليوم
يخوض حربا ً واحدة ضد اإلرهاب على جبهات
متعددة.
ووفقا ً لـ«السومرية نيوز» قال الجعفري في
بيان إن «العالم اليوم يخوض حربا ً واحدة
ضد اإلرهاب على جبهات متعددة» ،داعيا ً إلى
«ض���رورة تنسيق الجهود للقضاء على هذا
الخطر الذي يفتك بأرواح األبرياء ،ويستنزف
خيرات األمم».
وأض��اف الجعفري «ما لم نقاتل ،وتقاتلوا
معنا «داعش» على األرض العراقية سيقاتلونكم
على أرضكم» ،مشددا ً على «أهمية إيفاء الدول
بالتزاماتها تجاه العراق بتقديم الدعم واإلسناد
على المستوى األمني ،والعسكري ،واإلنساني،
والخدمي بما ال يخل بالسيادة العراقية ،عالوة
على المساهمة في إعمار البنى التحتية التي
خربتها عناصر داعش اإلرهابية».
وكان الجعفري أعتبر في  18كانون الثاني
أن جماعة «داعش» تشكل تهديدا ً على أوروبا
وليس العراق فقط ،فيما أشار إلى أن العراق
يواجه حربا ً عالمية ثالثة ضد «داعش».
امنياً ،أكد مصدر أمني في محافظة صالح
ال��دي��ن ال��واق��ع��ة ال��ى ال��ش��م��ال م��ن العاصمة
العراقية ب��غ��داد ب��أن تنظيم «داع���ش» أع��دم
أربعة من ضباط الشرطة السابقين في تكريت
والدور في المحافظة مساء أول من أمس بتهمة
التجسس لمصلحة القوات الحكومية وتشكيل
قوة لمقاتلة التنظيم.
وأوض���ح المصدر أن التنظيم نفذ عقوبة
االع��دام بحق ضابط سابق في شرطة تكريت
برتبة مالزم أول .أما في قضاء ال��دور جنوب
تكريت فقد أع��دم التنظيم ثالثة من ضابط
الشرطة السابقين في ساحة المدينة وسط
القضاء بتهمة تشكيل قوة لمقاتلة التنظيم.
يذكر أن مسلحي تنظيم «داع���ش» دخلوا
مساجد تكريت والعلم والبوعجيل وال��دور
األس��ب��وع الماضي وح���ذروا األه��ال��ي م��ن أن
المتعاونين مع القوات األمنية سيواجهون
عقوبة اإلعدام.
وفي بغداد ،أفادت مصادر أمنية وطبية بعد
ظهر أمس بمقتل  4مدنيين وإصابة  8آخرين
مثلهم بانفجار عبوة ناسفة قرب مطعم في
ساحة السباع وسط بغداد.
وف��ي وس��ط بغداد أيضا ً في منطقة الباب
الشرقي بالقرب من ساحة التحرير قتل 7
مدنيين واصيب  11آخرون بجروح بانفجار
ع��ب��وة ن��اس��ف��ة ب��ال��ق��رب م��ن أح���د المطاعم
الشعبية.

«وحدات حماية ال�شعب»
ي�سيطرون على مناطق في محيط عين العرب
بعد ان استعاد مقاتلو «وح��دات حماية الشعب»
السيطرة على القسم األكبر من مدينة عين العرب
السورية ،واصلوا تقدمهم على حساب تنظيم «داعش»
في محيط المدينة الحدودية مع تركيا ،واحتلوا قريتين،
بحسب م��ا اف��اد المرصد ال��س��وري لحقوق االنسان
وناشطون.
وقال المرصد في بريد الكتروني أمس «تمكنت وحدات
حماية الشعب مدعمة بكتائب مقاتلة من السيطرة على
قرية ماميد جنوب غربي مدينة عين العرب (كوباني)
عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة اإلسالمية».
وجاء ذلك بعد سيطرة «وح��دات الحماية» أول من
أمس على قرية ترمك الواقعة بين هضبة مشتة نور
وطريق حلب – عين عرب« ،لتكون أول قرية تسيطر
عليها وحدات الحماية» منذ بدء هجومها المضاد على

التنظيم الجهادي المتطرف قبل حوالى الشهر.
وواص��ل��ت ال��وح��دات تقدمها داخ���ل عين ال��ع��رب،
«والسيطرة على مدرسة الشريعة وشمالها وشرقها،
وعلى مسجد سيدان» ،بحسب المرصد.
وفي مطلع االسبوع ،سيطر المقاتلون على قمة هضبة
مشتة نور داخل المدينة ،ما مكنهم من السيطرة ناريا ً
على طرق إمدادات تنظيم داعش من حلب والرقة ،إضافة
الى السيطرة النارية على كامل عين العرب.
وأسفرت االشتباكات اليوم عن مقتل  12عنصرا ً على
األقل من التنظيم االرهابي ،بحسب المرصد ،إضافة الى
قتلى لم يحدد عددهم في صفوف مقاتلي هذه الوحدات.
وذكر المرصد ان «طائرات التحالف العربي الدولي
استهدفت بضربات عدة تمركزات ومواقع للتنظيم في
مدينة عين العرب».

العفو الدولية :ال�شيخ �سلمان �سجين ر�أي
وحكم رجب طعنة لحرية التعبير
ولقي  9مدنيين مصرعهم فيما أصيب 33
كحصيلة أولية النفجار عبوة ناسفة أمس في
سوق شعبية وسط بغداد .وقال مصدر أمني
إن «عبوة ناسفة موضوعة قرب مطعم شعبي
في سوق هرج بمنطقة الباب الشرقي وسط
بغداد ،انفجرت ،ظهر اليوم ،ما أسفر عن مقتل 9
أشخاص واصابة  33آخرين كحصيلة اولية»،
مرجحا ً «ارتفاع حصيلة الضحايا» .وأضاف
أن «قوة أمنية طوقت مكان الحادث ،فيما قامت
سيارات اإلسعاف بنقل جثث القتلى إلى دائرة
الطب العدلي والجرحى إلى أقرب مستشفى
لتلقي العالج».
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد ،بين الحين
واآلخ��ر ،سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة
وعبوات وأحزمة ناسفة ،إضافة الى هجمات
متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر األجهزة
األمنية في مناطق متفرقة منها ،ما أسفر عن
سقوط المئات من القتلى والجرحى.
من جهة أخرى ،أظهرت أرقام البنتاغون أن
«داع��ش» خسر حتى اآلن  700كلم مربع من
األراضي في العراق أي  1في المئة فقط من 55
ألف كلم مربع كان سيطر عليها عام .2014
وأق���ر المتحدث ب��اس��م البنتاغون جون
كيربي بـ«أنها نسبة ضئيلة» .وأض��اف أن
ه��ذه الكيلومترات المربعة التي استعادت

غالبيتها القوات الكردية في شمال العراق
تشكل «مناطق مهمة بالنسبة الى داعش ،مدنا ً
ومناطق مأهولة».
وأكد كيربي أن التنظيم المتطرف بات «غالبا ً
في موقع الدفاع» مضيفا ً «لم نعد نراه يحاول
السيطرة على مزيد من األراض��ي» بل «حماية
طرق التواصل» التابعة له.

ولفت إلى أن داع��ش «يجند أطفاال ً للقتال
أو شن هجمات انتحارية ،ما قد يعني أنهم
يعانون مشاكل عديدة».
وبحسب أرق���ام البنتاغون ف��إن ال��ق��وات
الكردية تسيطر على حوالى  56ألف كلم مربع
فيما تسيطر القوات العراقية على  77ألف كلم
مربع.

تظاهرات �ضد الحوثيين في محافظات عدة

اعتبرت منظمة العفو الدولية األمين العام لجمعية
«الوفاق الوطني» البحرينية الشيخ علي سلمان بأنه
سجين رأي ودعت إلى اإلفراج عنه فورا ً من دون قيد أو
شرط ،كما وصفت الحكم الصادر بحق الناشط نبيل
رجب على أنه طعنة لحرية التعبير.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها ،أنه ينبغي
على السلطات البحرينية إلغاء القوانين القمعية
واحترام الحق في حرية التعبير ،بدال ً من اضطهاد
الناشطين الذين يجرؤون على الكالم بحرية.
وتناولت المنظمة في بيانها الحكم ضد الحقوقي
البارز نبيل رج��ب ،معتبرة أن الحكم بمثابة طعنة
لحرية التعبير.
وق��ال��ت منظمة العفو ال��دول��ي��ة إن��ه يتعين على
السلطات البحرينية إلغاء اإلدان��ة التي صدرت ضد
نبيل رجب ،الذي حكم عليه اليوم بالسجن ستة أشهر
لنشره تعليقات على شبكة اإلنترنت اعتبرت مهينة
لوزارتي الداخلية والدفاع.
وتعليقا ً على الحكم ،قال سعيد بومدوحة ،نائب
مدير برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة
العفو الدولية ،إن «نبيل رجب يعاقب بصورة ظالمة
لمجرد نشره تغريدات ارت��ؤي أنها تهين السلطات.
وإدانته طعنة لحرية التعبير -ويجب أن تلغى .كما
ينبغي اإلفراج عنه فورا ً ومن دون قيد أو شرط».

وأمرت المحكمة نبيل رجب كذلك بدفع غرامة بقيمة
 200دينار بحريني كي يستمر إخالء سبيله بالكفالة
في انتظار البت في استئنافه الحكم .كما أبقت المحكمة
على الحظر المفروض على سفره.
وكانت  30مؤسسة بريطانية اصدرت بيانا ً أبدت
فيه «قلقها العميق» إزاء اإلعتقال التعسفي لسماحة
الشيخ علي سلمان األمين العام لجمعية «الوفاق» في
البحرين.
وأعرب الموقعون على البيان عن «تضامنهم الكامل
مع سلمان» واعتبروا ان اإلتهامات التي وجهتها له
السلطات «غير محقة ويجري استخدامها كستار
بدوافع سياسية الستهداف الحق في حرية التعبير».
وكانت شاركت حشود واسعة وكبيرة في البحرين
الجمعة الماضي في تظاهرة جماهيرية ضخمة في
منطقة البالد القديم بالعاصمة المنامة وع��دد من
مناطق البحرين االخرى وذلك في اليوم الـ 27النطالق
االحتجاجات وانتفاضة الغضب على اعتقال األمين
العام لـ»الوفاق» الشيخ علي سلمان.
ورفعت التظاهرات ص��ورا ً ويافطات للشيخ علي
سلمان وأع�لام البحرين ،ورددت شعارات تؤكد أن
التراجع والعودة للبيوت أمر مستحيل ،وأن الشعب
صمم على أخذ حقوقه بالمطالبة المستمرة من دون
توقف.

�صفقة «الري�شاوي ـ غوتو»
تربك ح�سابات ال�سلطات الأردنية

البرلمان اليمني ي�ؤجل البت في ا�ستقالة الرئي�س هادي
أج��ل مجلس ال��ن��واب اليمني إل��ى موعد
الحق اجتماعه «الطارئ» الذي كان مقررا ً
أمس للنظر في استقالة الرئيس عبد ربه
منصور هادي.
وأع��ل��ن مصدر مطلع أن «هيئة رئاسة
مجلس النواب أقرت تأجيل الجلسة الطارئة
ال��ي��وم األح���د ،إل��ى م��وع��د سيتم تحديده
الح��ق�اً ،حتى يتسنى إب�لاغ كافة األعضاء
بالحضور».
ورج��ح��ت م��ص��ادر برلمانية أن تأجيل
الجلسة جاء إلتاحة الفرصة أمام «نضوج
المشاورات الجارية بين مختلف األطراف
السياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي
من دون المرور إلى البرلمان».

وأوضحت أن «ثمة توجها ً يقوده الحزب
االشتراكي اليمني والمبعوث األممي إلى
اليمن ،جمال بنعمر ،يتمثل في إقناع الرئيس
بالعدول عن استقالته والبقاء بمنصبه
والشروع في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة
الموقع عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء
في  21ايلول الماضي».
وبينت أن «الخيار الثاني وتقوده جماعة
الحوثي يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي،
وه��و ما يعارضه ح��زب المؤتمر الشعبي
العام ال��ذي يقوده الرئيس السابق علي
عبدالله صالح الذي يؤيد عرض استقالة
هادي على البرلمان نظرا ً الى تمتع حزبه
بغالبية تسمح له بقبولها وبالتالي بتكليف

رئيس البرلمان يحيى الراعي بمهماته وهو
قيادي في الحزب».
وكانت العاصمة اليمنية شهدت أول من
أم��س تظاهرات حاشدة هي األضخم ضد
الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء في
أيلول الماضي .وهتف المتظاهرون الذين
تجمعوا تلبية لدعوة من حركة «رف��ض»
التي أعلنت مؤخرا ً في عدد من المحافظات
اليمنية ضد حكم الحوثي».
كما نظم عشرات اآلالف من أبناء مدن تعز
وإب والحديدة مسيرة حاشدة رافضا ً لما
س ّموه «باالنقالب الحوثي» على مؤسسات
الدولة ،مؤكدين أنهم سيمضون في العمل
الثوري ضد «همجية الميليشيات الحوثية»

قوات الجي�ش تغلق ميدان التحرير ...ومواجهات و�إ�صابات في الذكرى

ال�سي�سي« :ثورة  25يناير» �شعلة جديدة للأمل والتقدم
هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين بذكرى «ثورة يناير».
ودعا إلى التحرك اإليجابي في كافة المجاالت ،من أجل تحقيق أهداف الثورة.
في وقت وقعت اصابات بين عناصر الجيش خالل مواجهات في عدد من
المحافظات خالل تظاهرة في الذكرى.
وأشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى أن «ثورة  25يناير» تمثل
«شعلة جديدة لالمل والتقدم والتحرك» ،معتبرا ً أنها «ثورة للتغيير تحرك
فيها المصريون ونجحوا فيها».
وقال الرئيس السيسي في كلمة بثها التلفزيون المصري بمناسبة الذكرى
الرابعة لـ«ثورة  25يناير» ان «المصريين نجحوا فى تصويب التغيير في 30
يونيو» ،مؤكدا ً أن «الشعب المصري يعمل على تحقيق ما يريد».
وأضاف ان «ثورة  25يناير تدفعنا للتحرك بقوة من اجل التغيير» ،مشددا ً
على ضرورة «وجود ثورة كبيرة بداخلنا للتحرك في كل المجاالت وتحقيق
نجاحات بالمزيد من العمل» ،الفتا ً الى «وجود بعض السلبيات التي تحتاج
الى وقت للتغلب عليها».
يذكر ان الميادين الرئيسية في العاصمة المصرية والعديد من المحافظات
شهدت انتشارا ً أمنيا ً مكثفا ً تحسبا ً لمنع أي تظاهرات في الذكرى الرابعة
للثورة.
وأوض��ح التلفزيون المصري أن «ق��وات الجيش واصلت اغ�لاق ميدان
التحرير لليوم الثاني على التوالي ونشر اآلليات العسكرية على جميع
المداخل المؤدية ال��ى الميدان في الوقت ال��ذي ق��ام رج��ال ال��م��رور بعمل
التحويالت المرورية الالزمة الغالق محيط الميدان».
كما شهدت الشوارع الرئيسية في العديد من المحافظات تسيير دوريات
أمنية مسلحة لمتابعة الحالة األمنية.
وفي سياق منفصل ،طالب التيار الشعبي بإقالة وزير الداخلية ،ووقف
العمل بقانون التظاهر ،والتحقيق مع القيادات األمنية في مقتل المسؤولة
الحزبية في التحالف الشعبي شيماء الصباغ.
كما دان التيار استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين ،في ذكرى «ثورة
 25من يناير» .وأشار إلى أن «قوات األمن اعترضت مسيرة بالمناسبة،
وأطلقت الغاز والخرطوش على المشاركين».
وأغلقت قوات الجيش مداخل ميدان التحرير باألسالك الشائكة والمدرعات،
فيما تم نشر اآلليات العسكرية بمداخل الميدان بالتزامن مع ذكرى الثورة.
في غضون ذلك ألغت محكمة النقض المصرية حكما ً بإعدام المرشد العام
لجماعة اإلخوان المسلمين محمد بديع ،و 36آخرين من مؤيدي الجماعة.
كما أمرت المحكمة بإعادة محاكمتهم في قضية شغب بمحافظة المنيا
جنوب القاهرة عام  .2013وألغت المحكمة عقوبة السجن المؤبد التي قضت
بها محكمة جنايات المنيا على  115شخصا ً آخرين من مؤيدي الجماعة في
القضية.

بحسب تعبيرهم.
م��ن جهة أخ���رى ،دع��ا مجلس «شباب
الثورة» في اليمن في بيان له أول من أمس
إلى ت��دارس إع�لان مجلس رئاسي انتقالي
وحكومة انتقالية إلدارة البالد موقتا ً حتى
«استعادة العاصمة من الحوثيين».
ولفت إل��ى أن ه��ذا المجلس والحكومة
سيعمالن على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار
الوطني والذهاب إلى االنتخابات المختلفة.
ووصف البيان سيطرة «الحوثيين» على
العاصمة وقصر الرئاسة بأنها «انقالب
دموي عنصري قامت به فئة صغيرة تريد
المحافظة على الثروة والسلطة من دون كل
اليمنيين».
أرب��ك تنظيم «داع��ش» حسابات السلطات األردنية
بعد أن اشترط التنظيم إطالق سراح ساجدة الريشاوي
في مقابل رهينة ياباني ال ي��زال محتجزا ً لدى عناصر
التنظيم.
وأعلن التنظيم أول من أمس ،إع��دام أحد الرهينتين
اليابانيين المحتجزين لديه.
وكانت تسريبات أعالمية أش��ارت إلى أن السلطات
األردنية تجري مفاوضات مع تنظيم «داعش» من خالل
قيادات سلفية وأخرى مرتبطة بالعشائر العراقية في
األنبار إلط�لاق س��راح الطيار األردن��ي معاذ الكساسبة
المحتجز لدى التنظيم ،مقابل إطالق ساجدة الريشاوي
التي تقضي عقوبة السجن في األردن لدورها بتفجيرات
الفنادق في عمان.
تنظيم «داعش» الذي أعدم الرهينة الياباني هارونا

ياكاوا السبت اشترط من خالل فيديو نشر على المواقع
التكفيرية ،إطالق الريشاوي من السجن مقابل إطالق
سراح الرهينة الياباني كينجي غوتو دون ذكر أي تفاصيل
عن مصير الرهينة األردني الطيار معاذ الكساسبة.
وأف��ادت تقارير إعالمية أن األردن يسعى من خالل
«وساطات محلية» إلطالق سراح الطيار الكساسبة مقابل
اإلفراج عن بعض المعتقلين ومن أبرزهم الريشاوي.
يذكر أن عدد المعتقلين الذين ينتمون لتنظيم «داعش»
في السجون األردنية يقدر بـ 85معتقالً.
لكن طلب التنظيم مبادلة الرهينة الياباني المحتجز
بـالريشاوي ،أعاد حسابات المفاوضين األردنيين ،وفي
حال نجحت صفقة (الريشاوي -غوتو) ،فإن أسماء
أخرى محتجزين في األردن ستبرز في األي��ام المقبلة،
أبرزهم زياد الكربولي ومعمر الجغبير.

تقرير �إخباري
الحكومة التون�سية �أمام تحدي نيل الثقة
أثارت تشكيلة الحكومة التونسية جدال ً واسعا ً
ف��ي األوس���اط السياسية واإلع�لام��ي��ة قبل انعقاد
جلسة المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب
(البرلمان) والتي ينتظر أن تنتظم إما اليوم أو غدا ً
الثالثاء على أقصى تقدير بعد أن تم اإلع�لان عن
تحديد األربعاء موعدا ً لتسلمها مهماتها من حكومة
مهدي جمعة.
وبحسب خبير القانون الدستوري أمين محفوظ
فإنه على حكومة الحبيب الصيد أن تحظى بثقة
الغالبية داخل مجلس نواب الشعب بـ 50في المئة
من األصوات  +1أي ما يعادل  109اصوات من جملة
 217هو العدد اإلجمالي لنواب البرلمان.
ونظرا ً الى أن تركيبتها اقتصرت على حزبي نداء
تونس ( 86مقعداً) واالت��ح��اد الوطني الحر (16
مقعداً) فإن الحكومة الجديدة في حاجة إلى مساندة
أحزاب أخرى من داخل مجلس نواب الشعب لتنال
الثقة .وفي حالة عدم حصول هذه الحكومة على ثقة
مجلس نواب الشعب ،فإنه على رئيس الجمهورية
الباجي قايد السبسي ترشيح شخصية أخ��رى

في ظرف  10أيام تكون لها مساندة حزبية داخل
المجلس.
غير أن مراقبين أكدوا أنه وفي حال تصويت كل
ن��واب حركة ن��داء تونس واالت��ح��اد الوطني الحر
بمجموع  102ص��وت ف��إن ح��زب آف��اق تونس (8
مقاعد) والمبادرة ( 3مقاعد) سيصوتان للحكومة
الجديدة وهو ما يعني حصولها على الثقة بالنسبة
المشار إليها دستورياً.
وقال رئيس المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس
بوجمعة الرميلي أن أمام حركة النهضة خيارين بعد
اإلعالن الرسمي عن تركيبة حكومة الحبيب الصيد
وهما إما المساندة المباشرة والنقدية أو البقاء في
المعارضة البناءة.
وأوض��ح رئيس كتلة نداء تونس بمجلس نواب
الشعب محمد ال��ف��اض��ل ب��ن ع��م��ران إن «تركيبة
الحكومة الجديدة ستلبّي تطلعات التونسيين ولن
يكون لألحزاب أيّ تحفظات على هذه التشكيلة»،
مشيرا ً إلى أن تركيبة الحكومة لم تكن اعتباطية وإنما
مدروسة بناء على البرامج والكفاءات ،وفق تعبيره.

