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ً
قتيال
الجي�ش العراقي يدمر مواقع لـ «داع�ش» و«البي�شمركة» تك ّبد التنظيم 30

الأردن يطالب «داع�ش» ب�إثبات �سالمة الطيار ووا�شنطن ترف�ض عملية اال�ستبدال

العبادي ي�أمر بـ«تحقيق عاجل» عن «مجزرة ديالى»

زوجة الك�سا�سبة تنهار بالبكاء
بعد الموافقة على عملية المبادلة

أمر رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي
بإجراء تحقيق عاجل في مزاعم ح��ول وقوع
«مجزرة» بحق سكان قرى في محافظة ديالى
على يد متطوعي الحشد الشعبي الذين حرروا
مناطق في المحافظة قبل أيام.
وصرح رافد الجبوري المتحدث باسم مكتب
رئيس ال��وزراء أمس أن العبادي ينتظر نتائج
التحقيق ،مضيفا ً أنه ال يريد استنتاج شيء
اآلن.
وذكر شهود لوكالة «رويترز» أن «المذبحة»
ارتكبت االثنين الماضي بعد حملة استمرت
 3أيام نجحت خاللها القوات األمنية مدعومة
بالحشد الشعبي في ان��ت��زاع السيطرة على
أكثر من  20قرية من أيدي «داعش» قرب بلدة
المقدادية.
ونقلت الوكالة عن  5شهود أجرت مقابالت
معهم ،تأكيدهم كل على حدة أن إعدامات نفذت
في قرية بروانة في ديالى االثنين ،وخلفت ما ال
يقل عن  72قتيالً عراقياً.

ويشكك مسؤولون أمنيون وحكوميون في
تلك المزاعم ،مرجحين أن يكون مسلحون من
تنظيم «داعش» هم الذين نفذوا اإلعدامات.
ون��ف��ى م��س��ؤول عسكري رف��ي��ع المستوى
االتهامات بوقوع مجزرة في قرية بروانة ،مؤكدا ً
أن االتهامات بوقوع أعمال انتقامية من السنة
من قبل الفصائل الشيعية «مفبركة».
يذكر أن بروانة هي القرية الوحيدة التي لم
يفرض عليها تنظيم «داع��ش» سيطرته بين
 22قرية سقطت بيده بعد انسحاب الجيش
منها .وخالل هجوم الجيش مطلع األسبوع نزح
سكان القرى التي كانت تحت سيطرة التنظيم
إلى بروانة.
وفي مؤتمر عقد في أربيل قال الناطق باسم ما
يسمى بـ»مجلس ثوار العشائر» في العراق عبد
الرزاق الشمري ،إن مرتكبي «المجزرة» ينتمون
لميليشيات ليس لها عالقة بالعشائر.
ودعا الحكومة العراقية إلى تنفيذ «مطالب
أهل السنة في العراق» ،مؤكدا ً أن تأخير تلك

المطالب سيعقد الوضع الداخلي ،معبرا ً في
الوقت ذات��ه عن رفضه أي تدخل خارجي في
الشؤون العراقية ،ال سيما الواليات المتحدة أو
إيران بحسب تعبيره.
على صعيد العمليات العسكرية ،ش ّنت قوات
الجيش العراقي هجمات جوية عدة ضد مواقع
يشتبه في عائديتها لتنظيم «داع��ش» ،منها
مبان ومركبات متحركة وثابتة ،في محافظتي
األنبار وصالح الدين.
وأظهرت لقطات فيديو أفرجت عنها وزارة
ال��دف��اع العراقية أول من أم��س إصابة قوات
الجيش ألهداف «داعش» بالطائرات الحربية،
في وق��ت تستمر المعارك بين الجانبين في
مواقع عدة داخل األراضي العراقية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ص��دت ق���وات البيشمركة
هجوما ً لجماعة «داعش» اإلرهابية شمال غربي
الموصل ،حيث تمكنت م��ن قتل  30عنصرا ً
منها.
وقال مصدر محلي في محافظة نينوى أمس،

جمعة الح�سم �ستناق�ش الأزمة للخروج بنتائج حا�سمة وقرارات توافقية

�صنعاء تتظاهر �ضد التدخل الأميركي وال�سعودي
تظاهر في العاصمة صنعاء آالف
اليمنيين احتجاجا ً على التدخالت
األميركية والسعودية في شؤون
بالدهم .بينما تتواصل المفاوضات
بين القوى السياسية إليجاد حلول
ل�لأزم��ة اليمنية قبيل غ��د الجمعة
ح��ي��ث سيحسم ال��ش��ع��ب اليمني
خياراته ضمن اللقاء الموسع الذي
دعا إليه السيد الحوثي.
وع��ل��ى حيثيات ل��ق��اء الرئيس
األميركي ب���اراك أوب��ام��ا م��ع الملك
السعودي سلمان بن عبدالعزيز
ومناقشاتهم ال��وض��ع اليمني في
الرياض خرجت مسيرة احتجاجية
دعت إليها اللجنة الثورية لحركة
أنصارالله.
ون��دد المتظاهرون بالتدخالت
الخارجية في شؤون بالدهم معلنين
رفضهم المساعي التي تهدف إلى
تجزئة وتمزيق اليمن المدعومة من
قبل القوى االستكبارية المتمثلة في
أميركا وكيان االحتالل «اإلسرائيلي»

وأي���ادي���ه���م ف���ي ال���داخ���ل حسب
تعبيرهم.
وع��ل��ى ه��ام��ش ال��ت��ظ��اه��رة ق��ال
ال��ن��اش��ط اإلع�ل�ام���ي ع��ب��دال��ك��ري��م
الوشلي «نريد لليمن أن يكون ملفها
بيد أبنائها كما يكون مصيرها بيد
أبنائها .لذلك نقول الموت ألميركا
والموت للتدخل األميركي والعربي
م��ن أي دول���ة ك��ان��ت .وال نقبل أي
مشاريع تنفذ داخل اليمن بأجندات
خارجية».
كما قال الناشط في الثورة اليمنية
عبدالرحمن فايع «الشعب اليمني
يقول اليوم للعالم ها نحن هنا وهذه
ثورتنا وإرادتنا والمستقبل لنا بإذن
الله».
إل��ى ذل��ك استمرت المفاوضات
والمشاورات بين القوى السياسية
حيث تشير ال��م��ص��ادر بتقديم كل
مكون مقترح بالصيغ الممكنة لنقل
السلطة والتوصل لتفاهم سياسي
واض���ح ي��ف��ت��رض أن تعلن حلها

المرتقب قبل ي��وم الجمعة حسب
مصادر في حركة أنصارالله.
وأش��ار عضو المجلس السياسي
لحركة أنصارالله حمزة الحوثي:
إذا كانت لدى القوى السياسية إرادة
جادة في أن تتوصل إلى حل توافقي
للخروج من المأزق السياسي القائم
فبإمكانها أن تتوصل إلى الحل .ومن
دون ذلك فإن الشعب اليمني سيحسم
خياراته اليوم الجمعة.
هذا وتؤكد كلمة السيد عبدالملك
الحوثي التي وجهت رسائل واضحة
لألطياف السياسية بأهمية الشراكة
والتعاون للخروج من األزم��ة ـ كما
ي��رى سياسيون وناشطون ـ تؤكد
حرص حركة أنصارالله على وحدة
اليمن .حيث رح��ب الكثير باللقاء
الموسع الذي دعا إليه السيد الحوثي
اليوم الجمعة لمناقشة األزمة ،وقال
مراقبون بأن الجلسة ستخرج بنتائج
حاسمة وق��رارات توافقية بعيدا ً من
التبعية العربية والتدخالت الدولية.

نقالً عن «السومرية نيوز» :إن «قوات البيشمركة
تمكنت من صد هجوم عنيف لعناصر تنظيم
«داع��ش» في منطقة أسكي الموصل ( 50كم
شمال غربي الموصل)» ،مبينا أن «الهجوم أسفر
عن مقتل  30عنصرا ً من داعش وإصابة أربعة
من عناصر البيشمركة بجروح متفاوتة».
وأضاف المصدر أن «االشتباكات استمرت
ألكثر من أربع ساعات متواصلة» ،مشيرا ً إلى
أنه «استخدمت مختلف األسلحة المتوسطة
والثقيلة».
يذكر أن قوات البيشمركة استعادت السيطرة
على مناطق واسعة متاخمة لمنطقة كردستان
في الموصل ،في حين ما زال��ت مناطق أخرى
خاضعة لسيطرة تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
الذي اجتاح نينوى في ( 10حزيران )2014
وانتشر أي��ض �ا ً ف��ي محافظات ص�لاح الدين
وديالى وكركوك واألنبار ،قبل أن تتمكن القوات
األمنية من تحرير أغلب تلك المناطق.

الكويت تعتقل ن�شطاء
النتقاد ملك ال�سعودية الراحل
اعتقلت السلطات الكويتية عددا ً من نشطاء االنترنت بدعوى كتابة تعليقات
هجومية ضد ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وأكد عدد من النشطاء أن عناصر الشرطة اعتقلوا مساء أول من أمس الناشط
محمد العجمي أمام منزله ألسباب غير معروفة.
من جهة أخرى ،أكدت اللجنة الوطنية لرصد االنتهاكات على حسابها على
موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي اعتقال العجمي الذي يعد أحد أعضائها
البارزين.
وقال نشطاء آخرون وأعضاء سابقون في البرلمان الكويتي في تغريدات
على تويتر ،إن العجمي أوقف للتحقيق معه بخصوص تغريدات نشرها عن
المملكة العربية السعودية.
وأوضح نواف الهندال أحد الناشطين البارزين أن الشرطة اعتقلت  4نشطاء
آخرين على األقل التهامهم بنشر تعليقات اعتبرت مسيئة للملك السعودي
الراحل.
وقال الهندال على حسابه على تويتر إن مذكرات اعتقال صدرت بحقه و5
نشطاء آخرين إال أنه حاليا ً في العاصمة السويسرية جنيف حيث يحضر
مؤتمرا ً حقوقيا ً تابعا ً لمنظمة األمم المتحدة.
وش��ددت الكويت ،منذ أزم��ة  2012السياسية ،إج���راءات الرقابة على
المعارضين ،وأحيل سياسيون وصحافيون على القضاء ،وحكم على بعضهم
بالسجن ،بسبب التعبير على آرائهم ،بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.
وفي عام  ،2014تعرض  13شخصا ً لمالحقة قضائية النتقادهم الحكومة
ومؤسسات البالد على مدوناتهم ،وعلى وسائل التواصل االجتماعي ،بحسب
المنظمة.

«هيومن رايت�س» :الوهابية
�أدت �إلى ظهور «داع�ش»

حفتر م�ستعد للت�سوية �إذا كانت ت�ؤدي �إلى ا�ستتباب الأمن

«الحوار الليبي» :اتفاق على متابعته في طرابل�س
أعلنت بعثة األمم المتحدة للدعم
في ليبيا عن االتفاق على عقد جلسات
الحوار في ليبيا بشرط توافر األمن.
وقالت البعثة في بيان نشرته
على موقعها أمس إن «المشاركين
في الحوار السياسي الليبي بجنيف
ناقشوا مكان انعقاد جوالت الحوار
المستقبلية ،وت���م االت���ف���اق على
مبدأ عقد جلسات الحوار في ليبيا
شريطة توافر الظروف اللوجستية
واألمنية».
ودع���ت البعثة جميع األط���راف
الى االنضمام للمحادثات بـ «روح
منفتحة وب��ن��اءة» ،مشيرة ال��ى أن
المشاركين ف��ي ال��ح��وار أك���دوا أن
المحادثات تقدم لحظة أمل ومصالحة
لليبيين ،وتعد فرصة لتسوية األزمة
السياسية واألمنية في البالد ويجب
عدم تفويتها.

وبينت البعثة أن المشاركين
أعربوا عن قلقهم البالغ من األوضاع
األمنية التي تسود مختلف المناطق
داخل البالد ،كما دانوا الهجوم الذي
وقع مؤخرا ً في طرابلس.
يذكر أن بعض الفصائل الليبية
المتنافسة اجتمعت في جنيف في
وقت سابق هذا الشهر تحت رعاية
األم��م المتحدة لكن ممثلين مهمين
م��ن الحكومة وال��ب��رل��م��ان امتنعوا
ع��ن ال��م��ش��ارك��ة مطالبين ب��إج��راء
المحادثات داخل األراضي الليبية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن صالح
م��خ��زوم ،ال��ن��ائ��ب ال��ث��ان��ي لرئيس
المؤتمر الوطني العام إن برلمان
طرابلس سينهي تعليق مشاركته في
المفاوضات ،على ما يبدو بعد موافقة
الفصائل على نقلها الى ليبيا.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أب���دى ال��ل��واء

الليبي خليفة حفتر الذي يقود عملية
عسكرية ض��د كتائب وميليشيات
متشددة أول م��ن أم��س استعداده
للدخول في تسوية مشروطة تؤدي
إلى استتباب األمن في ليبيا.
وق��ال حفتر في حديث تلفزيوني
لشبكة «ب��ي بي س��ي» البريطانية
«أنا مستعد للدخول في تسوية إذا ما
كانت ستؤدي إلى استتباب األمن في
ليبيا وأي شيء يسعد الشعب الليبي
سأبصم عليه بالعشرة».
ومن جهتها نددت الحكومة التي
تتخذ من مدينة البيضاء (شرق) مقرا ً
لها بالهجوم الذي استهدف الثالثاء
فندق «كورنثيا» في مدينة طرابلس
باستعمال سيارة مفخخة وأحزمة
ناسفة وأسفر عن سقوط ع��دد من
القتلى وال��ج��رح��ى م��ن المواطنين
الليبيين ومن جنسيات أخرى.

ص���رح وزي����ر اإلع��ل�ام األردن����ي،
محمد المومني أن الحكومة األردنية
تريد إثباتا ً على سالمة الطيار معاذ
الكساسبة المحتجز لدى «داع��ش»
قبل البدء بعملية المبادلة وإطالق
سراح ساجدة الريشاوي.
وأك��د ال��وزي��ر األردن���ي المتحدث
باسم الحكومة األردن��ي��ة أم��س ،أن
السجينة العراقية الريشاوي ال تزال
في األردن ،ولن يفرج عنها إال بعد
إطالق سراح الكساسبة.
وأش��ار المومني إلى أن التعاون
مستمر م��ع ال��ج��ان��ب الياباني من
أجل إطالق سراح الرهينة اليابانية
المحتجزة لدى التنظيم.
وفي شأن متصل ،كشفت المتحدثة
باسم وزارة الخارجية األميركية
جين بساكي ،عن معارضة واشنطن
عملية استبدال الرهينة اليابانية
والطيار األردني بالسجينة ساجدة
ال��ري��ش��اوي ،قائلة إن «االستجابة

لمطلب اإلرهابيين سيكون من نفس
ف��ئ��ة دف���ع ف��دي��ة ،وك�لاه��م��ا بمثابة
رضوخ لهم».
وأبدت بساكي رفضها الحديث عن
أية تفاصيل حول الدور الذي تلعبه
اإلدارة األميركية حيال طلب تنظيم
«داع��ش» اإلف��راج عن ساجدة مقابل
الصحافي الياباني.
وان��ه��ارت زوج��ة الطيار األردن��ي
ال��ره��ي��ن��ة ل����دى «داع������ش» م��ع��اذ
الكساسبة من البكاء ،وعاشت حالة
انتظار مؤلمة ،للحصول على األخبار
ع��ن زوج��ه��ا ،بعد أن واف���ق األردن
على مبادلته بالسجينة ساجدة
الريشاوي.
وات��ف��ق��ت الحكومة األردن��ي��ة مع
التنظيم اإلرهابي ،على اإلف��راج عن
ساجدة التي حكم عليها باإلعدام
ل��دوره��ا في هجوم تنظيم القاعدة
على العاصمة األردنية عام ،2005
ف��ي م��ق��اب��ل ف��ك أس���ر ال��ط��ي��ار معاذ

الكساسبة.
ويأتي ذلك بعد بث داعش شريط
فيديو هدد فيه بإعدام الطيار األردني
والرهينة اليابانية كينجي توغو ،في
حال عدم إفراج الحكومة األردنية عن
السجينة ساجدة الريشاوي.
وان���ه���ارت زوج���ة ال��ط��ي��ار أن���وار
الطراونة ،بعد االستماع إلى إعالن ـ
أثناء وقوفها خارج القصر الملكي في
عمان ـ الموافقة على عملية المبادلة
لتحرير زوجها ،وفقا ً لصحيفة «دايلي
ميل» البريطانية.
وت��وس��ل وال����د ال��ط��ي��ار صافي
الكساسبة ،الحكومة األردنية لتلبية
مطالب «داع��ش» ،قائالً« :كل الناس
يجب أن تعرف أن سالمة معاذ تعني
استقرار األردن».
ي��ذك��ر أن تنظيم «داع����ش» هدد
بإعدام الكساسبة في حال لم يجر
االنتهاء من عملية التبادل مع ساجدة
خالل  24ساعة.

اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقيّة كينيث روث،
أنّ «الوهابية هي األيديولوجية التي أدت إلى ظهور تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وقال ،في مقابلة مع وكالة «األناضول» الرسميّة نقالً عن موقع «السفير»،
إنه «إذا نظرت إلى األيديولوجيّة السعوديّة الوهابيّة ،فإ ّنك ستدرك أنها
األيديولوجية الحقيقية التي أدّت إلى ظهور مجموعات مثل داعش .صحيح أنه
(داعش) ذهب إلى أبعد م ّما أراده السعوديون ،لكنها أيديولوجية خطيرة جدا ً ال
دور فيها لحقوق اإلنسان من خالل ممارسة الدين».
ورأى كذلك أنّ جماعة «اإلخ��وان المسلمين» تش ّكل «خطرا ً وجودياً» على
الملكيّة السعوديّة ،محذراً ،في الوقت ذاته ،من أنّ السماح للرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي ،بسحق «اإلخ��وان» يجعل «داع��ش» الخيار «الوحيد»
لممارسة اإلسالم السياسي .
وأض��اف أن «اإلخ���وان» تؤمن باإلسالم السياسي عبر صناديق االقتراع
واالنتخابات ،وهذا شيء مرعب بالنسبة الى الملكية السعودية ألنهم (الحكام
السعوديون) يحاولون الحكم باسم اإلسالم لكنهم لم يجروا أيّ انتخابات قط».
وأوضح أنّ «السبب الذي يجعل السعوديين يسحقون جماعة «اإلخوان
المسلمين» ،أينما وج��دت ،هو أ ّنها تشكل تهديدا ً وجوديا ً (لهم) ،أل ّنها تمثل
إمكانيّة أن تكون إسالميا ً وتحكم باسم اإلسالم وتجري انتخابات في الوقت
ذاته .هذه فكرة مرعبة للملكية السعودية».

م�صر :فتح باب التر�شيح
لالنتخابات البرلمانية في � 8شباط
أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات المصرية أم��س فتح ب��اب الترشيح
النتخابات مجلس النواب في  8شباط.
ومن المنتظر ،أن ُتجرى االنتخابات البرلمانية على مرحلتين ،المرحلة
األولى يومي  21و 22آذار للمصريين المقيمين بالخارج ،ويومي  22و23
داخل مصر.
و ُتجرى المرحلة الثانية يومي  25و 26نيسان في الخارج ويومي  26و27
نيسان داخل مصر.
وحددت اللجنة العليا لالنتخابات المصرية الفترة بين  26شباط و 20آذار
النطالق الدعاية االنتخابية في مرحلتها األولى.
وأعربت الحكومة المصرية عن حرصها على إجراء االنتخابات البرلمانية
في موعدها المحدد ألنها تظهر التزام الدولة بالديمقراطية ،علما ً أن مصر بال
برلمان منذ  3سنوات ،عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب
عام  ،2012وال��ذي كان انتخب بعد ثورة  25كانون الثاني التي أطاحت
بالرئيس األسبق حسني مبارك.
وكان البرلمان في السابق مكونا ً من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس
الشورى ،لكن وفقا ً للدستور المصري الجديد الذي أقر في كانون الثاني العام
الماضي أصبح البرلمان مكونا ً من غرفة واحدة هي مجلس النواب.

ع ّمان تدافع عن وجود قواتها في البحرين
قال وزي��ر الداخلية األردن��ي حسين المجالي ،إن
وجود قوات درك تابعة لبالده في البحرين ،يأتي في
إطار برامج تدريبية تنسيقية لتبادل الخبرات ورفع
الكفاءات لألجهزة األمنية في البلدين.
ونقال عن موقع «مرآة البحرين» أضاف المجالي
في وثيقة أجوبة قدمها لمجلس النواب (الغرفة األولى
للبرلمان) ردا ً على تساؤالت عضو البرلمان ،طارق
خ��وري ،حول مبررات إرس��ال قوات درك أردنية إلى
البحرين« :األردن قام بعقد دورات تدريبة ميدانية
لعسكريين لمختلف القوات األمنية العربية ،ومنها
األمن الفلسطيني والعراقي ،إضافة إلى إقامة مناورات
عسكرية مشتركة بين األردن وع��دد م��ن منتسبي

األجهزة العربية واألجنبية».
وتابع وف��ق وكالة األن��اض��ول «الجندي األردن��ي
ومنتسبو األجهزة األمنية في خدمة أبناء أمتهم»،
مضيفا ً «األردن سيبقى السند األول ألمته العربية
ولن يتقاعس عن هذا الدور مهما نعت بأي أوصاف
ولن يلبي دعوات الخذالن أو التخلي عن واجبه وقيمه
النبيلة الجليلة» بحسب تعبيره.
وبعد ي��وم من تقديم الحكومة تلك الوثيقة إلى
البرلمان ،الثالثاء الماضي ،التقى ملك البحرين حمد
بن عيسى آل خليفة ،أول من أمس األربعاء ،بالوزير
المجالي في العاصمة المنامة ،بحسب ما أوردت
وكالة األنباء الرسمية األردنية.

الرهائن البلغاريين المختطفين فى ال�سودان
قد يطلق �سراحهم هذا الأ�سبوع
توقعت شركة «هيلي إير» اإلفراج
عن ركاب مروحيتها الستة المختطفين
في السودان اليوم الجمعة على أبعد
تقدير .وقال جورجي سباسوف وهو
رئيس مجلس إدارة شركة (هيلي
إير) لوسائل اإلعالم البلغارية بعد
مكالمة هاتفية مع المخطوفين «هناك
احتمال لإلفراج عنهم الجمعة على
أبعد تقدير».
واخ��ت��ط��ف م��ق��ات��ل��ون م��ت��م��ردون
سودانيون البلغاريين الستة وهم
ثالثة مسؤولين من الشركة المشغلة

للطائرة (هيلي إي���ر) وم��ق��ره��ا في
صوفيا وثالثة من أفراد الطاقم بعد
هبوطها اضطراريا ً في والية جنوب
كردفان أول من أمس.
ويعمل الستة مع برنامج األغذية
العالمي التابع لألمم المتحدة.
وأضاف سباسوف أن «البلغاريين
الستة هم في حال جيدة ،لم نتكلم
ع��ن ف��دي��ة .ول��م نبحث إم��ك��ان هذا
حتى .إنهم م��وج��ودون في معسكر
وم��ن اختطفوهم دققوا في المهمة
التي كانوا يضطلعون بها ونوعية

المعدات الموجودة على متن طائرة
الهليكوبتر».
وقال مبارك أردول المتحدث باسم
المتمردين« :نحن على اتصال حاليا ً
ب��األم��م المتحدة وبرنامج األغذية
العالمي لنرتب إطالق سراحهم».
وتتعاون شركة (هيلي إير) عبر
طائرات الهليكوبتر التي تملكها مع
برنامج األغ��ذي��ة العالمي منذ عام
 1997بغية دعم عملياته في البلدان
التي تمزقها الصراعات مثل السودان
وسيراليون وأفغانستان والصومال.

