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تتمات  /ت�سلية
«داع�ش» يح�شد ( ...تتمة �ص)9

وأش��ار إل��ى بحث مسائل رف��ع فعالية إيصال المساعدات
اإلنسانية لسكان المناطق التي توقف القتال فيها ،بين قيادة
مركز حميميم وممثلي وزارات المصالحة الوطنية ،والداخلية،
واإلدارة المحلية في الجمهورية السورية.
كما لفت إل��ى إج��راء اجتماعات عمل ،مع محافظي إدلب
والالذقية ،حول مسائل تنظيم ع��ودة السكان المدنيين إلى
المناطق التي حررها الجيش السوري.
من جهة أخ��رى ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ سفينة
(سميتليفي) الحربية الروسية غادرت ميناء سيفاستوبول الواقع
في شبه جزيرة القرم في طريقها الى البحر األبيض المتوسط.
وأضافت الوزارة في بيان أنّ السفينة بعد عبورها مضيقي
البوسفور والدردنيل في تركيا ستدخل المتوسط في السابع
من آذار الحالي ،وستنضم الى مجموعة القطع البحرية الروسية
الموجودة في شرق المتوسط بشكل دائم.
وتضم تشكيلة المجموعة حاليا ً خمس عشرة قطعة بحرية
بين قتالية ومساندة بقيادة الطراد «موسكفا» .وازداد الوجود
البحري الحربي الروسي بكثافة في المنطقة على خلفية حملة
مكافحة اإلرهاب في سورية.
ميدانياً ،نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة خالل

دول الجوار ( ...تتمة �ص)9

الساعات الماضية عمليات نوعية على تجمعات وآليات
إلرهابيي تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» المدرجين على
الئحة اإلرهاب الدولية بريفي إدلب وحماة.
سيطر الجيش السوري على النقطتين  912و 861على اتجاه
التلول السود ويدمر مقرات إلرهابيي «داعش» بريف حمص.
وأش��ار المصدر إلى «مقتل  7إرهابيين من تنظيم «جبهة
النصرة» وإصابة آخرين خالل عملية لوحدة من الجيش على
أوكارهم في محيط بلدة جرجناز» شرق مدينة معرة النعمان
بنحو  10كم أكبر تجمعات التنظيم التكفيري بالريف الجنوبي.
وفي السياق األمني ،استشهد  14شخصا ً وجرح  40آخرون،
أمس ،في قصف بقذائف الهاون استهدف سوقا ً شعبية ،في حي
الشيخ مقصود بحلب.
وذكر تلفزيون اإلخبارية الحكومي أن «قذائف مورتر أطلقت
من أجزاء يسيطر عليها معارضون مسلحون في مدينة حلب
وسقطت في منطقة الشيخ مقصود».
وهذا الجزء من المدينة تقطنه غالبية كردية ،وكان على مدى
أسابيع جبهة معارك وقعت بين عناصر تابعة لوحدات حماية
الشعب الكردية والمعارضين الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة
من الجزء الشرقي للمدينة.

وفي الرقة كشفت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة تدور
في المدينة بين مجموعات من أبناء المحافظة وبين عناصر من
تنظيم «داعش» ،تزامن ذلك مع انشقاق المئات من المقاتلين
عن التنظيم الذين قتلوا القيادي ابوعلي التونسي ومرافقيه
خالل اشتباكات داخلية بين عناصر التنظيم داخل أحياء مدينة
الرقة.
وقالت مصادر مقربة من العشائر في المدينة لـ»رأي اليوم»:
«إن االشتباكات تدور في منطقة الرميلة والدرعية وجسر الرقة،
وسط حالة من االستنفار العام من صفوف تنظيم «داعش» في
معقله في الرقة ،حيث أن أبناء العشائر قاموا برفع علم الدولة
السورية على جسر الرقة الجديد ،في خطوة تنذر بتصعيد بين
سكان المنطقة والتنظيم ،وهناك من يتحدث عن انتفاضة ضد
«داعش».
كما وصلت االشتباكات ال��ى منطقة العجيلي والبكري
والفردوس داخل الرقة ،وأن هناك حالة من القلق في أوساط
السكان.
ويذكر أن تنظيم «داعش» يمنع استخدام وسائل التواصل
االجتماعي ويعاقب بالجلد وأحيانا ً اإلعدام كل من يثبت عليه
استخدامها ،لذلك المعلومات من المنطقة شحيحة للغاية.

منا�شير على �سامراء ( ...تتمة �ص)9
غ��رب العاصمة ب��غ��داد) ،لسيطرة مسلحي
داع��ش منذ مطلع  2014عقب االنسحاب
الكبير للقوات العراقية.
ميدانياً ،أعلن اإلعالم الحربي في العراق
ب��دء عملية تحرير مناطق البوعبيد والبو
بالي ضمن المحور الشمالي لعمليات األنبار،
وذلك بمشاركة من الجيش العراقي وطائراته
الحربية والمدفعية وال��دب��اب��ات والحشد
األنباري.
من جهته ،أعلن الحشد الشعبي انطالق
المرحلة الثانية م��ن عمليات غ��رب صالح
الدين لتأمين المنطقة الواقعة بين الصينية
في صالح الدين وحديثة في األنبار.
وأعلن أيضا ً مجلس محافظة كربالء اعتقال
شقيق قائد شرطة األنبار واثنين من عناصر
«داع���ش» أث��ن��اء محاولتهم إدخ���ال سيارة
مفخخة إلى المحافظة.
وأش���ار رئ��ي��س المجلس نصيف جاسم
الخطابي في بيان إلى أن كميات كبيرة من
المتفجرات أخفيت بداخل عجلة السيارة
المفخخة.
يأتي ذلك في وقت ألقت الطائرات العسكرية
ماليين المناشير على الموصل وج��زي��رة
سامراء تبشر بنهاية داع��ش وبهزيمته في
العراق .المناشير طالبت المواطنين العراقيين
باالستعداد لتحرير مناطق كافة غرب األنبار،
كما تضمنت توجيهات للمواطنين وإعالنا ً
بقرب نهاية داعش في مناطق القيارة وحمام
العليل والشورى والشرقاط.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان
أكد أن ق��وات الحشد الشعبي ستشارك في
عملية استعادة الموصل التي أعلن انطالقها
أمس.
بدوره قال بريت ماكورك المبعوث الخاص

وهاشم الهاشمي وحسين الشهرستاني وعبد
الكريم األنصاري».
العبادي طرح في االجتماع ما وصف بأنه
وثيقة متكاملة وخريطة طريق لإلصالح
الشامل ومكافحة الفساد والتعديل الوزاري.
وذك��ر المكتب أن العبادي طالب في 20
ش��ب��اط  ،2016مجلس ال��ن��واب ال��ع��راق��ي
بتفويض ع��ام لتغيير التشكيلة ال��وزاري��ة
بالكامل وإب��دال��ه��ا ب��أخ��رى وف��ق «المهنية
واالختصاص» ،فيما دع��ا الكتل السياسية
إلى التنازل عن استحقاقها االنتخابي من أجل
«المصلحة العليا للبلد».
سبق ذلك إعالن العبادي استكمال خطة
تحرير مدينة الفلوجة ،في محافظة األنبار،
غربي العراق ،من سيطرة تنظيم داعش.
وذك���ر ب��ي��ان ص���ادر أم���س ،ع��ن المكتب
اإلعالمي للعبادي ،أن «رئيس ال��وزراء ،عقد
اجتماعا ً مع عدد من شيوخ ووجهاء مدينة
الفلوجة ،بمحافظة األنبار» .وأضاف البيان،
أن��ه ج��رى خ�لال االجتماع «مناقشة تحرير
مدينة الفلوجة من العصابات اإلرهابية،
واالس��ت��ع��دادات والخطط الكفيلة لمشاركة
العشائر ،وأبناء المدينة في تحريرها».
وشدد العبادي ،على أهمية وضع الخطط
المناسبة لمشاركة أبناء العشائر ،وأهل
الفلوجة في تحرير مدينتهم ،والتعاون الكامل
في هذا الجانب.
وقال العبادي ،بحسب البيان ،إن «العدو
منكسر وشهد ان��ه��ي��ارا ً وان��ه��زام�ا ً كبيرا ً في
معارك سامراء ،ولدينا خطة متكاملة لتحرير
الفلوجة ،والتي نراعي فيها المحافظة على
أرواح مقاتلينا والمدنيين ،وتقليل الخسائر
ألدنى ما يمكن.
وتخضع مدينة الفلوجة ( 45كيلومترا ً

مقتل � 5إرهابيين ( ...تتمة �ص)9
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار ثامر الفرجاني ،المحامي العام
األول ،التحقيقات طوال ليلة أول من أمس ليصدر قرار اإليقاف أمس.
وكانت ق��وات األم��ن المصرية قد ضبطت المتهمين باغتيال النائب العام هشام
بركات مساء السبت ،وبمعرفة رجال جهاز األمن الوطني ومصلحة األمن العام بوزارة
الداخلية .والمتهمون  6طالب ينتمون لجماعة إرهابية.
وقتل بركات ( 64سنة) في تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في حزيران العام
الماضي .وبركات أكبر مسؤول مصري يقتل على يد المتشددين منذ إعالن الجيش عزل
الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين عام .2013
أمنياً ،قتل  5إرهابيين في منطقة السبخة بالشيخ زويد في سيناء المصرية نتيجة
تبادل إلطالق النار مع قوات من الجيش الثاني المصري أمس.
وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير في بيان على صفحته الرسمية إن عددا ً
من العناصر اإلرهابية قام بإطالق النار باتجاه قوات الجيش الثاني الميداني أثناء
تنفيذ عناصر القوات لكمين بمنطقة السبخة في إطار إحكام القوات المسلحة السيطرة
األمنية وتتبع فلول العناصر اإلرهابية.
وأضاف العميد أنه نتيجة لتبادل إطالق النار قضي على  5عناصر إرهابية عثر
بحوزتهم على بندقيتين آليتين وذخيرة وجهاز السلكي.
وتزايدت خالل األي��ام الماضية المواجهات المسلحة بين ق��وات األم��ن المصرية
واإلرهابيين في مناطق متفرقة بشمال سيناء ،بحسب ما أكدته مصادر أمنية.

للرئيس األميركي للتحالف ضد داع��ش إن
دخول القوات السعودية أو أي قوات أخرى
إلى العراق غير ممكن من دون موافقة الحكومة
في بغداد مشيرا ً إلى التنسيق مع البيشمركة
وقوات سنية لإلعداد الجيد للعملية.
وق��ال م��اك��ورك« :عملية تحرير الموصل
بدأت ،نعمل سوية ونتشارك مع مجموعة من
المكونات العراقية والقوات األمنية ،فهناك
تخطيط جيد لعملية التحرير الموصل فهي
معقدة وفيها ق��وات مختلطة ولكن الخطة
الجيدة قد راعت النواحي األمنية والعسكرية
والسياسية واإلنساني».
يذكر أن لجنة األمن والدفاع في البرلمان
العراقي ،حذرت من مناورات «رعد الشمال»
العسكرية التي تنفذها السعودية ،منذ 9
شباط ،في منطقة حفر الباطن ،قرب الحدود
العراقية.
وكان ماكورك ،أعلن أول من أمس السبت،
انطالق معركة تحرير مدينة الموصل من
سيطرة داعش ،وذلك من خالل قطع الطريق
بين الرقة والموصل.
ووصف ماكورك العملية بالمعقدة ،مؤكدا ً
أنه تم التخطيط لها جيداً.
في غضون ذلك ،قال متحدث باسم قيادة
ق��وات التحالف الدولي العقيد كريستوفر
ك��ارف��ر إن  30أل��ف �ا ً م��ن ال��ق��وات العراقية
يخططون للهجوم على مدينة الموصل،
شمال العراق.
وأشار إلى أنه «من  8إلى  12لواء عراقياً،
واثنين من البيشمركة الكردية يستعدون
السترداد الموصل التي قد يوجد بها ما ال يزيد
عن  10آالف مسلح تابع لداعش» ،الفتا ً إلى أن
«العراقيين ما زالوا في وضع إعداد الخطة».
إلى ذلك ،أرجأ كارفر بطء تحرك الجيش

ال��ع��راق��ي ،م��ق��ارن��ة ب��ت��ق��دم «ق����وات س��وري��ا
الديمقراطية» التي يقودها تنظيم «ب ي د»
إل��ى اختالف الطبيعة الجغرافية للمناطق
التي يسيطر عليها داعش في سورية عن تلك
التي في العراق ،باإلضافة إلى أن «الجيش ال
زال في طور البناء».
وأوض��ح أن مسلحي «داع��ش» «يقومون
ب��ت��رح��ي��ل ع��وائ��ل��ه��م إل���ى خ���ارج ال��م��وص��ل،
وي��دف��ع��ون مرتبات أق��ل لمقاتليهم بسبب
مهاجمة القوات األميركية لمؤسساتهم المالية
والنفطية».
من جهة أخرى ،ارتفعت حصيلة الضحايا
في هجوم انتحاري بشاحنة وقود مفخخة
استهدفت نقطة تفتيش تابعة للشرطة
العراقية ،عند مدخل مدينة الحلة ،إلى 60
قتيالً على األقل وأكثر من  70جريحاً.
وسارع تنظيم «داعش» اإلرهابي إلى تبنى
التفجير االنتحاري ،الذي وقع أمس ،مستهدفا ً
نقطة تفتيش «اآلث���ار» ،التي كانت مكتظة
بسيارات العابرين الخاضعة للتفتيش.
من جهته ،ذك��ر ضابط في شرطة الحلة
( 100ك��ل��م ج��ن��وب ب���غ���داد) ،أن الجرحى
تم نقلهم إل��ى مستشفيي الحلة ،الجراحي
ومرجان ،مشيرا ً إلى أن التفجير تسبب بحرق
وتدمير أكثر من ثالثين سيارة.
ي��ذك��ر أن نقطة التفتيش ه��ذه سبق أن
تعرضت قبل سنتين إل��ى هجوم انتحاري
بسيارة مفخخة أسفر عن سقوط نحو 200
شخص بين قتيل وجريح.
وتتجمع عشرات السيارات المدنية عند هذا
الحاجز ،خصوصا ً مع بداية الدوام الرسمي
ونهايته ،لغرض التفتيش قبل الدخول أو
ال��خ��روج م��ن مدينة الحلة ،مركز محافظة
بابل.

ال�سعودية :ال حاجة �إلى قرار
حول الو�ضع الإن�ساني باليمن!
أعلن مندوب السعودية الدائم لدى األمم المتحدة،
عبدالله المعلمي ،أنه ال يرى ضرورة بإصدار مجلس
األمن الدولي قرارا ً حول الوضع اإلنساني في اليمن،
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ي��واص��ل تحالف ال��ع��دوان ال��ذي
تقوده بالده غاراته الهمجية على األحياء السكنية
والمنشآت المدنية في اليمن.
وبحسب «رأي اليوم» ،أض��اف المعلمي ،خالل
مؤتمر صحافي عقده الجمعة ،أن قرار مجلس األمن
رقم  2216هو أس��اس تحقيق الحل السياسي في
اليمن ،معتبرا ً أن بالده متمسكة بالقرار المذكور على
حد قوله.
وزعم المعلمي أن قوات التحالف السعودي تلبي
طلب ما أسماها الحكومة الشرعية اليمنية لمساعدتها

على دحر ما وصفتها بـ «الميليشيات» وهو يقصد بها
قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التي تقاتل
قوى العدوان ومرتزقتها في األراضي اليمنية.
وقال المندوب السعودي ،إن صدور قرار محتمل
من مجلس األم��ن ال��دول��ي ح��ول الوضع اإلنساني
في اليمن غير ض��روري حالياً ،مدعيا ً بأن وكاالت
المساعدة التابعة لألمم المتحدة ال ترى ضرورة
لذلك.
وج��اءت تصريحات السفير السعودي بعدما
أعرب مجلس األمن الخميس عن قلقه إزاء الوضع
المتردي في اليمن حيث يواصل العدوان السعودي
غاراته المكثفة والعشوائية على مختلف المحافظات
اليمنية.

وفي هذا السياق ،أش��ارت الصحف اإليطالية إلى أن
رئيس وزراء البالد «منزعج» بسبب الضغط عليه من قبل
حلفاء روما الغربيين الذين يدفعون إيطاليا إلى خوض
حرب حقيقية في ليبيا ،فيما كتبت صحيفة «كورييري
دي�لا سيرا» أن رينزي «يسعى إل��ى تجنب السيناريو
العسكري بجميع الوسائل المتاحة» ،وشددت على أن
روما تنتظر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قبل
اتخاذ قرار نهائي حول التدخل اإليطالي في البالد.
يبدو أن التحذير من المشاركة اإليطالية في األزمة التي
تعصف بليبيا يعد من النقاط القليلة التي يجتمع عليها
الساسة اإليطاليون .إذ حذر سيلفيو برلسكوني ،رئيس
الوزراء اإليطالي السابق ،والخصم السياسي األبرز لماتيو
رينزي حالياً ،من اتخاذ قرارات سطحية ومستعجلة حول
تدخل بالده في الشؤون الليبية.
وبصرف النظر عن جميع محاوالت السلطات اإليطالية
منع انغماس البالد في األزمة الليبية ،تخرج إلى العلن،
من وقت إلى آخر ،أنباء عن تحركات أميركية وإيطالية
مشتركة للبدء بعملية ضد مسلحي «داعش» في البالد.
وكان قائد القوات األميركية الخاصة في أفريقيا ،دونالد
بولدوك ،أكد األسبوع الماضي ،في تصريحات إعالمية،
أن مركزا ً للتنسيق لهذا التحالف بات جاهزا ً في روما ،األمر
الذي نفته وزارة الدفاع اإليطالية آنذاك ،وقالت إنها تنتظر

تشكيل الحكومة الليبية قبل إنشاء أي غرفة عمليات.
وسبق أن وردت خالل األسبوعين المنصرمين أنباء
تتحدث ع��ن وص��ول ق��وات خاصة إيطالية وفرنسية
وأميركية وبريطانية إلى ليبيا ،إال أنها قوات محدودة وال
تتعدى بضع عشرات من الجنود.
وكان السفير األميركي في إيطاليا ،جون فيليبس أكد
أن خمسة آالف جندي إيطالي سيتوجهون إلى ليبيا.
وأض���اف فيليبس أن ال��ق��وات اإليطالية ستذهب إلى
العاصمة طرابلس من أجل تأمينها ومنع سيطرة تنظيم
«داعش» عليها.
وحول مشاركة قوات أميركية ،قال السفير ،في مقابلة
مع صحيفة «كورييري ديال سيرا» اإليطالية ،إن مساهمة
القوات األميركية لم تتم مناقشتها بعد من قبل إدارة أوباما،
مؤكدا ً في الوقت ذاته على المشاركة االستخباراتية.
وتتخوف بعض دول الجوار من تدخل غربي جديد في
ليبيا ،وتعتبر الجزائر أن أي تدخل عسكري محتمل في
البالد سيسفر عن مزيد من الخراب والخسائر البشرية،
وت��ؤك��د على موقفها المتمسك بالحل السياسي عبر
الحوار.
كما تجمع دول الجوار على رفض أي تدخل عسكري
تقوم به الدول الغربية في ليبيا ،خاصة وأن هذه األخيرة
تربطها مع كل من تونس والجزائر حدود برية.

�صواريخ محكمة ( ...تتمة �ص)9
وتشهد مدينة ع��دن ،منذ تموز الماضي اقتتاال ً
وهجمات متقابلة بين المجموعات الموالية للسعودية
وفي مقدمها «القاعدة» و«داع��ش» وجماعة الرئيس
المستقيل عبدربه منصور هادي .هجمات طال بعضها
ضباطا ً ورجال أعمال وقضاة ومسؤولين حكوميين،
أبرزهم محافظ عدن السابق جعفر محمد سعد الذي
تم اغتياله في السادس من كانون األول .2015
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تأمين
الجيش واللجان موقعي السفينة والقرش في محافظة
الجوف .يأتي ذلك بعد ساعات على إطالق صاروخ
بالستي من نوع قاهر 1 -على تجمعات لقوات هادي
والتحالف السعودي في محافظة الجوف.
وزارة الدفاع أعلنت أيضا ً عن قتل وج��رح عدد من
قوات هادي بعد تدمير ثالثة أطقم لهم في كمين وصف
بالمحكم في مديرية الخب والشعف شمال محافظة
الجوف.
وفي محافظة مأرب أفاد مصدر عسكري عن مقتل
وج��رح ع��دد من ق��وات ه��ادي بعد قصف صاروخي
استهدف تجمعاتهم في منطقة صحن الجن ،فيما
ت��دور مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وق��وات
ه��ادي بمناطق االش��ق��ري والملح وت��ب��اب المشجح

وكوفل بمديرية صرواح ،بالتزامن مع سلسلة غارات
استهدفت المناطق نفسها غرب مدينة مأرب شمال
شرقي اليمن.
وف��ي تعز دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش
واللجان الشعبية من جهة وق��وات ه��ادي مسنودة
بطيران التحالف السعودي من جهة أخرى في أحياء
التوحيد والكمب والزهراء شرق المدينة.
في غضون ذلك شنت طائرات التحالف السعودي
سلسلة غ��ارات جوية على معسكر اللواء  35غرب
تعز .غارات التحالف السعودي طاولت أيضا ً الطريق
الرابط بين مدينتي تعز وإب شمال تعز وسط اليمن.
وج���ددت مقاتالت التحالف ال��س��ع��ودي غاراتها
على مناطق م��س��وره ونقيل ب��ن غ��ي�لان والمدفون
وخلقة ومحلي وبني شكوان في مديرية نهم على
وقع مواجهات بين ق��وات الرئيس ه��ادي المسنودة
بالتحالف السعودي من جهة وقوات الجيش واللجان
الشعبية من جهة أخرى.
وعند الحدود اليمنية السعودية قال مصدر عسكري
يمني إن ع��ددا ً من ق��وات ه��ادي والتحالف السعودي
سقطوا بين قتيل وجريح في عملية محكمة للجيش
واللجان الشعبية في ميدي بمحافظة حجة غرب اليمن.

وقفة احتجاجية في جنيف
�ضد ا�ضطهاد ال�شعب البحريني
نظم مثقفون وحقوقيون ع��رب وقفة احتجاجية
أمام مقر األمم المتحدة في جنيف تضامنا ً مع الثورة
البحرينية واحتجاجا ً على ما يتعرض له الشعب
البحريني من اضطهاد تمارسه السلطة بحقه.
وحمل المشاركون السلطات السعودية مسؤولية
تأجيج األوضاع في البحرين والقمع الذي تتعرض له
التظاهرات الشعبية السلمية.
ومع اقتراب الذكرى الخامسة لالحتالل السعودي
للمدن البحرينية ،وت��زام��ن �ا ً م��ع ت��واج��د منظمات
وشخصيات حقوقية في جنيف للمشاركة بالدورة
ال��ح��ال��ي��ة لمجلس ح��ق��وق اإلن���س���ان ،نظمت وقفة
احتجاجية ضد ما يتعرض له البحرينيون من ظلم
واضطهاد على أيدي نظام آل خليفة.
وبهتافات «يسقط حمد» و»الموت آلل سعود» عبر
المحتجون أم��ام المقر األوروب��ي لألمم المتحدة عن
رفضهم للممارسات اإلجرامية آلل خليفة ،ودعمهم
المتواصل لنضال الشعب البحرني الذي يواجه نظاما ً
يحكم بالحديد والنار وبقوة القمع والعنف.
وعلى هامش الوقفة قال النائب البحريني السابق
ج��واد ف��ي��روز إن ك��ل ه��ذه االنتهاكات م��رده��ا وج��ود
حكومة ظالمة تضطهد الشعب ،ألنه ال توجد هناك
رقابة وال يوجد هناك تداول سلمي للسلطة وهناك فئة
مسلطة على كل مقدرات الشعب ...وفي البحرين هناك

أسرة مسلطة على كل مقدرات الشعب.
بينما صرح رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق
والحريات أحمد عمر قائالً :من جنيف نطالب مملكة
البحرين بااللتزام بالقانون الدولي وبكافة المواثيق
التي قامت بالتصديق عليها وبالقواعد النموذجية
الدنيا لمعاملة السجناء.
وأشار الحقوقي اليمني محمد المسوري إلى أن هذا
النظام الذي يرتكب انتهاكات خطيرة في حق أبناء
شعب ّه ها هو اليوم يخاف من بعثة لتقصي الحقائق
ويرفض السماح لها بزيارة البحرين .وهذا دليل على
أنه نظام ال يستحق البقاء.
وأشار المشاركون في الوقفة بأصابع االتهام في
تأجيج الوضع البحريني إلى قوات االحتالل السعودي
ومساهمتها بقمع المسيرات السلمية للبحرينيين.
وصرح النائب في البرلمان الكويتي عبد الحميد
دشتي :ال شك أن التمادي وصل م��داه ،ولم نجد أي
تطور لحالة حقوق اإلن��س��ان في البحرين .فمازال
الشعب البحريني يعاني وبكل تأكيد لم يكن ذلك
ليحدث لوال تراخي المجتمع الدولي.
وبالرغم من المناشدات الدولية فإن وضع حقوق
اإلنسان في البحرين ال ي��زال موضع االنتقاد ،األمر
ال��ذي ع��زاه معنيون إل��ى عنجهيــة ودموية النظام
البحريني.
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Trumbo
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة ب��راي��ن
ك��ران �س �ت��ون م ��ن إخ � ��راج ج��اي
روش .م�� ��دة ال � �ع� ��رض 124
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس).
London Has Fallen
فيلم تشويق بطولة جيرارد
بوتلر من اخراج باباك ناجافي.
مدة العرض  99دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
Zootopia
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
ج�ن�ي�ف�ي��ر غ ��ودوي ��ن م��ن اخ ��راج
ب��اي��رون ه� ��وارد .م��دة العرض
 108دقيقة( .الس ساليناس،
 ،ABCسينما سيتي ،فوكس).
Room
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ب ��ري
الرس� � � ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج ليني
ابراهمسون .مدة العرض 119
دقيقة ،ABC( .فوكس ،سينما
سيتي).
Zoolander 2
فيلم كوميدي بطولة أوليفيا
م��ون م��ن اخ ��راج ب�ي��ن ستيلير.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس).
Spy Squad
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
بريت ارفين من اخ��راج رزوب
زومبي .مدة العرض  76دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

