
ترامب والرئيس العراقي يتفقان
على استمرار الشراكة األمنية املتضمنة مقاتلة داعش

دافوس )سويسرا(-)أ ف ب( 
 بغداد -البصرة - الزمان 

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  اتفق 
خالل  صالح  برهم  العراقي  ونظيره 
اجتماع األربعاء في دافوس على ضرورة 
في  أميركي  عسكري  دور  على  الحفاظ 
في  األبيض  البيت  أكد  ما  وفق  العراق، 
اثارتها  كبيرة  ضجة  بعد  وذلك  بيان. 
املطالبة  في  البرملان  في  شيعية  قوى 
العراق   من  االمريكية  القوات  بإخراج 
قاسم  االيراني  الجنرال  قتل  عملية  بعد 
سليماني .وجاء في البيان  االمريكي”اتفق 
الشراكة  مواصلة  أهمية  على  الرئيسان 
الواليات  بني  واألمنية  االقتصادية 
قتال  ضمنها  ومن  والعراق،  املتحدة 
تنظيم الدولة اإلسالمية". وأفاد البيان أن 
التزام  على  التأكيد  أعاد  ترامب  "الرئيس 
بالسيادة  يتمتع  بعراق  املتحدة  الواليات 
في  كانوا  بعدما  واالزدهار".  واالستقرار 
األميركي  االحتالل  ضد  "املقاومة"  طليعة 
للبالد بعد غزو العام 2003 وكبدوا الجيش 
االمريكي خسائر فادحة، بات ُسّنة العراق 
النسحاب  ومعارضة  قلقَا  األكثر  اليوم 
إليهم  ينظر  الذين  البالد  من  األميركيني 
النفوذ  تنامي  وجه  في  توازن  كعامل 
هشام  السياسي  املحلل  ويقول  اإليراني. 
إن  الفرنسية  الصحافة  لوكالة  الهاشمي 
مخاوف السنة اليوم تندرج في إطار "عدم 
الذي  الشيعي  السياسي  بالشريك  ثقتهم 
العراق  في  إيران  أجندة  تلبية  إلى  يميل 
على حساب مصالح باقي املكونات وحتى 

على حساب املعارض العربي الشيعي".
وطهران  واشنطن  بني  التوتر  وتصاعد 
حيث  العراقية  األراضي  على  مؤخرًا 
اغتيال  على  املتحدة  الواليات  أقدمت 
سليماني  قاسم  النافذ  اإليراني  الجنرال 

في بغداد، ما استدعى ردًا من إيران التي 
قصفت بصواريخ بالستية قاعدة عسكرية 
وفي  أميركيني.  جنودًا  تستضيف  عراقية 
األميركية،  الضربة  على  غاضب  فعل  رد 
الخامس  في  جلسة  العراقي  البرملان  عقد 
صوت  الحالي  الثاني/يناير  كانون  من 
تواجد  إنهاء  الحكومة  تفويض  على  فيها 
في  بما  البالد،  في  األجنبية  القوات 
وقاطع  أميركي.  جندي   5200 نحو  ذلك 
السنة  النواب  وغالبية  األكراد  النواب 
الشيعية  الفصائل  اعتبار  رغم  الجلسة، 
يدعم  "خائن"  هو  يتغيب  من  أن  حينها 
وجه  التصويت،  قبيل  األميركي.  التواجد 
السني  الحلبوسي،  محمد  البرملان  رئيس 
واملحافظ السابق ملحافظة األنبار الغربية، 
نداء حماسيًا للنواب إلعادة النظر بالقرار. 
ال  قد  اآلن،  نتخذه  الذي  "القرار  إن  وقال 
اآلن.  من  ساعة  بعد  تغييره  من  نتمكن 
ال  إيران  تهمني.  ال  املتحدة  الواليات 
تهمني، ال شيء يهمني بقدر العراق". ولكل 
تاريخ طويل  وإيران  املتحدة  الواليات  من 
النخبة  مع  وثيقة  وعالقات  العراق،  في 
واسع  نفوذ  اليوم  ولطهران  الحاكمة. 
ضمت  التي  الشعبي  الحشد  قوات  عبر 
وبات  الرسمية،  العسكرية  القوات  إلى 
جناحها السياسي صاحب التمثيل األكبر 
في البرملان. بينما دعمت واشنطن القوات 
الدولة  تنظيم  على  حربها  في  العراقية 
والتدريب  الجوية  بالعمليات  اإلسالمية 
والتسليح. وجاء النفوذ املتنامي إليران من 
رصيد خسرته الواليات املتحدة التي قادت 
نظام صدام  2003 إلطاحة  العام  في  الغزو 
حسني السني الذي قمع الشيعة في فترة 
البالد  سنة  الغزو  ذلك  استنفر  إذ  حكمه. 
"مقاومة"  فصائل  في حينه  أسسوا  الذين 
حرب  اندالع  قبل  األميركية،  القوات  ضد 

طائفية عراقية بني عامي 2006 و2007 أودت 
يجدون  اليوم  السنة  لكن  اآلالف.  بحياة 
املعادلة  من  األخرى  الضفة  على  أنفسهم 
اإليراني،  النفوذ  اتساع  فبني  املطروحة. 
الثاني  الخيار  األميركية،  القوات  وبقاء 
النائب  وأثار  إليهم.  بالنسبة  األفضل  هو 
عن محافظة نينوى الشمالية أحمد الجربا 
جلسة  خالل  التساؤالت  من  مجموعة 
تصويت البرملان، قائاًل "بعد إصدار القرار، 
هل جيراننا أصدقاؤنا وليس أسيادنا؟ أم 
إلى دول الجوار؟"، في  البلد  سنسلم قرار 
الحكومة  الجربا  ودعا  إيران.  إلى  إشارة 

"ابتزاز  تحاول  التي  الفصائل  سحب  إلى 
بقطاعات  واستبدالها  السنية  املحافظات 
السلطات  استعادت  وبعدما  عسكرية". 
العراقية السيطرة على املحافظات السنية 
التي سقطت بيد تنظيم الدولة اإلسالمية، 
برزت مخاوف لدى السنة. فقد شهدت تلك 
ضد  املعارك  بفعل  كبيرًا  دمارًا  املناطق 
 2014 العام  في  سيطروا  الذين  الجهاديني 

على ما يقارب ثلث مساحة العراق. 
إقليم سني؟ 

الدولي  والتحالف  الشعبي  الحشد  وكان 
املعارك  تلك  خالل  واشنطن  بقيادة 

الدولة  تنظيم  ضد  نفسه  الخندق  في 
قوات  من  اآلالف  يزال  وال  اإلسالمية. 
قواعد  ست  نحو  في  منتشرين  التحالف 
عسكرية عراقية، كلها في املناطق السنية 
أيضًا  سعى  الحشد  أن  غير  الكردية.  أو 
األمر  املناطق،  تلك  في  تعزيز وجوده  إلى 
الذي زاد من حساسية السنة. ويقول قائد 
عسكري أميركي في العراق لوكالة فرانس 
برس طالبًا عدم كشف هويته إن "وجودنا 
ويضيف  املناطق".  تلك  في  كرادع  يعمل 
"كلما كان وجودنا أصغر، كلما كان بوسع 

تحقيق  إلى  السعي  الفاعلة  الجهات 

سنية،  شيعية،  الخاصة...  مصالحها 
تلك  ستهاجم  مختلفة.  عشائر  أيزيدية، 
الوحدات بعضها ضد تهديدات متصورة".
ويأتي انعدام الثقة هذا في وقت حساس 
العراق  جنوب  مناطق  تشهد  إذ  للغاية، 
موجة  أشهر  منذ  الشيعية  الغالبية  ذات 
وضد  للحكومة،  مناهضة  احتجاجات 
السنية  املناطق  وبقيت  اإليراني.  النفوذ 
تعرضها  خشية  الحراك،  هذا  عن  بعيدة 
دفعها  ما  طائفي،  أساس  على  لالنتقادات 
األميركي  التوتر  إلى الصمت أيضا حيال 

اإليراني.
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الدولة  وزير  طالب  -الزمان   الرياض-لندن 
السعودي للشؤون األفريقية االربعاء واشنطن 
االميركية  الالئحة  من  السودان  بشطب 
املبعوث  لقائه  اثناء  لالرهاب،  الداعمة  للدول 
وفتحت  الرياض.  في  للسودان  األميركي 
لتعزيز  جديدة  عالقات  صفحة  الرياض 
محيطها االمني العربي مع الحكم الجديد في 
ضمن  الخرطوم  واشنطن  وتدرج   . الخرطوم 
 1993 منذ  لالرهاب  الراعية  للدول  قائمتها 
بتهمة التعاون مع جماعات اسالمية متطرفة 
مؤسسها  عاش  التي  القاعدة  رأسها  على 
وزعيمها السابق أسامة بن الدن في السودان 
 2017 في  املتحدة  الواليات  ورفعت  لفترة. 
السودان  على  فرضتها  اقتصادية  عقوبات 
عام 1997 لكنها أبقت الخرطوم على قائمتها 
جانب  إلى  لإلرهاب  الراعية  للدول  السوداء 
إيران وكوريا الشمالية وسوريا. ونقلت قناة 
السعودي  الوزير  عن  الحكومية  اإلخبارية 
"أكدنا  قوله  قطان  عبدالعزيز  بن  أحمد 
السودان  اسم  رفع  ضرورة  على  لـواشنطن 
قطان  تصريحات  وجاء  اإلرهاب".  الئحة  من 
دونالد  السفير  األميركي  املبعوث  لقائه  اثناء 
السعودية  الخارجية  مقر  في  االربعاء  بووث 

السعودية  "دعم  قطان  وأكد  الرياض.   في 
تطلعات  وتحقيق  واستقراره  السودان  ألمن 
شعبه الشقيق". وشّدد "على ضرورة التنسيق 
والدولية  اإلقليمية  الدول  مع  والتعاون 
للمرحلة  املعرقلة  الجهات  ملنع  الصديقة 
االنتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر 
بالسودان". وفي تشرين األول/اكتوبر الفائت، 
بن  سلمان  امللك  السعودي  العاهل  استقبل 
عبد العزيز رئيس الوزراء السوداني ورئيس 
وبحث  البرهان  الفتاح  عبد  السيادة  مجلس 
معهما التعاون الثنائي. وبعد إطاحة الرئيس 

السعودية  تعّهدت  البشير  عمر  السابق 
 455( دوالر  مليون   500 بإيداع  واإلمارات 
مليون يورو( في املصرف املركزي السوداني، 
ومشتقات  وأدوية  غذائية  مساعدات  وتقديم 
دون  من  دوالر،  مليار   2,5 بقيمة  نفطية 
توضيح ما إذا كانت املساعدات عبارة عن هبة 
أو قرض. وفي ايلول/سبتمبر الفائت، تحدث 
رئيس الحكومة السودانية االنتقالية عبد اهلل 
"تقدم"  لواشنطن عن  زيارة  حمدوك في ختام 

باتجاه شطب السودان من هذه الالئحة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

السعودية تطالب اإلدارة األمريكية 
بشطب السودان من الئحة دول االرهاب

 اجتماع دول اجلوار الليبي في اجلزائر..
وأنقرة:حفتر العقبة الوحيدة أمام السالم

ستة صواريخ غراد تعطل مطار طرابلس عدة ساعات
اجلزائر-اسطنبول - طرابلس - الزمان 

الخميس  اليوم  الجزائر  تستضيف 
الجوار  "دول  خارجية  لوزراء  اجتماعًا 
الليبي"، في إطار الجهود الدولية للتوصل 
الليبية،  لألزمة  سياسية  تسوية  إلى 
الجزائرية.  للخارجية  بيان  بحسب 
لبضع  الجوية  املالحة  حركة  فيماُعلقت 
الذي  الوحيد  املطار  في  األربعاء  ساعات 
يعمل في العاصمة الليبية طرابلس، عقب 

سقوط صواريخ داخله.
وقال املتحدث باسم الجيش الليبي العقيد 
الدولي  معيتيقة  مطار  إن  قنونو  محمد 
تعرض لقصف "بستة صواريخ غراد"، في 
تم  الذي  النار"  اطالق  لوقف  جديد  "خرق 
الثاني/يناير  كانون   12 في  اليه  التوصل 

بني االطراف الليبية املتحاربة.
الحرب  مجرم  "ميليشيات  قنونو  واتهم 
املتمرد )املشير خليفة( حفتر" بتنفيذ هذه 
معيتيقة  مطار  إدارة  وعّلقت  الهجمات. 
قليلة  ساعات  بعد  تعلن  أن  قبل  الرحالت 

استئنافها.

اآلتية  خاصة  طائرات،  مسار  تحويل  وتم 
بعد  على  مصراتة  مطار  إلى  تونس،  من 
يزور  أن  املقرر  ومن  شرقا.  كلم   200
إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
زارها  ان  بعد  يومني،  ملدة  األحد  الجزائر 
كونتي  جوزيبي  اإليطالي  الوزراء  رئيس 
والتركي  الفرنسي  الخارجية  ووزراء 

الخارجية   وأكدت  واإليطالي.  واملصري 
الجزائرية في البيان "بمبادرة من الجزائر، 
23 كانون الثاني/ سينعقد يوم الخميس 
اجتماع  العاصمة  بالجزائر   ،2020 يناير 
الليبي،  الجوار  دول  خارجية  لوزراء 
السودان،  مصر،  تونس،  من  كل  بمشاركة 

تشاد والنيجر".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية املالي" 
نظرًا  االجتماع،  "هذا  أيضًا  سيحضر 
البلد  هذا  على  الليبية  األزمة  لتداعيات 
الجزائرية  الخارجية  وشددت  الجار". 
الجهود  إطار  في  "يندرج  اللقاء  أن  على 
لتدعيم  الجزائر  تبذلها  التي  الحثيثة 
الجوار  بلدان  بني  والتشاور  التنسيق 

الليبي والفاعلني الدوليني من أجل مرافقة 
الليبيني للدفع بمسار التسوية السياسية 
بني  الشامل  الحوار  طريق  عن  لألزمة 

مختلف األطراف الليبية".
"استعراض  سيتم  أنه  إلى  البيان  وأشار 
ليبيا"  في  الحاصلة  األخيرة  التطورات 
في  األشقاء  "تمكني  بهدف  اللقاء،  خالل 
ليبيا من األخذ بزمام مسار تسوية األزمة 
في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي من 
وزير  وقال  طبيعته  كانت  ومهما  كان  أي 
اوغلو  تشاوش  مولود  التركي  الخارجية 
امس ان رجل ليبيا القوي خليفة حفتر هو 
اتفاق  الى  التوصل  أمام  الوحيد  العائق 
سالم في هذا البلد، ودافع عن تعاون انقرة 
النزاعني  إلنهاء  موسكو  مع  للجدل  املثير 

في ليبيا وسوريا.
دافوس  منتدى  في  اوغلو  تشاوش  وقال 
انقرة تعمل مع روسيا في  ان  االقتصادي 
امللفني السوري والليبي ألن موسكو العب 
بعد  فيهما  تقدم  احراز  وتحاول  رئيسي 

فشل أوروبا.

القاهرة - مصطفى عمارة 
شعبيا  غضبا  املنيا   اطباء  حادثة  فّجرت 

وبرملانيا حيث  ادت الحادثة اىل وفاة ثالثة 

سيارة  حادثة  ىف  اخرين   16 واصابة  اطباء 

بعد تكليفهم من قبل الوزارة بحضور دورة 

تدريبية بالقاهرة دون قبول أية اعتذارات .

شن  الحادثة  تلك  عىل  فعل  رد  أول  ويف 

وزبرة  عىل  شديدا  هجوما  الربملان  اعضاء 

الصحة بسبب ارصارها عىل مركزية التدريب 

لالطباء  مشقة  يشكل  ما  وهو  القاهرة  ىف 

من  عدد  وطالب  للوزارة.  اموال  واهدار 

يف  الصحة  وزيرة  من  الثقة  بسحب  النواب 

يف  فشلها   ومنها  العديدة  إخفاقاتها  ظل 

ادارة أزمة نقص الدواء فضال عن إدارة ملف 

الصحة بعشوائية واهامل .

بالغا  االطباء  نقابة  ذاته قدمت  السياق   ىف 

اىل النائب العام واخر للرقابة االدارية لفتح 

املالبسات  جميع  ىف  وجنايئ  ادارة  تحقيق 

وزيرة  تتخذها  التي  التعسفية  والقرارات 

الصحة .
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مصر : موجة غضب 
برملانية وشعبية ضد 

وزيرة الصحة
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التي  والكهولة  البدانة  خلف هذه  بغداد - الزمان 
بدا عليها اإلرهابي شفاء النعمة في الصور التي 
تداولتها مواقع التواصل االجتماعي، يقبع إرهابي 
خطير مسؤول عن أكثر الفتاوى تشددا ودموية، 
فهو عالم دين ومنظر ومفت لدى داعش، ارهابي 
ابناء  وله خمسة  متزوج  مراوغ،  ومتحدث  خطير 
احدهم مفٍت تكفيري في التنظيم اإلرهابي. عمل 
ومدير  مازن  الشهيد  إمام وخطيب جامع  النعمة 
أيضا  الدينية  الخطب  ويلقي  اليقني،  امام  مركز 
يعتبر  الذي  تموز   17 حي  في  املفتي  جامع  في 
سابقا مقر االفتاء التابع لتنظيم داعش االرهابي. 
ويقول االرهابي في معرض اعترافاته امام قاضي 
محكمة تحقيق نينوى املختصة بقضايا االرهاب 
املدينة  في  الكائنة  االسالمية  الجامعة  انه خريج 
املنورة في السعودية 1984 مؤمن بالفكر السلفي، 
ُعّين في مدرسة الراشدين في عجمان  االماراتية 

واستمر لثالثة اشهر حتى عودته الى البالد.
فكر سلفي

ويضيف االرهابي انه عاد الى العراق بعد تطوير 
يعمل في أي مجال  ولم  السلفي  الفكر  ذهني في 
منها  عدة  مناصب  ليشغل   2003 احداث  لغاية 
احد  في  للعمل  ونسب  نينوى  اوقاف  مديرية  في 

أكن  “لم  النعمة  ويتابع  وإمام.  كخطيب  الجوامع 
القوات  واعتبر  العراقي  السياسي  بالنظام  مؤمنا 
االمنية العراقية قوات مرتدة ويجب مقاتلتها كونها 
فعليا  قام  انه  ويذكر  االمريكية”.  للقوات  مناصرة 
باملشاركة  قيامه  عبر  العراقية  القوات  بمحاربة 
جيش  وتحديدا  املسلحة  الفصائل  تشكيل  في 
املجاهدين وجيش محمد والجيش اإلسالمي، وعن 
أعطيت  والعقيدة  الفقه  درست  لكوني  يقول  دوره 
استباحة  شأنها  من  التي  الفتاوى  من  العديد 
العديد  جرت  اذ  وقتلهم  العراقية  االمنية  االجهزة 
من عمليات االغتياالت والتفجيرات في املوصل في 
العديد من  بمساعدة مشاركة  و2007   2006 اعوام 

أئمة الجوامع واستمررت حتى 2014
دعم مالي

وأضاف عام 2007  سافرت الى مدينة مكة ألداء 
مصطفى  ابو  باإلرهابي  والتقيت  العمرة  مناسك 
متشدد  لندن  في  مقيم  موصلي  وهو  النجماوي 
فيها  شرحت  دينية  امور  في  وتناقشنا  فكريا 
اوضاع املوصل وتفاصيل تواجد القوات العراقية 
الفصائل  دور  عن  وتحدثنا  لالمريكان  ووالئها 
دوالر  االف   6000 قدره  مبلغ  ومنحني  الجهادية 
املسلحة  الجماعات  على  انفاقها  وطلب  امريكي 

بعناصر  التقيت  املوصل  الى  رجوعي  ولدى 
عليهم”.  املبلغ  بتوزيع  وقمت  املسلحة  الجماعات 
الى  اخرى  مرة  ذهبت  نفسه  العام  “في  وتابع 
ايضا  بالنجماوي  والتقيت  الحج  السعودية ألداء 
الغنيمان  اهلل  عبد  الشيخ  املدعو  على  وعرفني 
معلومات  يمتلك  وكان  الجنسية  سعودي  وهو 
عني وعن معتقداتي وزودني االخير بأربعة آالف 
اهلل  عبد  مدرسة  “أسست  ويسترسل  دوالر. 
االرهابيني  من  للعديد  الدروس  ومنحت  النعمة 
وتعليمهم بعد دخولهم في الفكر السلفي، احدهم 
كان املرافق الشخصي للخليفة البغدادي والعديد 
من قيادات االرهابية في تنظيم داعش ممن شغلوا 

مناصب عديدة ومارسوا أعماأل ارهابية كثيرة.
جند مرسلون

ويتحدث شفاء النعمة عن احداث عام 2014 وما 
داعش،  قبل  من  الفتح”  عملية  “نجاح  اسماه 
اني  حتى  بالفرح  شعور  “اصابني  فيقول 
 17 منطقة  في  العملية  في  املشاركني  اعتقدت 
تموز انهم مرسلون من اهلل، وبعدها اصبحت 
بمقاتلة  وتمثلت  علني  بشكل  تحريضية  خطبي 
باالنخراط  الشباب  وتحريض  االمنية  القوات 
في صفوف داعش ورفعت مع عناصر داعش 

امام  بمبايعته  الجامع وقمت  فوق  التنظيم  راية 
القاضي الشرعي القحطاني السعودي ورددت 
 . العفري  معتز  ابو  االرهابي  يد  على  البيعة 
ديوان  عن  مسؤوال  للعمل  تنسيبي  “تم  ويؤكد 
التعليم ضمن والية نينوى ولم اتسلم اي كفاالت 
في  بالتدريس  ايضا  وكلفت  التنظيم  لنصرة 
مركز امام اليقني في مقر جامعة املوصل حيث 
يتم تخريج طالب املركز بعد دورة تكثيفية ليتم 
بالعمل بصفة شرعيني وتوزيعهم على  تكليفهم 
التنظيم وكانت كل دورة تخرج حوالي  دواوين 
الى  اضافة  “كلفت  وتابع  ارهابيا”.  خمسني 
التابعة  الشرعية  املحكمة  رئيس  اعمالي بصفة 
لديوان القضاء واملظالم في املوصل واشترطنا 
الدخول الى املحكمة من الباب الخلفي لكي ال يتم 
التعرف على هوياتنا واقترحت تقسيم املحكمة 
الى اقسام وتعيني عدد من القضاة ممن قمت 
بتدريسهم من قبلي، وكنت استمع الى الدعاوى 
)العوام(  باملواطنني  الخاصة  العامة  والقضايا 
منها  والعقوبات  االحكام  من  العديد  واصدرت 
الجلد والغرامة والرجم بحق مواطنني املوصل”. 
في  الباري  عبد  أبو  املكنى  االرهابي  ويواصل 
عام 2015 تمت اعادتي الى ديوان التعليم ولدي 

القرنني(  )ذو  امللقب  باالرهابي  وطيدة  عالقة 
الجنسية  مصري  وهو  التعليم  ديوان  مسؤول 
والرياضيات  الفيزياء  بتدريس  يعمل  وكان 
يستبدل  ان  قبل  املناهج  تغيير  عليه  واقترحت 
مجلس  أعضاء  أحد  والده  اردني  بشخص 
النعمة  شفاء  بقي  حاليا”.   االردني  النواب 
خالفات  وبسب  املوصل  جامعة  في  يدرس 
اعادته  وتمت  فصله  جرى  وفقهية  عقائدية 
دمج  تم  حتى  الشرعية  الدورات  في  للتدريس 

يقول  وكما  املساجد.  ديوان  مع  التعليم  ديوان 
التنظيم  الى  باالنتماء  املواطنني  تشجيع  “جرى 

املواطنني  معاقبة  املتضمنة  الفتاوى  وأصدرت 
اعطيت  وكذلك  املساجد  يدخلون  ال  الذين 
وفتوى  السكائر  يدخنون  ملن  بالجلد  فتوى 
من  التوبة  ببطاقة  يسمى  ما  تقديم  بوجوب 
بتسليم  وقيامهم  االمنية  االجهزة  منتسبي  قبل 
وأفتيت ايضا  السالح املسدس والكالشنكوف 
بوجوب قيام اصحاب املحالت بدفع مبالغ زكاة 

املوصل  من  املسيحيني  بإخراج  فتاوى  وكذلك 
فتاوى  الشيعة وأصدرت  املواطنني  قتل  وحللت 
اخرى في ما يخص السبايا االيزيديات بجواز 
وقتل  وبيعهن  التنظيم  لعناصر  سبايا  اخذهن 
بمصادرة  افتيت  وكذلك  االيزيديني،  الرجال 
دور النازحني وأفتيت لعناصر التنظيم بوجوب 
تفجير الجوامع في املوصل التي يوجد بداخلها 
جامع  تفجير  ومنها  والصالحني  لألنبياء  قبور 

النبي يونس في آب 2014

اعترافات شفاء النعمة صاحب فتاوي تفجير املراقد وسبي األيزيديات وطرد املسيحيني من املوصل

ينتمون  مسلحون  قتل  الزمان   -البصرة—  بغداد 
معروفة  مدنية  ناشطة  محددة  غير  ملليشيا 
بخدماتها االنسانية  بهجوم مسلح وسط مدينة 
البصرة في جنوب العراق، بحسب ما قال مصدر 
أمني األربعاء، مع تواصل االحتجاجات املطالبة 
انتظارها.  طال  سياسية  إصالحات  بتنفيذ 
وكالة  بحسب  البصرة  شرطة  في  ضابط  وقال 
املدنية  الناشطة  »قتلت  الفرنسية  الصحافة 
جنات ماذي )49 عامًا(، بهجوم شنه مسلحون 
الدفع«،  رباعية  سيارة  يستقلون  مجهولون 
مشيرًا إلى إصابة خمسة آخرين بينهم ناشطة 

بجروح بالغة.
الثالثاء  ليل  منتصف  قبيل  الهجوم  ووقع 
الطب  دائرة  في  طبي  مصدر  وأكد  األربعاء، 
التي  الناشطة  جثة  »تلقي  البصرة  في  العدلي 
بالرصاص«.  إصابتها  إثر  الحياة  فارقت 
والناشطة املغدورة تقوم باعمال خيرية للفقراء 
وقد كرست حياتها منذ سنوات بعيدة للمجتمع 
. وتعرض متظاهرون وناشطون يقدمون خدمات 
للهجوم  للمتظاهرين،  أولية  وإسعافات  طبية 
االحتجاجات،  ساحة  من  عودتهم  طريق  في 
الحادث بعد  فرانس برس. ويأتي  وفقا ملراسل 
مقتل أربعة متظاهرين خالل اليومني املاضيني 
ويشكو  وطبية.  أمنية  ملصادر  وفقا  بغداد،  في 
الناشطون منذ أشهر من التعرض لحملة مكثفة 

إنها  يقولون  التي  والقتل  الخطف  عمليات  من 
وهناك  تحركاتهم.  لوقف  تخويفهم  إلى  تهدف 
ترقب  مع  البالد  في  األوضاع  توتر  من  قلق 
خروج تظاهرة حاشدة الجمعة، دعا إليها رجل 
بصورة  تدعو  الصدر،  مقتدى  الشيعي  الدين 
يتواجدون  أميركي  جندي  خروج  إلى  رئيسية 
على  الضغط  املتظاهرون  وعزز  العراق.  في 
السلطات، بتنظيم اعتصامات في مناطق جديدة 
مشتعلة.يمثل  بإطارات  عدة  طرقات  وأغلقوا 
إجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخابي 
رئيس وزراء مستقل ومحاسبة  جديد وتسمية 
قتلة املحتجني، املطالب الرئيسية للمتظاهرين. 
وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات 
شخصًا   460 نحو  مقتل  عن  البالد  أنحاء  في 
 25 من  أكثر  وإصابة  املحتجني،  من  غالبيتهم 
مقتل  االثنني،  بغداد  وشهدت  بجروح.   ألفًا 
ثالثة متظاهرين خالل صدامات مع قوات األمن 
إصابته  إثر  الثالثاء  رابع  متظاهر  قتل  كما 
وفقًا  الجمجمة،  في  للدموع  مسيل  غاز  بقنبلة 
عن  املدافعون  ويتهم  وطبية.  أمنية  ملصادر 
عبوات  باستخدام  األمن  قوات  األنسان  حقوق 
لعشرة  حجمها  يصل  عسكري،  طراز  من  غاز 
أضعاف التي تستخدم في تفريق االحتجاجات، 
وإطالقها بشكل مباشر على املتظاهرين وليس 

في الهواء.

اغتيال ناشطة  انسانية
في البصرة وقطع الطرقات 
يوقف انتاج حقل الناصرية


