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فقدت أثناء مشاركتها في العمليات

بعد تصنيفه منظمة إرهابية

حتطم مقاتلة إماراتية في اليمن واستشهاد طياريها
اعلنت قيادة التحالف العربي الذي
تقوده السعودية ضد احلوثيني في اليمن،
ان املقاتلة االماراتية التي اعلن امس عن
فقدانها اثناء مشاركتها في العمليات
حتطمت «نتيجة عطل فني» ،ما ادى الى
مقتل طياريها.
واوردت وك��ال��ة االن��ب��اء السعودية
الرسمية (واس) “أعلنت قيادة قوات
حتالف إعادة الشرعية في اليمن استشهاد
ط��ي��اري��ن اث��ن�ين م���ن ال���ق���وات اجل��وي��ة
اإلماراتية فجر اليوم االثنني إثر حتطم
طائرتهما من نوع +ميراج +في األراضي
اليمنية نتيجة عطل فني».
وكانت وكالة االنباء االماراتية (وام)
اوردت صباحا اع�لان ال��ق��ي��ادة العامة
للقوات املسلحة “فقدان طائرة مقاتلة
ضمن قواتها املشاركة في قوات التحالف
العربي ال���ذي ت��ق��وده اململكة العربية
السعودية” دعما لقوات الرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي.
وهي املرة االولى تعلن االمارات ،احدى
ابرز دول التحالف ،فقدان طائرة حربية
تابعة لها منذ بدء عمليات التحالف اواخر
آذار/مارس .2015
واف��ادت مصادر امنية مينية وشهود
في مدينة عدن بجنوب اليمن ،عن ارتطام
ط��ائ��رة حربية ف��ي وق��ت مبكر االثنني
بأحد جبال املدينة ،من دون ان يكون في
االمكان حتديد ما اذا كانت هذه الطائرة
هي نفسها.
واش����ارت امل��ص��ادر االم��ن��ي��ة ال���ى ان
طائرات حربية تابعة للتحالف حلقت
“بكثافة” فوق سماء عدن فجر اليوم،
تزامنا مع “جتدد االشتباكات املسلحة بني
قوات االمن ومسلحني من تنظيم القاعدة”
في املدينة الساحلية.
واوضحت املصادر ان مروحيات من
ط��راز “آباتشي” استهدفت فجرا مواقع
للجهاديني في حي املنصورة بعدن ،احد
ابرز معاقل تنظيم القاعدة.
وتشهد املدينة التي تعرف منذ اشهر

اضطربات أمنية في عدن نتيجة االشتباكات مع مسلحني من تنظيم القاعدة

وضعا امنيا مضطربا وتناميا في نفوذ
املجموعات اجل��ه��ادي��ة ،اشتباكات منذ
نهاية االسبوع بني قوات االمن وعناصر
من تنظيم القاعدة ،في محاولة من القوات
احلكومية لبسط سيطرتها على مناطق
تعد معاقل اساسية للجهاديني في املدينة.
وافادت مصادر امنية امس ان االشتباكات
اجل��م��ع��ة وال��س��ب��ت ادت ال���ى مقتل 19

شخصا بينهم  17عنصرا من القاعدة.
ومع حتطم املقاتلة االماراتية يكون
التحالف خسر ثالث طائرات حربية منذ
بدء عملياته في اليمن.
ففي ديسمبر ،حتطمت طائرة حربية
بحرينية من طراز “اف ”-16في منطقة
جازان القريبة من احلدود اليمنية بجنوب
غرب السعودية ،بسبب “خلل فني” على

ما اعلن في حينه .وف��ي مايو ،حتطمت
مقاتلة تابعة لسالح اجلو املغربي اثناء
مهمة فوق اليمن وقتل طيارها.
وت��ك��ب��دت االم�����ارات خ��س��ائ��ر ف��ادح��ة
في معارك اليمن ،اذ قتل العشرات من
جنودها ،بينهم اكثر من خمسني قضوا
في سبتمبر  2015في اط�لاق احلوثيني
ص��اروخ ارض ارض في محافظة مأرب

شرق صنعاء.
ووس��ع التحالف عملياته في اليمن
منذ الصيف املاضي لتشمل ،اضافة الى
ال��غ��ارات اجل��وي��ة ،ت��ق��دمي دع��م ميداني
م��ب��اش��ر ل��ل��ق��وات احل��ك��وم��ي��ة بالعتاد
واجلنود والتدريب .ومتكنت قوات هادي
منذ يوليو من استعادة خمس محافظات
جنوبية ابرزها عدن.

دعت القاهرة إلى حماية حربة التعبير

بعد تنفيذهم هجومني منفصلني قرب مستوطنة لالحتالل

«رايتس ووتش» تطالب مصر بإلغاء سجن
مراهقني أقباط أدينوا بازدراء اإلسالم

استشهاد  3فلسطينيني في الضفة الغربية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس مصر الى «حماية حرية
التعبير» والغاء احكام بسجن اربعة مراهقني اقباط دينوا ب»ازدراء
االسالم» بعد ان ظهروا في شريط فيديو وهم ميزحون ويقلدون اداء
املسلمني للصالة بطريقة خاطئة.
وقضت محكمة جنح في  26فبراير املاضي بسجن املراهقني الثالثة
خمس سنوات كما قررت ايداع صبي رابع عمره  15عاما في مصلحة
االحداث .ولم يتم القبض على املراهقني بعد احلكم.
وقال محاميهم ماهر جنيب لوكالة فرانس برس ان موكليه كانوا
يقلدون “اعدامات جهاديي داعش” ولم يقصدوا اي اهانة لالسالم.
وكان مقطع فيديو مدته  33ثانية جرى تصويره في يناير 2015
يظهر فيه اربعة اطفال احدهم جاثم على ركبتيه ويقوم بالدعاء على
الطريقة االسالمية ثم يقوم زميل له باالشارة بعالمة الذبح على
رقبته .ثم يقول طفل لالخر “حرما” فيرد “جمعا” كما يتبادل املسلمون
السالم بعد االنتهاء من الصالة.
واك��د ندمي ح��وري مساعد مدير ادارة الشرق االوس��ط في منظمة
هيومن رايتس ووتش في بيان ان “السخرية من(الدولة االسالمية)
او اي مجموعة دينية اخرى ومزاح االطفال ليس جرمية».
ودعا السلطات املصرية الى الغاء املادة املنصوص عليها في قانون
العقوبات والتي تستخدم ملالحقة االشخاص” املتهمني ب “ازدراء
االدي��ان» .وفي ديسمبر املاضي ،قضت محكمة جنح في املنيا بسجن
مدرس الشبان املدانني  3سنوات بعد ادانته بازدراء االسالم ملشاركته
معهم في الفيديو الذي اعتبر مسيئا لالسالم .لكن لم يتم توقيفه بعد
هو االخر .وتابع حوري “بدال من اخلضوع لوجهات نظر رجعية حول
ازدراء االديان يتعني على السلطات املصرية حماية حرية التعبير».

قتيل و 6جرحى في انفجار
موقع نفطي بالغابون
خلف انفجار لم يعرف سببه في موقع نفطي جنوب غرب الغابون
قتيال وستة جرحى اصابت اربعة منهم خطرة ،وفق ما اعلن وزير
النفط واحملروقات الغابوني ايتيان نغوبو.
واضاف ان االنفجار ادى الى “حريق يجري العمل على اطفائه”
موضحا ان موقع االنفجار “ليس في حالة انتاج لكنه يحوي نحو الفي
برميل من النفط».

قوات االحتالل تواصل اعتداءاتها بحق الفلسطينيني

استشهد ثالثة فلسطينيني بعد تنفيذهم
هجومني منفصلني قرب مستوطنة كريات
اربع قرب اخلليل في جنوب الضفة الغربية
احملتلة ،على ما اعلن اجليش االسرائيلي
امس االثنني.
وافاد اجليش في بيان ان “مهاجمني اطلقا
النار على م��ارة في موقف للحافالت عند
مدخل كريات اربع فردت القوات التي تقوم
بحراسة املنطقة وقتلتهما».
وتابع البيان انه “بعد دقائق وفي هجوم
ثان ،صدمت سيارة الية عسكرية استقدمت
الى املوقع .فردت القوات واطلقت النار على

املهاجم م��ا ادى ال��ى قتله» .وم��ن جانبها،
اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان الشبان
الثالثة هم قاسم فريد ابو عودة ( 30عاماً)
من مدينة اخلليل و يوسف مصطفى طرايرة
( 18عاماً) من بلدة بني نعيم وأمير فؤاد
اجلنيدي ( 22عاما ً) من مدينة اخلليل.
وذك��ر اجليش اصابة جندي في الهجوم
باطالق النار ،فيما اصيب جنديان اخران
ب��ج��روح طفيفة ف��ي عملية ص���دم االل��ي��ة
العسكرية.
وق���ال���ت م��ت��ح��دث��ة ب��اس��م اجل��ي��ش ان
الفلسطينيني اللذين نفذا الهجوم االول اطلقا

النار بواسطة مسدس ورشاش.
ومنذ االول من اكتوبر ،قتل  193فلسطينيا
بينهم ع��رب��ي اسرائيلي واح���د ف��ي اعمال
عنف تخللتها مواجهات ب�ين فلسطينيني
واسرائيليني واطالق نار وعمليات طعن قتل
فيها ايضا  28اسرائيليا اضافة الى اميركي
واريتري وسوداني ،بحسب تعداد لوكالة
فرانس برس.
وتقول الشرطة االسرائيلية ان نحو نصف
الفلسطينيني قتلوا برصاص عناصرها او
اجليش خالل تنفيذهم هجمات بالسكني على
اسرائيليني.

خصومه يؤكدون أنه يشجع امليول العدوانية

ترامب يساهم في تأجيج العنف باالنتخابات األميركية
بعد تصريحاته النارية والهجومية،
ساهم دون��ال��د ترامب في حتويل الساحة
السياسية االميركية ال��ى ميدان للمعركة
ح��ي��ث يتهمه خ��ص��وم��ه بتشجيع امل��ي��ول
العدائية وتأجيج مستوى النقاش ،بحسب
خبراء.
وق���ال ستيفن شميت اس��ت��اذ العلوم
السياسية في جامعة اي��وا لوكالة فرانس
برس “اتوقع تصاعد التوتر وازدياد مستوى
العنف خالل التجمعات السياسية املقبلة».
وف��ي املنافسة الطويلة للوصول الى
البيت االبيض التي تثير استياء العديد من
املراقبني ،ستبقى نهاية االس��ب��وع املاضي
نقطة حت���ول ج��دي��دة م��ل��ح��وظ��ة لنوعية
النقاش.
ومساء اجلمعة وقعت صدامات والغي
مهرجان انتخابي لترامب ف��ي شيكاغو،
وصباح السبت ح��اول رج��ل الوصول الى
منبر جتمع انتخابي للمرشح اجلمهوري في
اوهايو ما ارغم عناصر االستخبارات على
التدخل .وبعد ساعات القى شرطيون الغاز
املسيل للدموع على متظاهرين معارضني
لترامب في كانساس سيتي.
ويبدو ان احلملة تتحول الى اج��واء من
الفوضى والصخب مع جت��اوزات عنصرية
احيانا اثناء تنقالت ترامب.
من جهته ،هدد ترامب أمس األول بارسال
م��ن��اص��ري��ه ل�لاخ�لال بتجمعات خصمه

ترامب متحدثا ً

الدميوقراطي بيرني ساندرز.
فهل هذا يعني ان الصدامات واالهانات
واملرافقني وال��ه��راوات باتت ج��زءا ال يتجزأ
من مشهد االنتخابات الرئاسية االميركية
في 2016؟ يخشى البعض ان يكون االمر
كذلك .وكتبت صحيفة “واشنطن بوست” ان
“ترامب اشعل حريقا فهل ميكن اخماده؟».
عراك باأليدي
وقال شميت «االن سيتوجه انصار ترامب
الى مهرجانات ساندرز االنتخابية لالخالل
ب��ه��ا .ث��م س��ي��رد م��ن��اص��رو س��ان��درز باملثل

خارجيات

وسيحصل عراك بااليدي وستقع اصابات».
وم���ع خ��ط��اب��ه ال���ن���اري ض��د واش��ن��ط��ن
واهاناته خلصومه وهجماته على املسلمني،
يتعرض ترامب النتقادات ويتهم بتأجيج
االحقاد وتشجيع مناصريه على العنف.
وف��ي م��ق��ال نشر االح���د كتبت صحيفة
“واشنطن بوست” ان “خطابه العدائي
يشجع التجاوزات العنيفة في جتمعاته”
االنتخابية.
واالسبوع املاضي تعرض جون ماكغرو
ال��رج��ل امل��س��ن ف��ي ال 78م��ن العمر فجأة
بالضرب ملتظاهر اسود خالل جتمع لترامب
في كاروالينا الشمالية .وقال ماكغرو “لقد
اعجبني االمر ان اغلق فمه الكبير” مضيفا
“املرة القادمة علينا رمبا قتله».
ورفض ترامب حتمل املسؤولية في هذه
القضية واستمر في التأكيد بان جتمعاته
غير عنيفة حتى وان كان يتالعب شخصيا
باخلطوط احلمر.
وقال معلقا على رجل قاطعه اثناء القاء
خطاب “اود ان الكمه في وجهه».
وب��رر ترامب جت���اوزات بعض انصاره
باسم “الغضب” الذي يحق لهم ان يشعروا
به.
وبالتالي من الطبيعي ان تصبح االماكن
التي يتوجه اليها ترامب ملتقى الناشطني
العنصريني او املدافعني عن املقيمني في البالد
بصورة غير مشروعة.

البحرين تعلن إبعاد لبنانيني
ثبت انتماؤهم حلزب الله
اعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس ابعاد عدد من اللبنانيني
الذين «ثبت انتماؤهم او دعمهم» حلزب الله الذي باتت دول مجلس
التعاون اخلليجي وجامعة الدول العربية تعتبره منظمة «ارهابية».
ويأتي االعالن غداة تأكيد وزارة الداخلية السعودية انها ستتخذ
اج���راءات قد تصل ال��ى االب��ع��اد ،بحق كل من يثبت دعمه او تأييده
للحزب.
واف��ادت ال��وزارة في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”،
“إبعاد عدد من املقيمني اللبنانيني بعدما ثبت انتماؤهم او دعمهم حلزب
الله االرهابي» .ولم حتدد الوزارة عدد املبعدين او اي تفاصيل اضافية
عنهم.
وكانت صحيفة “السفير” اللبنانية اشارت في  11مارس الى ان ما
بني  7الى عشر عائالت “من لون طائفي معني” ،ابلغت من السلطات
بضرورة “مغادرة االراضي البحرينية خالل مهلة اقصاها  24ساعة».
وكانت وكالة االنباء السعودية نقلت مساء االحد عن مصدر مسؤول
في وزارة الداخلية ان “كل مواطن او مقيم يؤيد أو يظهر االنتماء إلى ما
يسمى حزب الله ،أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل
معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه فسيطبق بحقه ما تقضي به
األنظمة واألوامر من عقوبات مشددة مبا في ذلك نظام جرائم اإلرهاب
ومتويله ،إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته مبثل تلك األعمال».
وت��أت��ي ه��ذه اخل��ط��وات ف��ي خضم توتر غير مسبوق ب�ين ال��دول
اخلليجية واحلزب املدعوم من ايران والذي يقاتل في سوريا الى جانب
قوات نظام الرئيس بشار االسد.
وب��دأ التوتر باعالن السعودية الشهر املاضي وق��ف مساعدات
عسكرية للجيش اللبناني وقوى االمن الداخلي ،ردا على امتناع لبنان
عن التصويت على بيانني صدرا عن اجتماعني لوزراء خارجية جامعة
ال��دول العربية ومنظمة املؤمتر االسالمي دانا هجمات تعرضت لها
السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد على ايدي محتجني
على اعدام منر باقر النمر في يناير.
واتهمت ال��ري��اض ف��ي حينه احل��زب “مبصادرة ارادة” الدولة
اللبنانية .ودعت اململكة ودول خليجية اخرى ،رعاياها الى مغادرة
لبنان وعدم السفر اليه.
وازدادت حدة االزمة مع تصنيف دول مجلس التعاون اخلليجي
حزب الله منظمة ارهابية في الثاني من م��ارس .وفي احل��ادي عشر
من الشهر نفسه ،اعلن مجلس وزراء خارجية دول جامعة ال��دول
العربية ،اعتبار احلزب مجموعة “ارهابية” ،في قرار حتفظ عليه
لبنان والعراق.

تظاهرات تاريخية ضخمة
ضد الرئيسة روسيف
جمعت تظاهرات بحجم تاريخي أمس األول اكثر من ثالثة ماليني
متظاهر في مختلف انحاء البرازيل للمطالبة برحيل الرئيسة اليسارية
ديلما روسيف التي تواجه ازمة سياسية حادة.
وفي مدينة ساوباولو وحدها اكبر مدن البرازيل ،تظاهر  1,4مليون
شخص وهم يهتفون “ديلما ارحلي” ،بحسب رقم صادر عن ادارة االمن
العام في هذه الوالية والتي قدرت اجمالي املتظاهرين في الوالية ب
 1,8مليون شخص .وقبل صدور هذه التقديرات ،قدر عدد املتظاهرين
في باقي انحاء البرازيل ب  1,4مليون شخص ،بحسب ارقام للشرطة
جرى جتميعها مدينة مبدينة من موقع جي 1االخباري.
وال ياخذ هذا الرقم في احلساب تظاهرة كبيرة في ريو دي جانييرو
حيث تظاهر مئات االالف.
كما نظمت تظاهرات كبيرة في العاصمة برازيليا (مئة الف) وقرطبة
( 200الف) وريسيف ( 120الفا).
ويشكل هذا احلشد الكبير ضربة لروسيف التي تواجه تهديد اجراء
برملاني ويشهد حتالفها انقسامات.
وتشل البرازيل منذ اكثر من عام ازمة سياسية كبيرة ،زادت من
حدتها ما يكشف تباعا من فضائح فساد كبيرة في بيتروباس الشركة
النفطية العمالقة العامة ،كل ذلك على خلفية ركود اقتصادي.
وتبدو حكومة حزب العمال احلاكم منذ  ،2003مشلولة متاما .ولم
يعد بامكانها ان جتعل البرملان املتمرد يصادق على اجراءات التقشف،
في الوقت الذي تدخل فيه البرازيل سابع اقتصاد عاملي عاما ثانيا من
الركود .وتراجع الناجت االجمالي بنسبة  3,8باملئة في  ،2015على
خلفية تضخم فاقت نسبته  10باملئة وارتفاع كبير للعجز العام.

تنظيم القاعدة تبنى االعتداء

 16قتيال في هجوم على منتجع
سياحي في ساحل العاج
قتل  16شخصا أمس األول بنيران مهاجمني مدججني بالسالح على
شاطىء منتجع غراند بسام في ساحل العاج ،على بعد عشرين كلم
شرق ابيدجان ،في اول هجوم من نوعه تشهده البالد وتبناه تنظيم
القاعدة .وتبنى تنظيم القاعدة في بالد املغرب االسالمي الهجوم ،وفق
منظمة سايت االميركية التي ترصد املواقع االسالمية .وقال ان الهجوم
نفذه ثالثة من عناصره.
وندد رئيس ساحل العاج احلسن وتارا بالهجوم “االرهابي” واعلن
ان  14مدنيا واثنني من عناصر القوات اخلاصة قتلوا في الهجوم الذي
استهدف ثالثة فنادق في بلدة غراند بسام التي يرتادها الغربيون .
وقال الرئيس اثناء زيارته مكان الهجوم “احلصيلة كبيرة” مضيفا
ان ستة مهاجمني قتلوا.
واوضح وزير الداخلية حامد باكايوكو ان بني القتلى اربعة غربيني
بينهم فرنسي واملاني.
وندد الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ب “االعتداء اجلبان” ووعد
بتقدمي “دعم لوجستي واستخباراتي للعثور على املعتدين».
وس��ي��زور وزي��ر اخلارجية الفرنسي م��ارك اي��رول��وت ونظيره
للداخلية برنار كازينوف الثالثاء ابيدجان للتعبير عن تضامن فرنسا،
بحسب ما افاد مقربون من وزير اخلارجية.
وصرح شاهد لفرانس برس بعيد الهجوم ان املهاجمني “املدججني
بالسالح وامللثمني اطلقوا النار على نزالء فندق ليتوال دو سود ،وهو
فندق كبير يرتاده االجانب في هذا الوقت من السنة».

قيادي من الطوارق يدعو للحوار
مع اجلهاديني املاليني
دعا زعيم قبيلة ايفوغاس (ط��وارق) املهمة في مالي امس األول
االحد في مقابلة مع وكالة فرانس برس ،حكومة باماكو للتفاوض مع
اجلهاديني احملليني بهدف عزل االجانب منهم.
وقال محمد آغ اينتاال ،زعيم القبيلة املنتشرة في شمال شرق مالي
وكبرى مدنه كيدال ،الى “املضي سريعا” في البحث عن حل للتصدي
للحركات اجلهادية في مالي خصوصا وان املاليني بينهم الذين كانوا
اقلية باتوا اليوم “االكثر عددا” ضمن عناصر هذه احلركات.
واضاف آغ اينتاال وهو ايضا نائب عن احلزب احلاكم“ ،يجب اجراء
مباحثات مع اجلهاديني املاليني .في املقابل سياعدون في التخلص من
اجلهاديني القادمني من اخلارج .وهذا افضل».

