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السلطات األلمانية ستسرع 
ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

§برلين - أ ف ب 
 ،)2017 شباط  فبراير/   22( األربعاء  أمس  األلمانية،  الحكومة  تبنت   [
اللجوء  إلى تسريع طرد آالف من طالبي  مشروع قانون مثير للجدل يهدف 
الذين رفضت ملفاتهم وذلك إثر اعتداء برلين في ديسمبر/ كانون األول الذي 

نفذه مهاجر تونسي كان يفترض أن يرحل من البالد.
وكانت هذه االإجراءات التي اتخذتها حكومة أنجيال ميركل ومازال يتحتم 
المقاطعات  بين  أسبوعين  قبل  مبدئي  اتفاق  موضع  البرلمان،  في  إقرارها 

المسئولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة االتحادية.
ومن المصادفات أن تأتي مصادقة الحكومة على مشروع القانون األلماني 
مليون   11 إجمالي  أن  فيها  أعلنت  األميركية  اإلدارة  اتخذتها  إجراءات  غداة 

مهاجر غير شرعي في الواليات المتحدة تقريباً، يمكن طردهم.
الذين  اللجوء  طالبي  طرد  وتسهيل  تسريع  على  القانون  مشروع  وينص 
ترفض ملفاتهم، على غرار منفذ اعتداء 19 ديسمبر/ كانون األول ببرلين )12 

قتياًل( أنيس العامري. 
وكان رفض طلب العامري )24 عاماً( اللجوء إلى المانيا، لكن تعذر طرده 

إلى بالده بسبب نقص تعاون السلطات التونسية، بحسب ما تقول برلين.
وحذر وزير الداخلية االلماني توماس دي ميزيير أمس من أن »من يرفض 

طلبهم للجوء يجب أن يغادروا بالدنا«.
السلبية، ولهذا من  القرارات  من  كبيراً  العام نتوقع عدداً  وأضاف ان »هذا 

المهم أن نطبق إجراءات الطرد هذه«.

 في مراسم تنصيبه... 
 رئيس الصومال يدعو 

حركة الشباب لالستسالم
§مقديشو - رويترز

 22( األربعاء  أمس  رسمياً،  السلطة  الجديد  الصومالي  الرئيس  تولى   [
فبراير/ شباط 2017(، واعداً الشعب بانتهاء عصر حركة الشباب وغيرها من 

الجماعات المتشددة.
ودعا الرئيس محمد عبد اهلل محمد - الذي يحمل الجنسية األميركية أيضاً - 
مقاتلي حركة الشباب الذين يقدر عددهم باآلالف لالستسالم ووعدهم »بحياة 

كريمة« إذا استسلموا.
وقال في مراسم تنصيبه التي حضرها زعماء بلدان مجاورة: »إلى أولئك 
وَلى  لقد  اإلسالمية...  والدولة  الشباب  وحركة  القاعدة  مع  يعملون  الذين 

عهدكم«.
من  كثيراً  وقتلتم  ممتلكات  دمرتم  بكم...  التغرير  تم  »لقد  وأضاف 

الصوماليين. تعالوا وسنؤمن لكم حياة كريمة«.
في  المشرعون  انتخبه  الذي  محمد  يواجه  األمني  الوضع  على  وعالوة 

الثامن من فبراير تحديات القضاء على الفساد.
األمن  غياب  سنحارب  شعبها.  ستساعد  »حكومتنا  الجديد:  الرئيس  وقال 

واألزمة االقتصادية والبطالة«.

اعتقال »زعيم« الطائفة األحمدية في الجزائر
§الجزائر - أ ف ب 

الوطني  لألمن  العامة  المديرية  أعلنت   [
شباط  فبراير/   22( األربعاء  أمس  الجزائر  في 
الوطني«  »الزعيم  اعتقلت  الشرطة  أن   )2017
و11  )غرب(  الشلف  بوالية  األحمدية  للطائفة 
كما  العقيدة«،  »نشر  بتهمة  أتباعه  من  شخصاً 

الحكومية. اإلذاعة  موقع  نشره  بياٍن  أفاد 
»بحوزتهم  كانت  الموقوفين  أن  البيان  وذكر 

تتضمن  مدمجة  وأقراصاً  ومنشورات  وثائق 
األحمدي«. التيار  عقيدة  اعتناق  إلى  الدعوة 

تحت  أربعة  ووضــع  خمسة  حبس  وتم 
اآلخرين.  عن  أُفرج  بينما  القضائية،  الرقابة 

جمعية  »إنشاء  تهم  العامة  النيابة  ووجهت 
بالمعلوم  والمساس  قانوني  ترخيص  بدون 
والتوزيع  والنشر  بالضرورة  الدين  من 
أجنبي  مصدر  من  لمنشور  الدعاية  بغرض 

للبالد«. العليا  بالمصلحة  اإلضرار  شأنه  من 

اعتقال  أعلنت  أن  إعالم  لوسائل  وسبق 
في  األحمدية  الطائفة  أتباع  بعض  الشرطة 
التي  األولى  المرة  لكنها  الماضية  األسابيع 

ذلك. رسمياً  الوطني  األمن  مديرية  فيها  تعلن 
الميرزا  أسسها  التي  األحمدية  والطائفة 
بدأت   ،)1908-1835( القادياني  أحمد  غالم 
التسعينات،  نهاية  في  الجزائر  في  تنتشر 
جاب  سعيد  التصوف  في  الباحث  بحسب 

الخير.

 األمم المتحدة: المجاعة تهدد الماليين 
في نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد

§أوسلو - رويترز
باألمم  كبيٌر  مسئوٌل  قال   [
المتحدة، أمس األربعاء )22 فبراير/ 
جديدة  حملة  قبيل   ،)2017 شباط 
على  يربو  ما  إن  ــوال،  األم لجمع 
يواجهون  شخص  ماليين  سبعة 
المنطقة  فــي  المجاعة  خطر 
نيجيريا  شرق  بشمال  المضطربة 

وحول بحيرة تشاد.
العام  منذ  مستمرة  والمجاعة 
الماضي في مناطق بنيجيريا حيث 
لجماعة  تمرداً  الحكومة  تواجه 

بوكو حرام منذ سبع سنوات.
للمانحين  دولي  مؤتمر  ويهدف 
إلى  الجمعة  يوم  أوسلو  في  يقام 
جمع جزء من 1.5 مليار دوالر تقول 
لمواجهة  الزمة  إنها  المتحدة  األمم 
في  الغذائي  لألمن  شديد  انعدام 

المنطقة هذا العام.
المتحدة  ــم  األم منسق  ــال  وق
منطقة  في  اإلنسانية  للشئون 
لـ  النزر  توبي  اإلفريقي  الساحل 
حافة  على  »يعيشون  »رويترز«: 
األنفس  بشق  ويحصلون  الخطر 
قلقي  يومياً...  واحدة  وجبة  على 

األكبر اليوم هو المجاعة«.
األسبوع،  هذا  سابق  وقت  وفي 
مليون   1.4 إن  المتحدة  األمم  قالت 
»الــمــوت  لخطر  عــرضــة  طفل 
في  المجاعة  بسبب  الوشيك« 

ــســودان  ال وجــنــوب  نيجيريا 
والصومال واليمن. 

يمنع  أن  يخشى  إنه  النزر  وقال 
من  المزارعين  حرام  بوكو  تمرد 
فاتتهم  أن  بعد  محاصيلهم  زراعة 
األخيرة  الثالثة  الزراعة  مواسم 
عدد  ــادة  زي أيضاً  يخشى  وإنــه 
وعبر  للخطر.  المعرضة  األرواح 
موسم  أن  من  مخاوفه  عن  أيضاً 

أضراراً  يسبب  قد  المقبل  المطر 
لألشخاص المعرضين للخطر.

من  الجوعى  »يموت  النزر  وذكر 
دون مأوى عندما يسقط المطر«. 

وأضاف أن هناك حاجة الستجابة 
لتشمل  الغذاء  تتجاوز  إنسانية 

الحبوب واألدوات وشباك الصيد.
الحصول  في  يأمل  أنه  وأوضح 
مليون   500 بإجمالي  تعهدات  على 

في  بما  فبراير  شهر  بنهاية  دوالر 
هذا  المانحين  مؤتمر  خالل  ذلك 

األسبوع.
أيضاً  عمل  الــذي  النــزر  وقــال 
ــور  ودارف الــســودان  جنوب  في 
تقدير  الصعب  من  إن  والشيشان 
لخطر  المعرضين  األشخاص  عدد 
األشهر  خالل  الجوع  بسبب  الوفاة 

القليلة المقبلة.

أطفال في مدرسة ابتدائية في مخيٍم للنازحين داخليًا بنيجيريا 

القوات العراقية تستعد القتحام مطار الموصل
§بغداد، البوسيف - أ ف ب، د ب أ

أمس  العراقية،  القوات  أصبحت   [
جاهزة   ،)2017 شباط  فبراير/   22( األربعاء 
الموصل بعد مهاجمتها مواقع  القتحام مطار 
الجديدة  العسكرية  العملية  في  المتطرفين 
الرمزي  المعقل  استعادة  إلى  تهدف  التي 

الرئيسي لتنظيم »داعش« في البالد.
التي  مواقعها  النخبة  قــوات  ــززت  وع
الموصل  جنوب  التقدم  بعد  حديثاً  تسلمتها 
من  المدنيين  مئات  فر  فيما  األحد  بدأ  الذي 

القرى التي استعيدت مؤخراً.
وأعلنت الشرطة االتحادية في بياٍن أنه »تم 
اليرموك  قرية  نزحوا من  مواطناً   480 إجالء 

ونقلهم إلى القرى الجنوبية المحررة«.
حاجز  العراقية  القوات  واستعادت 
وقرية  الموصل  جنوب  الرئيسي  التفتيش 
الموصل  مطار  على  المطلة  البوسيف 
العسكرية  القواعد  أكبر  الغزالني  ومعسكر 

جنوب الموصل.
الشعبي«  »الحشد  قوات  بدأت  ذلك،  إلى 
الجنوبي  المحور  من  التقدم  فجراً  العراقية 
في  الموصل،  غربي  تلعفر،  لبلدة  الغربي 
أكبر  آخر  الموصل  استعادة  معركة  إطار 

معقل لتنظيم »داعش« في العراق.
وقال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي 
وفي  )أمس(  »اليوم  بيان:  في  االسدي  أحمد 
الساعات القليلة الماضية، انطلقت جحافلكم 
جنوب  في  أهدافها  صوب  الوطنية  الثورية 
تبقى  ما  على  كالنسور  لتنقض  تلعفر  غرب 
والتكفير  والتطرف  الخيانة  جيوب  من 
من  الغرب  الى  الواقعة  تلعفر«  في  الداعشي 

الموصل.
طالوي  عين  هي  المستهدفة  والقرى 
وتم  الجيش  وخرابة  الشمالية  والشريعة 
تطويقها وتفجير عدد من السيارات المفخخة 
الحشد  إلعــالم  مقتضبة  بيانات  بحسب 

الشعبي.
الشعبي«  »الحشد  ألوية  وتمكنت  هذا، 
»داعش«  عناصر  من   53 قتل  من  العراقي 
غربي  ومحاصرتها  قرى  أربــع  وتحرير 

الموصل.
تنفيذ  مع  الحشد،  قوات  هجوم  وتزامن 
قوات أمنية هجوماً لليوم الرابع من المحور 
الجانب  استعادة  بهدف  للتقدم  الجنوبي 
مازال  الذي  الموصل  مدينة  من  الغربي 

يخضع لسيطرة المتطرفين.
السريع وهي  الرد  وقال ضابط في قوات 
االتحادية،  للشرطة  التابعة  النخبة  قوات 

خالل  سيجري  المطار  باتجاه  التحرك  إن 
األيام القليلة المقبلة، وهو هدف رئيسي قبل 

مطاردة المتطرفين في الشوارع الضيقة.

إغالق مستشفيات
االستخبارات  في  أميركي  مسئول  وكان 
في  جهادي«  ألفي  سوى  يبَق  »لم  إنه  قال 

القسم الغربي من المدينة. وكان عددهم يقدر 
ما بين خمسة وسبعة آالف قبل بدء الهجوم 
الواسع النطاق في 17 أكتوبر/ تشرين األول 
الستعادة آخر أكبر معقل للتنظيم المتطرف 

في العراق.
موكباً  برس«  »فرانس  مراسل  وشاهد 
يتحرك  أمس  أميركية  قوات  يقل  عسكرياً 
سيارات  ترافقهم  البوسيف  قرية  باتجاه 

كبيرة.
ولم تنفذ القوات العسكرية عملية عسكرية 
كبيرة أمس بسبب الزيارة التي قام بها وزير 
إلى  الدفاع  ووزير  البوسيف  الى  الداخلية 

الخطوط األمامية للجبهة.
الجمهوري  مستشفى  في  موظف  وقال 
الموصل،  لمدينة  الغربي  الجانب  في  الواقع 
كل  أغلق  »داعــش  إن  برس«  »فرانس  لـ 
العالج  يتلقى  من  فقط  وهم  المستشفيات، 

اآلن«.
السكان  من  الكثير  صحة  وتدهورت 
ونقص  التغذية  سوء  من  الناس  ويعاني 
األدوية، في ظل حكم تنظيم »دولة الخالفة« 
البغدادي  أبوبكر  زعيمهم  أعلن  ــذي  ال
تأسيسها من مسجد قريب قبل ثالثة سنوات.

»فرانس  لـ  الهاتف  عبر  الموظف  وتابع 
المستشفيات،  غلق  قبل  »حتى  أنه  برس« 
)مقابل  لداعش  مبالغ  دفع  الناس  على  كان 

العالج(، وهم ال يملكون أي مال«. 
وتحدث أطباء وسكان عن تدهور الوضع 
المحاصر  الغربي  الجانب  في  الصحي 
نقص  بسبب  األطفال  بين  وفيات  وحدوث 

الغذاء والدواء.
من  إغاثية  منظمات  حــذرت  ذلــك،  إلى 
المعارك  السكان خالل  الوضع على  خطورة 
فيما إذا قرروا الفرار أو البقاء على حد سواء.

الجانب  تحرير  العراقية  القوات  وأعلنت 
الوضع  لكن  شهر  قبل  بالكامل  الشرقي 
بعد  وخصوصاً  مستقر،  غير  اليزال  األمني 
الستعادة  اإلرهاب  مكافحة  قوات  مغادرة 

الجانب الغربي.
خمسين  نحو  فيه  عاد  الذي  الوقت  وفي 
فروا  نازح  ألف   200 بين  من  نازح  ألف 
الهجوم،  من  األول  الشهر  منذ  مناطقهم  من 
مازال كثيرون يفرون من مناطقهم على رغم 
الوقوع  من  خوفاً  عليها  السيطرة  استعادة 

وسط االشتباكات.

مقاتل من »الحشد الشعبي« خالل المعارك غرب الموصل

مصادر: بريطاني فجر نفسه في العراق كان حصل على تعويض عن سجنه في غوانتنامو
§لندن، القاهرة - رويترز

] ذكرت مصادر أمنية غربية، أمس األربعاء )22 فبراير/ شباط 
في  نفسه  فجر  »داعش«  لتنظيم  ينتمي  بريطانيا  مواطنًا  أن   ،)2017
هجوٍم على قوات عراقية هذا األسبوع كان حصل على تعويض عن 

اعتقاله في سجن غوانتنامو األميركي.
وقال متشددو »داعش« إن االنتحاري ويدعى أبوزكريا البريطاني 
- وهو مواطن بريطاني كان يعرف في األساس باسم رونالد فيدلر 
ثم سمى نفسه جمال الدين الحارث - فجر سيارة ملغومة في قاعدة 

للجيش العراقي جنوب غربي الموصل هذا األسبوع.
ونشر المتشددون أيضًا صورة للمفجر وهو يبتسم بينما تحيطه 

به أسالك في مقعد السيارة التي فجرها فيما يبدو.

بيانات  من  مستقل  نحو  على  التحقق  »رويترز«  لـ  يتسَن  ولم 
»داعش« لكن ثالثة مصادر أمنية غربية قالت إن من المرجح للغاية 

أن البريطاني هو المفجر وأنه اآلن ميت.
إن  ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  باسم  متحدث  وقال 

الحكومة لم تتمكن من التحقق من هويته.
الرجل  هذا  لهوية  مستقل  تأكيد  يوجد  »ال  للصحافيين  وأضاف 

الذي يعتقد أنه لقي حتفه في الموصل«.
وسئل المتحدث عما إذا كان يعتقد أن البريطاني سافر من سورية 
المخابرات«،  أمور  على  التعقيب  في  أخوض  »لن  فقال:  العراق  إلى 
التحقق  المتعذر  من  أن  تعني  في سورية  الدائرة  الحرب  مضيفًاأن 

من األحداث هناك.


