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ك�سب ...عين على المعارك وعين على ال�سيا�سة

اجتاهات

�سلمان :جبهة ال�شمال ا�ستنفرت ال�شعور القومي تجاه اللواء ال�سليب

مملكة تغرق في �شبر ماء

دمشق ـ سعد الله الخليل

} نظام مارديني

فيما تستمر المعارك العنيفة على الشريط الحدودي مع تركيا في ريف
الالذقية الشمالي ،برزت زي��ارة أحمد الجربا إلى ريف الالذقية .وعلى رغم
غموض تفاصيل ال��زي��ارة ،إال أنها تركت تساؤالت ح��ول توقيتها والدعوة
للتحضير لمؤتمر «جنيف ـ »3في وقت يستمر الحراك الشعبي والسياسي حول
العالم ،لتعرية مشروع أردوغان التهجيري بحق السوريين األرمن.

الجربا بين كسب وجنيف

وك��ان الفتا ً ما أعلنته مواقع «المعارضة» عن زي��ارة رئيس «االئتالف
المعارض» أحمد الجربا جبال الالذقية ،إذ أعلن المكتب اإلعالمي للجربا أنه
«زار جبل التركمان وجبل األكراد بريف الالذقية».
وتعقيبا ً على التطورات في كسب وتوقيت زي��ارة الجربا واإلع�لان عن
التحضير لمؤتمر «جنيف ـ »3رأى عضو المجلس األعلى في الحزب السوري
القومي االجتماعي الدكتور صفوان سلمان في حديث إلى «البناء» ،أن الحدث
العدواني على كسب يجب أن يقرأ في إطاره الصحيح ،وهو أنه اعتداء تركي
صريح بمشاركة مجموعات مسلحة ضمن إط��ار ما يسمى جبهة الساحل،
المشكلة من خليط من «الجبهة اإلسالمية» و»جبهة النصرة» وفصائل إرهابية
أخرى ،وبالتالي فإن هذا االعتداء بناء على الطريقة التي تم بها وعلى طبيعة
القوى المشاركة به ،هو اعتداء ممهور بخاتم سماح ورعاية أميركي ،ومن بعض
األطراف العربية المعروفة إضافة إلى أبعاده االنتهازية المتعلقة بالوضع
السياسي التركي.
ورأى سلمان أن الهدف من وراء االعتداء خلق إيحاء بتوازن جديد للقوى
تم إيجاده عبر ما يسمى جبهة الساحل ،ما يتيح المجال أمام محاولة جديدة
لتحريك العجلة الدبلوماسية نحو زحزحة الموقف السوري ،الذي بدا عصيا ً
على الخروج عن ثوابته في الجولة الثانية من «جنيف ـ ،»2وهنا يمكن أن نقرأ
بعض التحركات عديمة الجدوى كالزيارة التي أشير إليها في األخبار عن قيام
الجربا بزيارة إلى تلك المنطقة ،أضف إلى ذلك إدخال الملف االستثنائي الجديد
وهو ملف االشتباك الدولي الجديد الغربي -الروسي ،حول المسألة األوكرانية،
ولكن وم��رة أخ��رى يبدو أن القاعدة األساسية في المشهد السوري هي أن
معادلة الصراع على األرض بين الدولة السورية والقوى المسلحة المدعومة
غربيا ً وعربياً ،هي التي تحرك أو تخ ّمن معادالت الحركة الدبلوماسية وليس
العكس.
واعتبر سلمان أن هذا التدخل العدواني الذي يجري التعامل معه من قبل
الجيش والقوى السورية المؤازرة له ،سيبقى ضمن إطار محدود الرقعة،
لعوامل بعضها متعلق بالمواجهة الحازمة لهذا التدخل ،وبعض آخر بمحدودية
قدرة تلك المجموعات على خرق أكبر وتوسيع الرقعة ،والعامل الثالث متعلق
بمحدودية السماح المعطى للطرف التركي في اإليغال بالتدخل في الملف
السوري.
وتابع سلمان« :بعض األط��راف التي تحاول أن توجد الذريعة لمتابعة
الحركة الدبلوماسية في إطار جنيف أو غيره ،س ُتصدم بحقيقة هي أن هذا
التدخل األخير عبر كسب لم يدخل تغييرات ملموسة في األسس والمرتكزات
التي يستند إليها الجانب السوري في تفاعله مع المسار الدبلوماسي لعملية
جنيف ،وسيبقى تركيز األخير على ضرورة مواجهة اإلرهاب وسيُضاف ملف
العدوان على منطقة كسب إلى األدلة التي يُعتمد عليها ،في أن اإلره��اب هو
العنوان الرئيس الذي يجب التركيز عليه في المرحلة الراهنة ،وإن بعض نتائج
التدخل عبر جبهة الساحل سترتد عكسيا ً على األطراف المتورطة فيها ألن هذا
االعتداء زاد من استنفار الشعور القومي عند السوريين عموماً ،تجاه الخطر
التركي الكامن في الشمال وهذا يحفز من الشعور باتجاه الملف المتوهج دائما ً
في الوجدان السوري ،وهو ملف لواء اسكندرون السليب.

حراك دولي دعما ً لكسب

في العاصمة األرمينية يريفان اعتصم حشد من الشباب األرميني أمام
السفارة األميركية ،مطالبين إدارة أوباما بإدانة الدعم والتغطية اللذين يقدمهما
رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي لجرائم المجموعات اإلرهابية في
سورية عموما ً ومدينة كسب خصوصاً ،بمشاركة عدد من السوريين األرمن من
سكان كسب.
ووضع المشاركون نائب السفير األميركي كالرك كاليس بصورة أحداث
كسب ،وشرحوا له الدعم العسكري الذي قدمته حكومة أردوغ��ان لمساندة
المجموعات اإلرهابية المسلحة باقتحام المدينة وارتكاب الجرائم بحق أهلها
وممتلكاتهم.
وشجع المطران أرام��اش نالبانديان مطران دمشق لألرمن األرثوذكس
المبادرة ،على أمل أن يصل صوت الحق ع ّما يجري في سورية عموماً ،وشدّد
نالبانديان في حديث إلى «البناء» على ضرورة وضوح الرؤية لدى المسؤولين
عن األمن في العالم من األمم المتحدة ومجلس األمن والدول التي تتعامل مع
تركيا وتدعمها ،بأن القضية ال عالقة لها بالديمقراطية والحرية ،بل عمل إرهابي
وتشريع للعدوان على سورية.
ووضع نالبنديان ما يجري في سورية ضمن مشروع تهجير واستهداف األرمن
الذي يع ّد من أولويات السياسة التركية ،مشيرا ً إلى أن األزمة في سورية تعتبر
فرصة جديدة لهزم األرمن من خالل مشروع يسهم بتحقيق تلك السياسة التركية.
وأشار نالبانديان إلى وجود حوالى  40شخصا ً من السوريين األرمن في
كسب ،فيما هُ جر من تبقى إلى الالذقية بانتظار عودة االستقرار إلى كسب.

ريف دمشق على خط النار

ميدانياً ،أغار الطيران الحربي السوري على منطقة نبع المر وقرى غمام
والتفاحية وجبل الكوز وربيعة ،في الريف الشمالي لالذقية ،مستهدفا ً نقاط
المسلحين على الشريط الحدودي مع تركيا.
فيما ن ّفذت وحدات من الجيش السوري عمليات في الريف الشرقي لمدينة
دمشق ،استهدفت بلدة المليحة قرب معمل «تاميكو» وم��زارع « 8آذار».
وكسرت الطوق الدفاعي لتلك المجموعات وتقدّمت باتجاه معمل السيراميك،
إذ تتواصل المواجهات واالشتباكات العنيفة على محاور المليحة لجهة
جرمانا التي تصل إمدادات الجيش عبرها ،والتي استهدفها المسلحون بعشر
قذائف ه��اون ،سقطت على أحياء الحمصي والنسيم والتربة وفي محيط
مستشفى الراضي والجراحي وساحة السيوف ،أسفرت عن استشهاد مواطن
وإصابة  10آخرين ،بينما سقطت في ضاحية حرستا قذيفة هاون أدت إلى
إصابة ثالثة مواطنين.
وفي السياق ،أشارت مصادر عسكرية إلى تفجير الجيش لمبنى في جوبر،
تتحصن فيه عناصر «النصرة» أدى إلى مقتل  40مسلحاً ،فيما شهدت عدرا
ّ
العمالية مناوشات بين الجيش السوري و»جيش اإلسالم» ،وأفيد عن تقدّم
الجيش السوري في المنطقة ،وسيطرته على مباني اإلنشاءات.
دمشق كان لها من قذائف الهاون حصة فاستشهد مواطن وأصيب  4بقذائف
هاون على حيي المزة وبرزة ،فيما سقطت قذيفة بالقرب من المدرسة الفرنسية
أسفرت عن إصابة مواطن وإلحاق أضرار مادية بمطعم وعدد من السيارات
المتوقفة.

العدو ّ
يهدد الفل�سطينيين �إثر م�سعاهم االن�ضمام �إلى الأمم المتحدة

�شدّ د على ح�سن االختيار في االنتخابات البرلمانية المقبلة

هنية :ال م�ستقبل للمفاو�ضات مع «�إ�سرائيل»

المالكي :الإرهاب ف�شل في كل المحطات

اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية
ال��م��ق��ال��ة ف��ي ق��ط��اع غ���زة إسماعيل
هنية ،أنه ال مستقبل للمفاوضات مع
«إسرائيل» ،مؤكدا ً أن األولوية يجب
أن تكون لبناء استراتيجية وطنية
فلسطينية جامعة يلتقي عليها كل
أبناء الشعب الفلسطيني.
وق��ال هنية ،في كلمة خ�لال حفل
تخريج دفعة أمنية جديدة تضم أكثر
من ألف ضابط وجندي بينهم عشرات
ال��ع��ن��اص��ر م��ن ال��ش��رط��ة النسائية
ف��ي مدينة غ��زة أم���س« :ال مستقبل
للمفاوضات مع االحتالل على أرض
فلسطين ...الطلقة ق��ان��ون المحتل
وليست ال��م��ف��اوض��ات» .وأض���اف أن
حركة حماس ل��م تتفاجأ بالنهاية
المضطربة لمسيرة ال��م��ف��اوض��ات،
مشيرا ً إلى أن عملية التسوية منحت
«إسرائيل» سقفا ً لتمديد االستيطان
والتعاون األمني وتشديد الحصار
على غزة ولتهويد القدس.
وأع��ل��ن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة واألم���ن
الوطني بحكومة غزة فتحي حماد في
كلمة خالل الحفل ،عن بدء وزارته في
إنشاء أكثر من  10مدارس تخصصية
في مجال االختصاصات العسكرية
واألمنية لرفع كفاءتها.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،ه����دد وزي���ر

أك��د رئ��ي��س ال����وزراء ال��ع��راق��ي
نوري المالكي «أن اإلره��اب فشل
ف��ي ك��ل المحطات وسيفشل في
االنتخابات بطوابير الناخبين،
ألننا بحاجة إل��ى ه��ذه األص��وات
وبحاجة إلى التغيير وإلى العمل
والعطاء وإلى حكومة تستمر في
عملية البناء وتحقيق الخدمات
والتغيير واالس��ت��ق��رار وه���ذه ال
تحصل إال عندما يحسن المواطن
االختيار».
وش����دد ال��م��ال��ك��ي ف���ي كلمته
األسبوعية المتلفزة أم��س على
أهمية حسن اختيار المرشحين
من قبل الناخبين في االنتخابات
البرلمانية المقبلة ،م��ؤك��دا ً أن
حسن االختيار سيأتي بحكومة
قوية لبناء البلد.
ومن المقرر أن تجرى االنتخابات
العامة في العراق الختيار ثالثمئة
وثمانية وعشرين شخصا ً من بين
تسعة آالف وأربعين مرشح لشغل
مقاعد البرلمان في دورته المقبلة،
من المقرر أن تجري في الثالثين
من شهر نيسان ،علما ً أن الحمالت
الدعائية للمرشحين انطلقت أول
م��ن أم��س لتستمر حتى الثامن
والعشرين من هذا الشهر.
وحذر رئيس الوزراء العراقي من
عمليات تزوير وتالعب ،قائالً« :إن
هناك عملية استغفال من بعض
األشخاص للمواطنين في قضية

السياحة في كيان العدو عوزي النداو
الفلسطينيين بأنهم سيدفعون ثمنا ً
باهظا ً إذا مضوا بقرار االنضمام إلى
منظمات األمم المتحدة والمعاهدات
الدولية ،كذلك هدّد النداو العضو في
ح��زب «إسرائيل بيتنا» بضم أراض
بالضفة الغربية المحتلة وق��ال إن
أح��د اإلج���راءات التي يمكن اتخاذها
هو قيام «إسرائيل» بتطبيق سيادتها
على المناطق التي ستكون بوضوح
ج���زءا ً م��ن (دول���ة «إس��رائ��ي��ل») في

أي ح�� ّل مستقبلي ،ف��ي إش���ارة إلى
مستوطنات في الضفة يسعى كيان
العدو إلى االحتفاظ بها في أي تسوية،
وأضاف النداو أن «إسرائيل» قد تضر
بالفلسطينيين اقتصاديا ً عبر منع
المساعدات المالية عنهم.
وغ���رب ال��ق��دس المحتلة اعتدى
م��س��ت��وط��ن��ون ع���ل���ى دي�����ر رف����ات
للمسيحيين ت��اب��ع للبطريركية
الالتينية وكتبوا ع��ب��ارات عنصرية
مسيئة على جدرانه.

وعود �أردنية بزيارة الأ�سرى
لدى االحتالل وا�ستياء م�ستمر للأهالي
قالت المتحدثة الرسمية باسم
وزارة الخارجية األردن��ي��ة صباح
الرافعي ،إنّ سفارة عمان في دولة
االحتالل الصهيوني ،تتابع موضوع
زي��ارة ذوي األس��رى األردنيين في
سجون االحتالل ،والتي تم تأجيلها
وك��ان من المفترض أن تتم الشهر
الماضي.
وأفاد المركز الفلسطيني لإلعالم
أن الرافعي قالت في تصريحات
ص��ح��اف��ي��ة ،إنّ إج�����راءات إت��م��ام
الزيارة تتوقف اآلن على الجانب
الصهيوني ،وال يوجد هناك موعد
محدد تنتظره ولكن الزيارة ستتم
قريباً ،فيما أب��دى أهالي األس��رى
اس��ت��ي��اءه��م م��ن تأجيل ال��زي��ارة،
معتبرين تصريحات الوزارة مجرد
وعود من دون تنفيذ.
وق�������ال ال���ن���اط���ق اإلع��ل�ام����ي
ب��اس��م اللجنة الوطنية لألسرى
والمفقودين األردنيين فادي فرح:
«لم تعد تهمنا هذه التصريحات،
ولن نتعاطي معها ،وال يوجد لدينا
أم��ل من ه��ذه ال��وع��ود ،وه��ي عبارة
عن لعب بأعصاب األهالي» .معلنا ً
في الوقت نفسه ع��ودة الفعاليات
المناصرة لألسرى قريباً.
وقال الناطق باسم أهالي األسرى

األردنيين شاهين مرعي ،شقيق
األسير األردن��ي منير مرعي «فقدنا
األمل من الوزارة وهذه التصريحات
مكررة منذ عام  ،2008وحتى هذه
اللحظة لم تح ِو أي جديد».
ودعا مرعي وزارة الخارجية إلى
المطالبة بتطبيق القوانين الدولية
لألمم المتحدة الخاصة بحقوق
المعتقلين ،وتفعيل اتفاقية التسوية
بما يخص األسرى ،مشددا ً على أنه
يجب وق��ف الشعار ال��ذي ترفعه

ال��وزارة في تعاملها مع الكيان «ما
تريدونه نقوم بتطبيقه» .
أجلَت حديثا ً
يذكر أن الزيارة التي ّ
في  ،2014/2/27لم يحدد لها
موعد آخر حتى هذه اللحظة ،ولم
ينل أهالي األسرى األردنيين حقهم
في زيارة أبنائهم منذ عام ،2008
وخاض األسرى األردنيون إضرابا ً
استمر أكثر من  100يوم للحصول
على عدد من الحقوق منها زيارات
دورية ألهاليهم.

بيع البطاقات االنتخابية وإعطاء
المال لهم لكي يتلف البطاقة وال
ينتخب لكن ه��ذه ال��ح��االت تبقى
قليلة ،وع��ل��ى المفوضية العليا
المستقلة لالنتخابات أن تر ّد بشكل
رادع وتضع ح��دا ً لهذه الحاالت،
وإلغاء الكيانات التي تلجأ إلى تلك
األساليب» .وأض��اف« :أن الشيء
المفرح يتمثل بنسبة اإلقبال الكبيرة
على استالم البطاقة االلكترونية،
على رغم تعرض بعض المناطق
لضربات اإلرهاب».
ّ
وح�����ث ال��م��ال��ك��ي م��ف��وض��ي��ة
االنتخابات على تسهيل عملية

االنتخابات للمواطنين حتى ال
ي��ح��رم��وا م��ن أص��وات��ه��م ،واعتبر
أن المفوضية ق���ادرة على جعل
صناديق متحركة وغيرها لغرض
إجراء التسهيالت.
ويتزعم المالكي «ائتالف دولة
القانون» ،الذي يتوقع أن يحصد
ع���ددا ً ج��ي��دا ً م��ن مقاعد البرلمان
المقبل ،علما ً أن��ه يشغل حاليا ً
تسعة وث��م��ان��ي��ن م��ق��ع��داً ،ويعد
«ائتالف المواطن» برئاسة السيد
عمار الحكيم ،والتيار الصدري
برئاسة السيد مقتدى الصدر أبرز
منافسي «ائتالف دولة القانون».

على رغم مرور أيام قليلة على الزيارة الخاطفة للرئيس األميركي
ب��اراك أوباما لمملكة الحجاز ،والتي سبقها تهليل إعالمي لتغيّرات
استراتيجية مهمة في السياسة األميركية تجاه المنطقة من شأنها
أن تح ّول موازين القوى على األرض في العدوان الدائر على سورية،
وما يح ّقق توازنا ً واهما ً بين الجماعات اإلرهابية والجيش السوري
من وجهة نظرهم.
ن��ق��ول واه���م م��ن يفكر ف��ي تغيير م��وازي��ن ال��ق��وى ع��ل��ى األرض،
فاالنتصارات التي يحققها الجيش السوري في الميادين كافة ،تشير
إلى أية درجة من القصور في استيعاب دروس التاريخ ،ما زال يواكب
سياسة الواليات المتحدة ،وأيضا ً حلفاءها من آل سعود ،منذ تجربتهم
مع المقاتلين األفغان حين أمدوهم وم ّولوهم بالمال والسالح إلسقاط
االتحاد السوفياتي حينها ،وفي النهاية كان هذا العمل بمثابة شهادة
ميالد للجماعات اإلرهابية التي انتشرت عقب تأسيس تنظيم القاعدة
وفروعه.
هناك مقولة مفيدة في تاريخ الصراعات الدولية ،تقول :الحرب تبدأ
في الرؤوس أوالً .ولع ّل تقريرا ً لالستخبارات األميركية نشرت منه
مقتطفات على موقع معهد واشنطن للدراسات السياسية ،يظهر أن ما
قامت به الواليات المتحدة ،وعلى رغم هزيمة الروس وانهيار االتحاد
السوفياتي ،ش ّكل تهديدا ً استراتيجيا ً لألمن القومي األميركي ،ما زال
قائما ً على رغم مرور قرابة ثالثين عاما ً على هذه الوقائع ،إذ إنه ال
يخفى على أحد أن تلك التنظيمات اإلرهابية وبمجرد انتهاء مهمتها في
البلدان التي تسعى إلى ضرب األمن فيها ،ليس لديها في النهاية سوى
الواليات المتحدة نفسها ،ولعل أحداث الحادي عشر من أيلول خير
مثال ،وقد بشر بعض قبل زي��ارة أوباما إلى الرياض ،بأن صفقات
األسلحة باتت وشيكة ،وأن أزيز الرصاص بات على األب��واب وكأن
إشعال الحروب بالنسبة لإلدارة األميركية وآلل سعود ،وإذكاء الدمار
وإزهاق األرواح ،باتت استراتيجية ُتبتغى وأهدافا ً يسعى إليها وإن
اختلفت الذرائع واألسباب.
ويدرك حكام مملكة السواد أنفسهم ،أن تأجيج الصراع الطائفي
عبر تزويد الجماعات اإلرهابية ومرتزقة الحروب بأسلحة نوعية
وتفجرها،
ومضادات الطائرات في سورية ،سيزيد من توتير األوضاع
ّ
بل وسنشهد امتدادات خطيرة لها ليس على الساحة السورية فقط ،بل
وفي دول المنطقة كافة ،ومنها هذه المملكة .بالتالي فإن أي مخاطرة
من قبيل تزويد أط��راف اإلره��اب باألسلحة ،ربما تكون لها عواقب
وخيمة ،ليس أقلها اشتعال حروب طائفية ال تستطيع أي قوة ومهما
كانت قدرتها إخماد نيرانها ،ومما ال شك فيه أن الواليات المتحدة لن
تتورع عن إشعال مثل هذه الحروب إذا ما كانت هناك مصلحة أميركية
في ذلك ولكن في الوقت الراهن هي ال تبغي أكثر مما هو قائم فعليا ً .
ففي الملف اإليراني ليس لدى اإلدارة األميركية أكثر مما قدمته من
طمأنة تشمل قبول ق��درات إيرانية محدودة على التخصيب وإجراء
األب��ح��اث ال��ن��ووي��ة السلمية م��ع ضمان ع��دم عسكرة برنامج إيران
النووي ،وال يبقى أمام الرياض سوى التلويح ببرنامج نووي ال يفتقر
إلى الواقعية.
ولعل حكام مملكة الحجاز باتوا أكثر إدراكاً ،بعد زيارة أوباما ،بأن
أي تغير يذكر في الشأنين السوري واإليراني،
األفق لم يعد يحمل ّ
وأن اهتمامات اإلدارة األميركية باسترضاء حكام المملكة لم يعد كما
كان ،وأن استراتيجية االنكفاء على الذات وانشغال اإلدارة األميركية
بملفات أكثر أهمية في الجانب الشرقي من آسيا والمحيط الباسيفيكي
وتراجع االعتماد األميركي على النفط السعودي ،ما يدفع إلى تشدد
الرياض للحفاظ على ماء الوجه ،وقد عبّر تصريح الخارجية األميركية
عقب زيارة أوباما وبشكل واضح وصريح عن رفض واشنطن تزويد
الجماعات اإلرهابية في سورية بأسلحة نوعية ومضادات للطائرات،
األمر الذي يؤكد الصعوبة التي جرت عليها لقاءات الرئيس األميركي
مع حكام المملكة ،ما يظهر رفضا ً أميركيا ً صريحا ً لرغبة الرياض
بإشعال المنطقة ...حتى اآلن على األقل.
ال شك في أن قليلين أدركوا أن األولويات االستراتيجية للواليات
المتحدة األميركية قد تغيرت ،وأن ديناميكية المصالح التي تحكم
آليات اتخاذ القرار داخل اإلدارة األميركية تدرك أن صب الزيت على
النار في الوقت الراهن ،وبخاصة في بعض الملفات اإلقليمية والتي
ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً في كل دول المنطقة قد يهدد االستقرار اإلقليمي
لبعض حلفاء الواليات المتحدة األميركية ،ومنهم السعودية وتركيا
العضو في حلف الناتو والمنفذ الصريح لعمليات التسليح لن تكون
بمنأى عن هذا الصراع.
الح ّكام في مملكة السواد من أن إشعال
اتعاظ
وال نعرف س ّر عدم
ُ
الحروب الخاسرة ستأتي بنيرانها على األخضر واليابس في بلدانٍ
ال تملك من مقومات الحياة شيئاً ،بل هي تغرق في طوفان عادي من
مياه األمطار.

مقتل  6جنود يمنيين في هجوم
للقاعدة في «النواهي»

في �أول �أيام التوكيالت

� 21ألف ت�أييد لل�سي�سي و� 3آالف ل�صباحي
شهد ال��ي��وم ال��ث��ان��ي م��ن فتح ب��اب الترشيحات
لالنتخابات الرئاسية في مصر إقباال ً واسعا ً على
مكاتب الشهر العقاري ،إلبرام توكيالت للمرشحين،
بينما أشارت إحصاءات أولية إلى أن حصيلة تأييدات
اليوم األول لمرشحي الرئاسة بلغت نحو  26ألف
توكيل تأييد ،منها  21ألفا ً و 500للمشير عبد الفتاح
السيسي الذي قام بإجراء الكشف الطبي المطلوب
ّ
الترشح ،أما حمدين صباحي فقد جمع
ضمن إجراءات
نحو  3آالف تأييد ،بينما نفى حزب الوفد أن يكون
صباحي مرشح جبهة اإلنقاذ.
وأع��ل��ن��ت الحملة االنتخابية للمرشح لرئاسة
الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي ،أول من
أمس ،أنه قام بإجراء الكشف الطبي المطلوب ضمن
ّ
الترشح للرئاسة .وأوضحت ،وفقا ً لوكالة
إج��راءات
أنباء الشرق األوسط الرسمية ،أن الكشف الطبي تم
أمس في أحد المستشفيات التابعة ل��وزارة الصحة
والسكان.
ّ
الترشح لمنصب رئيس
ويتعيّن على الراغب في
الجمهورية ،ضمن شروط عدّة ،أن يجري كشفا ً طبيا ً
للتأكد من لياقته الصحية والنفسية لشغل المنصب
الرفيع.

توافد كثيف

في األثناء شهد المقر الرئيس لحملة دعم وزير الدفاع
السابق المشير عبد الفتاح السيسي بالقاهرة ،الكائن

بميدان التحرير ،بوسط القاهرة ،توافدا ً ملحوظا ً لعد ٍد
من المواطنين لتسليم التوكيالت الداعمة للمشير.
وخ�لال نصف الساعة األول من فتح المق ّر ت ّم جمع
 150توكيالً ،وذلك بحسب ما أكده المسؤول عن المقر
خالد الشافعي ،الذي كشف أن المقر مفتوح لمدة 24
ساعة يومياً؛ لتلقي هذه التوكيالت.

حصيلة تأييد

في األثناء كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى،
في اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية ،أن حصيلة
تأييدات اليوم األول لمرشحي الرئاسة بلغت نحو 24
ألف توكيل تأييد ،وأوضحت المصادر بحسب ما نقل
عنها موقع «المصري اليوم» أن التأييدات التي ذهبت
للمشير عبدالفتاح السيسي بلغت نحو  21ألفا ً و500
تأييد ،فيما اتجهت باقي التأييدات والتي تبلغ نحو
ألف و 500تأييد للمرشح المحتمل حمدين صباحي.
وأك��دت المصادر أن المرشح المحتمل عبدالفتاح
السيسي انتهى من جمع الحد األدنى من التأييدات في
سبع محافظات ،والبالغ  1000تأييد لكل محافظة.
وذك��ر «اليوم السابع» أنه في محافظة المنوفية
مسقط رأس السيسي وصل عدد التوكيالت المؤيدة
للمشير إلى  3آالف توكيل ،بينما وصل أنصار حمدين
صباحى إلى  .400في حين أنه في كفر الشيخ مسقط
رأس صباحي حصل السيسي على  3200توكيل،
وحمدين  1300توكيل.

أفادت مصادر أمنية يمنية أن مسلحين شنوا هجوما ً بتفجير سيارة مفخخة
وقذائف صاروخية على مقر قيادة الجيش اليمني في مدينة عدن ،جنوب اليمن.
وقتل  11شخصا ً بينهم ستة جنود وثالثة متشددين في الهجوم الذي وقع في
منطقة النواهي.
وقال الجيش إن انتحاريا ً فجر سيارته أمام بوابة القاعدة العسكرية في مدينة
عدن ،بينما أطلق مسلحون آخرون قذائف صاروخية على المجمع ،وأطلقوا النار
من أسلحة آلية.
ويتهم المسؤولون تنظيم القاعدة بالوقوف وراء هذا الهجوم.
ويواجه الجيش وقوات األمن في محافظات الجنوب اليمني هجمات منظمة،
قتل فيها مئات الجنود منذ انتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا ً للبالد في شباط
 ،2012وفقا ً لتقارير حكومية.
وفي آخر حوادث العنف األسبوع الماضي ،قتل  22جنديا ً يمنيا ً في هجوم شنه
مسلحون على نقطة تفتيش تابعة للجيش في محافظة حضرموت جنوب شرقي
اليمن.
ويعد جنوب اليمن مسرحا ً ألعمال عنف مستمرة منذ فترة طويلة يقف وراءها
انفصاليون ومسلحون تابعون لتنظيم القاعدة.
من جهة أخرى ،ظهر ألماني محتجز رهينة في اليمن في تقرير تلفزيوني أعدته
قناة محلية خاصة ،وذلك للمرة األولى منذ اختطافه قبل نحو شهرين في صنعاء.
وفي تقرير قناة «اليمن اليوم» ظهر الرهينة األلماني واقفا ً إلى جانب المراسل
مرتديا ً جلبابا ً ونظارات سوداء .ونقل المصدر عن الرهينة أن «حالته الصحية
متدهورة للغاية بسبب المرض الذي ينهش جسده ،وهو سرطان الرئة» ،مضيفا ً
أنه «يحتاج إلى عالج فوري في العاصمة صنعاء».
وظهر الرهينة وهو في الستينات من العمر ،ويدعى روديغر شفيدت برفقة أحد
خاطفيه وقد غطى وجهه وحمل رشاش كالشينكوف .ونقل المصدر عن الخاطف،
وهو مسلح قبلي يدعى علي ناصر حريقدان ،أنه يحتفظ بالرهينة للضغط على
السلطات من أجل إطالق سراح أقارب له مسجونين في سجن العاصمة المركزية،
مشيرا ً إلى أنه رفض عرضا ً من تنظيم القاعدة «لشراء الرهينة».
وكان الرهينة األلماني اختطف في صنعاء في  31كانون الثاني الماضي على
أيدي مسلحين اقتادوه إلى محافظة مأرب الصحراوية شرق اليمن.

