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بوادر اتفاق لإلقاء ال�سالح و�إخراج الأجانب

الإرهاب في �سيناء يمثل تهديداً حقيقي ًا

الجي�ش اليمني يطرد عنا�صر «القاعدة» من المحفد ب�أبين

ال�سي�سي� :سنحترم اتفاقية كامب ديفيد

واصل الجيش اليمني زحفه إلى
معاقل تنظيم القاعدة ودخل مدينة
المحفد في محافظة أبين بعد يوم
على دخوله مدينة حبان في محافظة
شبوة ،وسط أنباء عن بوادر اتفاق
يرعاه شيوخ القبائل تلتزم من خالله
عناصر تنظيم القاعدة ع��دم حمل
السالح أو تنفيذ هجمات.
لكن وزارة الداخلية ح��ذرت من
إقدام المسلحين على تنفيذ هجمات
في ع��دد من المحافظات بالموازاة
م��ع دع��وة بعثة االت��ح��اد األوروب���ي
بصنعاء موظفيها للبقاء بمنازلهم في
ظل الوضع األمني المهتز.
وقال مصدر عسكري مسؤول إن
«القوات المسلحة واألم��ن واللجان
الشعبية والمتعاونين من المواطنين
دخ��ل��وا إل��ى م��رك��ز م��دي��ري��ة المحفد
بمحافظة أبين ،ومن تبقى من عناصر
القاعدة اإلجرامية فجروا المجمع
الحكومي بالمحفد قبل هروبهم
منه».

أكد المرشح لالنتخابات الرئاسية
المصرية عبد الفتاح السيسي احترامه
لكل المواثيق والمعاهدات الدولية بما
فيها ما يسمى اتفاق السالم مع الكيان
«اإلسرائيلي» ،داعيا ً حكومة االحتالل
إلى تقديم تنازالت للفلسطينيين.
وق��ال السيسي ،في تعليق على
العالقة مع تل أبيب« ،إن مصر دولة
عريقة ف��ي سياستها ،وتاريخها
يحترم المواثيق واالتفاقات ،وأنا جزء
من هذه الدولة ،وبالتالي فأنا أحترم
كل التزامات واتفاقات مصر بما فيها
اتفاقية السالم» بحسب تعبيره.
وع ّما إذا كان من الممكن أن يستقبل
رئيس وزراء «إسرائيلي» ،أو أن يقوم
ب��زي��ارة «إس��رائ��ي��ل» ق��ال السيسي:
«عليهم أن يقوموا بخطوة ذات شأن،
ت���ؤدي إل��ى ق��ي��ام دول���ة فلسطينية
عاصمتها القدس الشرقية ،وأقول لهم
هناك فرصة حقيقية لعمل سالم مع
الفلسطينيين ،وهو ما آمل أن يحدث
لفتح أبواب خير للمنطقة بأسرها».
وت��ط � ّرق ف��ي ح���واره م��ع فضائيتي
«أون تي في» و»س��ي بي سي» إلى
الوضع في ليبيا ،قائالً إن��ه عندما
يشاهد تظاهرات الشعب الليبي يرفع
بعضها صوره ،فهذا يظهر عمق األزمة
لدى األشقاء في ليبيا في هذه الفترة
االنتقالية ،مضيفاً« :ربنا احفظ مصر
م ّما يحدث في ليبيا».

بوادر اتفاق

في غضون ذلك ،أوضحت مصادر
قبلية وأخ����رى م��ق��رب��ة م��ن تنظيم
القاعدة أن هناك ب��وادر إب��رام اتفاق
بين السلطات اليمنية ومقاتلي تنظيم
القاعدة في محافظتي شبوة وأبين،
يلتزم من خالله أعضاء التنظيم عدم
حمل السالح.
وقالت مصادر قبلية إن شيوخ
القبائل في ميفعة ورضوم توصلت
إل��ى م��س��ودة ات��ف��اق بين السلطات
ومقاتلي تنظيم ال��ق��اع��دة ،يجري
بموجبه إي��ق��اف المواجهات ،على
أن تلتزم العناصر المنتمية لتنظيم
القاعدة عدم حمل السالح أو القيام

تصميم على مواجهة إرهاب داعش
ب��أيّ أع��م��ال عنف بضمانة رؤس��اء
القبائل ،على أن يقوم الجيش بدخول
مناطق تتمركز فيها هذه العناصر،
وأن يتم إن��ش��اء شرطة محلية في
المناطق السكنية.
وبحسب المصادر ف��إن االتفاق
يلزم القبائل إخراج المقاتلين الذين
ال ينتمون إلى مناطقهم ،أو المقاتلين
غير اليمنيين م��ن ه��ذه المناطق،
وأن يبقى الجيش خارج المدن لكن
االتفاق ال يزال يقابل برفض القادة
العسكريين إلخ���راج الجيش من
مركز المديريات وق��رب التجمعات
السكانية.

وطبقا ً لهذه المصادر ف��إن قادة
الجيش واف��ق��وا على ع��دم مالحقة
أي �ا ً من المشتبه بانتمائهم لتنظيم
القاعدة إذا التزموا عدم حمل السالح
أو القيام ب��أي هجمات ض��د ق��وات
األمن أو الجيش أو مهاجمة المنشآت
الحيوية ،لكنهم ال يزالون يرفضون
حتى اآلن فكرة إنشاء شرطة محلية
وإخ�����راج ق���وات ال��ج��ي��ش م��ن ه��ذه
المناطق.

مصرع «سفاح القاعدة«

من جهة أخرى ،أكد مصدر عسكري
ي��م��ن��ي م��ص��رع «س��ف��اح ال��ق��اع��دة»

المعروف باسم « بيكاسو» متأثرا ً
بجروحه التي أصيب بها قبل أيام
في محافظة البيضاء جنوب شرقي
ال��ي��م��ن ،إذ عُ ���رف بارتكابه جرائم
وح��ش��ي��ة خ��ط��ي��رة ب��ح��ق ضحاياه
والتمثيل بجثثهم.
كذلك أكد المصدر مصرع القيادي
في التنظيم ناصر عاطف وشقيقه
اإلره���اب���ي أح��م��د ع��اط��ف المكنى
ب��ـ«أب��و س��ال��م» خ�لال المواجهات
التي تخوضها الوحدات العسكرية
واألمنية ومعها اللجان الشعبية
ضد العناصر اإلرهابية في محافظة
شبوة.

المرزوقي يعد بالعفو عن مت�شددين لم يتورطوا في القتل

الأمن التون�سي يعتقل خلية �إرهابية في «ال�شعانبي»
اعتقلت ق��وات األم��ن التونسية
خلية تمويل مسلحين متحصنين
ب��ج��ب��ل ال��ش��ع��ان��ب��ي ع��ل��ى ال��ح��دود
الجزائرية.
ووفقا ً لما أعلنته وزارة الداخلية
أول من أمس في بالغ أن «الوحدات
األمنية بمحافظة القصرين ،ألقت
القبض على مجموعة تقوم بتمويل
المسلحين المتحصنين بمرتفعات
الشعانبي والسلوم ،ومدّهم بالمواد
الغذائية والهواتف الخلوية والشرائح
وآالت ال��ت��ص��وي��ر» .وأش����ار ب�لاغ
الداخلية إلى أن هذه المجموعة كانت
تعمل على تزويد المسلحين بالدعم
اللوجستي ومدهم بالمعلومات حول
مراكز وأهداف حساسة.
وي��أت��ي ذل��ك غ��داة إع�لان وزارة
ال��دف��اع التونسية م��ص��رع مسلح
رف��ض االم��ت��ث��ال ل�لأوام��ر بالتوقف
داخ��ل المنطقة العسكرية المغلقة
بجبل الشعانبي بينما تحصن آخر
بالفرار .وأكدت الوزارة حينها العثور
على تجهيزات عسكرية وكمية كبيرة
من المؤن كانت بحوزة المسلحين.
م��ن جهة أخ���رى ،وع��د الرئيس
التونسي المنصف المرزوقي بالعفو
ع��ن متشددين متحصنين بجبل
الشعانبي ،في حال تسليم أنفسهم
للسلطات لكن ش��رط أال يكونوا قد
تورطوا في قتل تونسيين.
وقال المرزوقي في خطاب ألقاه
أم��ام جنود خ�لال زي��ارت��ه المنطقة

ال��ع��س��ك��ري��ة ال��م��غ��ل��ق��ة ف���ي جبل
الشعانبي على الحدود الغربية مع
الجزائر« :أوج��ه رسالة إلى المغ ّرر
بهم إن كانت أياديكم غير ملطخة
بالدماء ولم تقتلوا تونسيين ،فإن
ب��اب الصفح م��ف��ت��وح» .وأض���اف:

«لقد غ��رروا بكم» .وأردف« :اتركوا
أسلحتكم وانزلوا من الجبل وعودوا
إل��ى شعبكم» .وت��اب��ع« :ق��ررن��ا في
اجتماع مجلس األم��ن (التونسي)
األخير أن تكون هناك قوانين للعفو
والصلح لكل من لم يقتل تونسياً».

وأوض���ح ال��م��رزوق��ي« :أق���ول هذا
الكالم ليس محبة في هؤالء الناس،
بل محبة بأمهاتهم ،نريد أن نفتح
باب الصلح والمصالحة لمن ينزل
ويترك سالحه ويعود إلى حاضنة
الوطن».

األمن التونسي يستخدم الكالب البوليسية

تقرير �إخباري

بارزاني يبحث مع العاهل الأردني
تعزيز التعاون

ّ
متوقع بين حزبي بارزاني وطالباني
طالق
كشف االتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جالل طالباني ،عدم
التوصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود
ب��ارزان��ي بشأن تشكيل حكومة اإلقليم ،وه��دد بتشكيل معارضة
برلمانية في حال عدم تحقيق مطالبه ،فيما أكد الحزب الديمقراطي
أن تأجيل تشكيل حكومة اإلقليم ال يصب في المصلحة العامة ،وأنه
َ
يرض الفائز الثالث بمنصب نائب
سيصوت على رئيس الوزراء ،إذا لم
رئيس الوزراء.
ونقلت شبكة «المدى برس» ،عن النائب في برلمان كردستان بيكرد
طالباني ،أن المحادثات ما زالت مستمرة مع الحزب الديمقراطي
الكردستاني ،مؤكدة أن عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين ،حال
دون تسمية رئيس الحكومة ونائبه في الجلسة األولى للبرلمان.
وأضافت أن «من المقرر أن يصل الجانبان إلى اتفاق نهاية األسبوع
الجاري ،وأن وفد االتحاد سلم كافة مطالبه للحزب الديمقراطي
الكردستاني» ،مشيرة إلى أن االتحاد الوطني الكردستاني لم يقرر
حتى اآلن المشاركة في حكومة اإلقليم.
وأكدت النائب عن االتحاد الوطني الكردستاني ،أنه «إذا لم يجر
التوصل إلى اتفاق في شأن مطالبهم في تشكيل الحكومة المقبلة مع
الديمقراطي الكردستاني ،فإنهم سيتوجهون إلى تمثيل دور المعارضة
في البرلمان».
وقال النائب عن االتحاد الوطني الكردستاني ساالر محمود ،إن
«حزب بارزاني وحركة التغيير خرقا مبدأ التوافق الوطني ،وقاما
بتشكيل رئاسة برلمان كردستان ،وتوزيع المناصب الوزارية بينهما»،
مشددا ً على أن االتحاد ُمص ّر على نيل حقيبة الداخلية.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ،بقيادة مسعود بارزاني ،أن
الكرد لن يتفقوا مع أي شريك سياسي من دون ضمانة حقوقه.
وقال عضو الحزب النائب محسن السعدون ،إنه «ليس من السهل
أن نتفق مرة ثانية مع شريك سياسي من دون ضمانة للحقوق» ،مبينا ً
أن «تطبيق المادة  140وقانون النفط هي اعتباراتنا في التحالفات
المقبلة».

السيسي أثناء وصوله إلى مبنى القناة
ولفت السيسي إل��ى أن الحدود
الشرقية واإلرهاب في سيناء يمثالن
تهديدا ً حقيقياً ،إضافة إل��ى الواقع
الموجود في ليبيا وعدم قدرتها على
تأمين ح��دوده��ا البرية والبحرية
الطويلة معنا ،بسبب الظروف الحالية
ما يعد تهديدا ً أيضاً ،موجها ً رسائل

ت�أجيل محاكمة  48من قيادات الإخوان �إلى � 10أيار
أجلت محكمة في القاهرة أمس
محاكمة  48متهما ً من قيادات وأعضاء
جماعة اإلخوان المسلمين ،في مقدمهم
المرشد العام للجماعة محمد بديع
وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي،
إلى جلسة السبت المقبل  10أيار،
وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض
على العنف وقطع الطريق السريعة
بمدينة قليوب .وطلب محمد بديع

في مستهل الجلسة في محكمة شبرا
الخيمة ،السماح له بالخروج من
قفص االتهام للتحدث إلى المحكمة
أمام منصتها ،ووافق رئيس المحكمة
على الطلب وأم��ر ح��رس المحكمة
بإخراجه م��ن القفص .وق��ال بديع
موجها ً حديثه إلى المحكمة «إنني
أطلب إقامة الحق وال��ع��دل ،وإنني
وجماعتي نستغيث بالمحكمة لما

استقبل العاهل األردن��ي الملك عبدالله الثاني ،رئيس “إقليم كردستان”
مسعود بارزاني ،وبحثا آليات تعزيز العالقات بين األردن و”إقليم كردستان”،
خصوصا ً في المجاالت االقتصادية واالستثمارية والسياحية ،إذ بدأ بارزاني
زيارة رسمية إلى المملكة تستمر أياما ً عدة.
ونقلت وكالة األنباء األردنية أن «عبدالله الثاني أكد خالل اللقاء الذي جرى
في قصر الحسينية ،متانة العالقات األخوية التي تجمع األردن والعراق في
مختلف المجاالت ،ودعم المملكة للجهود الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار
العراق والوفاق الوطني بين جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق”.
وبحث العاهل األردن��ي وب��ارزان��ي ،خ�لال اللقاء ال��ذي استعرض مجمل
المستجدات اإلقليمية ذات االهتمام المشترك ،آليات تعزيز العالقات بين األردن
وإقليم كردستان ،خصوصا ً في المجاالت االقتصادية واالستثمارية والسياحية،
وسبل إفادة اإلقليم من الخبرات األردنية ،ال سيما في مجال بناء القدرات.

نتعرض له من بعض وسائل اإلعالم
م��ن ال��ه��ج��وم علينا وع��ل��ى جماعة
اإلخ��وان ،واتهامنا بأننا إرهابيون،
وتاريخنا كله وتاريخ الجماعة يشهد
على كذبها .نحن أمرنا بالب ّر والتقوى
لعشرات السنين ،ولسنا أهل إرهاب
كما ُيدّعى علينا».
وج��اء ق��رار المحكمة بالتأجيل
الستكمال االستماع إلى المرافعات

في القضية .وكانت النيابة العامة
قد أسندت إل��ى المتهمين أنهم في
يوم  22تموز  2013في دائرة قسم
قليوب ،اشتركوا في تجمهر مؤلف من
أكثر من  5أشخاص ،كان من شأنه أن
يجعل السلم العام في خطر ،وكان
الغرض منه ارتكاب جرائم االعتداء
على األشخاص والممتلكات العامة
والخاصة.

ح�شود ع�سكرية وتنديد بت�صريحات �سفير الخرطوم

حاليب تفجر �أزمة �سيا�سية بين م�صر وال�سودان
أعلنت الخرطوم أن قوة جديدة
م��ن الفرقة  101مشاة البحرية
ت��س��ل��م��ت م��واق��ع��ه��ا ف���ي منطقة
حاليب ،فيما زادت من حدة التوتر
وإحياء «أزم��ة حاليب وشالتين»
بين مصر والسودان ،تصريحات
السفير ال��س��ودان��ي ف��ي القاهرة
الحسن أحمد العربي التي أكدت
أن حاليب سودانية ،مفجرة أزمة
غير منتظرة بين البلدين.
وذكرت وكالة األنباء السودانية
الرسمية «سونا» أن «قوة جديدة
م��ن الفرقة  101مشاة البحرية
التابعة للجيش السوداني تسلمت،
مواقعها في منطقة حاليب بوالية
البحر األحمر» .وأضافت أن الفرقة
احتفلت بعودة القوات المرابطة
في حاليب بعد أن تسلمت القوات
البديلة لها مواقعها بالمنطقة بعد
انقضاء فترة رباط القوات العائدة،
وفقا ً لنظام القوات المسلحة في
هذا المجال.
وأكد حاكم والية البحر األحمر
محمد طاهر إيال أن «وجود القوات
المسلحة السودانية في المنطقة
يعبر ع��ن ال��س��ي��ادة ال��س��ودان��ي��ة
عليها» ،مشيدا ً بالقوات المسلحة
ودوره������ا ف���ي ح��م��اي��ة ال��وط��ن،
وتحقيق مبدأ سيادة السودان على
أراضيه.
على صعيد متصل ذكر أن السفير
السوداني بالقاهرة الحسن أحمد
العربي ،أعلن أن حاليب سودانية
وش��دد على ض���رورة أن تتوصل
الدولتان إلى حل لمشكلتها ،الفتا ً
إل��ى أن الخرطوم تجدد شكواها
ب��األم��م المتحدة سنويا ً حتى ال

من وراء تفجير أزمة حاليب؟
يسقط حقها في المطالبة بها.
وردا ً على ذل���ك ،ق��ال الناطق
باسم الخارجية المصرية ،السفير
ب��در ع��ب��د ال��ع��اط��ي ،إن «ح�لاي��ب
وشالتين أرض مصرية ،يتمتع
أهلها بالحقوق والواجبات المحقة
لجميع المصريين» ،مشيرا ً إلى
أن «الدستور الجديد أكد مصرية
هذه المنطقة وخضوعها للسيادة
المصرية».

مقتل  12م�سلح ًا في حملة
للجي�ش الجزائري في الجنوب

الملك عبد الله مستقبالً بارزاني

سريعة إلى دول عدة أولها قطر فقال:
«ال تخسروا الشعب المصري أكثر من
ذل��ك ،فلم يسبق أن غضب الشعب
المصري وتألم من أحد قدر غضبه من
قطر ،ومن حماس».
وإلى تركيا كانت رسالته« :أنتم
تغلقون الباب بسلوككم أمام إعادة

العالقات إل��ى طبيعتها ،وإن كنت
ال أض��ع مواقف أردوغ���ان وحكومته
ع��ائ��ق�ا ً أم���ام ال��ت��واص��ل م��ع الشعب
التركي” .وتوجه إلى الجزائر قائالً:
«أنا لم أتحدث عنكم بسوء أبدا ً وأقدر
الجزائر ،وأك��نّ لكم ولكل الشعوب
العربية كل التقدير واالحترام».

أسفرت حمالت للجيش الجزائري في جنوب البالد عن مقتل  12مسلحا ً
على األقل ،فضالً عن ضبط نحو  25آخرين ،غالبيتهم من جنسيات أجنبية.
وكشفت مصادر أمنية جزائرية أن العمليات العسكرية شملت حمالت مداهمة
وتفتيش استهدفت مواقع للعناصر المسلحة بالقرب من الحدود مع مالي
وليبيا وموريتانيا.
وأجريت العمليات األمنية في ضوء نتائج استطالع الستخبارات الجيش
بهدف الحد من تدفق العناصر المسلحة إلى المناطق الصحراوية الشاسعة في
جنوب البالد.
وج��اءت أكبر حصيلة في منطقة «ت��اون��درت» ،غرب مدينة «تتزاوطين»
يوم االثنين ،حيث تمكنت عناصر الجيش من قتل  9ممن وصفتهم المصادر
بـ»اإلرهابيين» ،ومصادرة عدد من األسلحة وقذائف صاروخية ،وأجهزة
اتصاالت.
وقتل  4مسلحين آخرين في عملية للجيش بوالية «أدرار» جنوب الجزائر،
وتم توقيف مجموعة مسلحة ،مكونة من  5أفراد ،هم  3موريتانيين وجزائريان،
في وقت سابق من مساء األحد.
ومن جانب آخر ،اعترضت قوات الجيش مجموعة أخرى تضم  20مسلحاً،
في والية «إليزي» الحدودية مع ليبيا ،مكونة من  6سيارات رباعية الدفع،
قامت بدخول الجزائر عبر األراض��ي الليبية .وبحسب المصادر ،فإن قوات
الجيش بدأت بحمالت واسعة في مختلف الواليات ،ردا ً على الهجوم الذي
استهدف دورية عسكرية بمحافظة «تيزي وزو» ،بعد يومين من االنتخابات
الرئاسية الجزائرية التي أجريت في  17نيسان الماضي ،والتي راح ضحيتها
 11عسكرياً.

ون��ف��ى عبد العاطي استدعاء
السفير ال��س��ودان��ي إل���ى دي���وان
الوزارة ردا ً على تصريحاته ،الفتا ً
إلى أن الحكم اإلداري في حاليب
وشالتين بيد المؤسسات المصرية
ومن مهماتها.
من جهة أخرى استنكرت أحزاب
مصرية ع��دة تصريحات السفير
السوداني ،ووصفتها بأنها تعمل
على خلق أزم���ات سياسية بين

ال��ق��اه��رة وال��خ��رط��وم ،ف��ي الوقت
الذي يحتاج فيه البلدان لتضافر
جهودهما لمواجهة المؤامرات التي
تحاك ضدهما لتقسيمهما ،فضالً
عن ح��رب المياه التي تهددهما.
وأضافت أن «حاليب أرض مصرية
 100في المئة وال نقاش في ذلك،
وأي ح��دي��ث ف��ي ذل��ك الموضوع
يعتبر خرقا ً للمعاهدات الدولية
الموقعة بين البلدين».

ال�سعودية تك�شف عنهم وتعتقل � 62شخ�ص ًا

الريا�ض� :أع�ضاء التنظيم الإرهابي
ينتمون لداع�ش
أعلنت وزارة الداخلية السعودية الكشف عن تنظيم «إرهابي» يستهدف
منشآت حكومية ومصالح أجنبية ،بحسب محطات التلفزيون.
وأضافت القنوات إن السلطات قبضت على  62شخصا ً ينتمون لخاليا
التنظيم بينهم ثالثة مقيمين خططوا لعمليات تستهدف منشآت حكومية
ومصالح أجنبية في المملكة .وتابعت أن السلطات قبضت على  35سعوديا ً
ممن أطلق سراحهم سابقا ً في قضايا أمنية ،مشيرة إلى «ارتباطات مع عناصر
متط ّرفة في سورية واليمن».
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية منصور
التركي إن «أعضاء التنظيم اإلرهابي الذين ُق ِبض عليهم وعددهم  ،62ينتمون
نصبوه أميرا ً لهم كان
إلى «داعش» ،ال القاعدة أو جبهة النصرة» ،مؤكدا ً أن «من ّ
من بين المقبوض عليهم».
وأض��اف التركي ،بحسب موقع «المدينة» السعودي« :إننا ال نفرق بين
القاعدة وداعش وجبهة النصرة ،إذ إن هدفهم واحد وهو خلق فوضى في المملكة
بأي صورة وزعزعة األمن واالستقرار» .وعن الصراع القائم بين داعش والنصرة
والقاعدة قال« :اللهم اجعل حيدهم بينهم» ،مؤكدا ً أن ذلك سوف يكفينا شرهم
ويجعلهم ينشغلون في أنفسهم.
ونفى التركي تساهل الداخلية السعودية مع اإلرهابيين ،قائالً« :إننا نعمل
مع جهات حكومية ،هي من تقرر كم يبقون في السجن وهل يطلق سراحهم ،وهو
من اختصاص الجهات العدلية والقضائية».

