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متغيرات الم�شهد ال�سيا�سي الكردي العراقي

هنية :تم االتفاق على تعوي�ض �ضحايا االنق�سام

حركة التغيير ت�ضع حد ًا لثنائية حزبي الطالباني والبارزاني

الآالف ي�ش ّيعون �شهيدي النكبة في رام اهلل

ب��ع��د ه��ي��م��ن��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��م��ش��ه��د
السياسي الكردي ألعوام عدة ،لم تعد
ثنائية حزبي الطالباني والبارزاني
تقنع ال��رأي العام الذي دفع بحركة
التغيير للواجهة بحصولها على
المركز الثاني ،مما أدى إلى تعديل
موازين القوى وتأخير تشكيل حكومة
«إقليم كردستان» العراق.
وأدت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي حصلت
عليها حركة التغيير في االنتخابات
التشريعية بـ«إقليم ك��ردس��ت��ان»
ال��ع��راق إل��ى تغيير م��وازي��ن القوى
ال��س��ي��اس��ي��ة ،وت��أخ��ي��ر اإلع��ل�ان عن
حكومة اإلقليم الجديدة.
وجاءت «الحركة» في المركز الثاني
بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني
بزعامة مسعود البارزاني ،وأطاحت
بحزب االتحاد الوطني الذي يتزعمه
الرئيس العراقي جالل الطالباني.
وأدى هذا الواقع السياسي الجديد
إلى تأخير تشكيل حكومة اإلقليم،
بخاصة أن الحزب الديمقراطي الذي
ف��از بغالبية المقاعد يربطه اتفاق
استراتيجي م��ع االت��ح��اد الوطني
لتقاسم السلطة.
وي��رى النائب ع��ن كتلة الحزب
الديمقراطي الكردستاني إبراهيم سمو
أن االلتزام باالتفاقية اإلستراتيجية
التي ربطت بين الحزبين الرئيسين
ف��ي اإلق��ل��ي��م ض��ع��ف ف��ي ال��س��ن��وات
األخيرة.
وي���ق���ول إن ع�لاق��ت��ه��م��ا ب��ات��ت
م���ح���ص���ورة ف���ي ت���ع���اون أع��ض��اء
المكتبين السياسيين ولم تنزل إلى
مستوى التنظيمات ،وإن اتفاقهما لم
يعد ينعكس على المشهد السياسي
في الفترة األخيرة.

رئيس الوزراء

وب � ّي��ن سمو أن ب��رل��م��ان «إقليم
كردستان» في جلسته التي عقدت
في  13أيار الجاري صوت بغالبيته

خالل تشييع أحد الشهداء

برلمان كردستان
على تعديل قانون رئيس ال��وزراء
رغ��م مقاطعة االت��ح��اد الوطني هذا
التصويت.
ويتضمن التعديل الذي سيعمل به
اعتبارا ً من الدورات الالحقة تسمية
رئيس الوزراء فقط لتشكيل الحكومة
من دون نائبه.
وأوض��������ح ع���ض���و ال���ب���رل���م���ان
الكردستاني أن م��ن أب��رز األسماء
المرشحة لمنصب نائب رئيس الوزراء
في حكومة «إقليم كردستان» قباد
الطالباني نجل الرئيس الطالباني.
وأش��ار إل��ى أن البرلمان ح��دد فترة

شهر لرئيس الوزراء ونائبه من تاريخ
تسميتهما إلعالن الحكومة.
ويرى األكاديمي زيرفان برواري
أن الخريطة السياسية في «إقليم
كردستان» العراق قد شهدت تغيرا ً
ك��ب��ي��را ً ف��ي االن��ت��خ��اب��ات األخ��ي��رة
للبرلمان ،بخاصة بعدما أح��رزت
ح��رك��ة ال��ت��غ��ي��ي��ر ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي
بحصولها على  24مقعداً ،متقدمة
بذلك على االت��ح��اد الوطني بستة
مقاعد ،مما جعل الحزب الديمقراطي
يتريث في تشكيل الحكومة.

معارك بين الجي�ش الليبي وم�سلحين في عدد من المدن

طائرة من�شقة تق�صف مواقع في بنغازي
كشفت مصادر إن طائرة ليبية موالية للواء المنشق
خليفة حفتر انطلقت من مطار بنينة العسكري قرب
بنغازي وقصفت معسكرا ً لكتيبة السابع عشر من شباط
ومواقع لكتيبة أنصار الشريعة.
وقال المصدر إن مدينة بنغازي تشهد استنفارا ً واسعا ً
للميليشيات ونزوحا ً لسكان المناطق التي قصفت .ونقل
أحمد خليفة عن مصادر قولها إن قيادة الجيش الليبي
تعتبر القوات التابعة لحفتر «قوات غير شرعية ويجب
التصدي لها وحماية المنشآت التابعة لهيئة أرك��ان
الجيش في بنغازي».
وقصفت طائرات حربية معسكرا ً تابعا ً لكتيبة السابع
عشر من شباط بستة صواريخ من نوع سي فايف «،»C5
ولم يسفر القصف عن أية خسائر داخ��ل المعسكر .كما
أُصيب اثنان من عناصر المليشيات في اشتباكات دارت
في منطقة الهواري ببنغازي بين جنود تابعين للواء
خليفة حفتر وعدد من عناصر الميليشيات.
ونقلت مصادر عن شهود عيان قولهم إن مواجهات
عنيفة اندلعت الجمعة في بنغازي بين مجموعات إسالمية
وقوة يقودها ضابط متقاعد قال إنه أطلق عملية «لتطهير»
المدينة من «المجموعات اإلرهابية».
وأوضح الشهود أن قوات من سالح الجو انضمت إلى
مجموعة خليفة حفتر ،أحد قادة الميليشيات الذين سيطروا

في  ،2011وقصفت ثكنة تحتلها «كتيبة  17شباط» وهي
ميليشيا إسالمية.
ويذكر أن حفتر ضابط سابق في الجيش الليبي،
وكان من القادة العسكريين الذين ساهموا مع القذافي
في االن��ق�لاب العسكري ال��ذي أوصله إل��ى س��دة الحكم
عام  .1969لكنه اختلف معه وغادر ليبيا إلى الواليات
المتحدة قبل أن يعود وينضم إلى جيش التحرير الوطني
الذي أسسه الناتو وتولى قيادته لوقت وجيز.
بدوره نقل موقع «بوابة الوسط» اإللكتروني الليبي
عن مصدر وصفه بالمطلع أن الجيش الليبي أطلق أمس
عملية «كرامة ليبيا» لتطهير مدينة بنغازي شرق البالد
من الجماعات المسلحة.
وقال المصدر إن قوات من الجيش مدعومة بالسالح
الجوي بدأت تنفيذ عملية «كرامة ليبيا» التي تستهدف
«التكفيريين والعصابات الخارجة ع��ن القانون في
بنغازي».
يذكر أن مدينة بنغازي تشهد هجمات يشنها مسلحون
على ق��وات األم��ن والجيش ورج���ال ال��ق��ان��ون واإلع�لام
والنشطاء السياسيين بسبب انتشار الميليشيات
المسلحة في ظل االنفالت األمني الذي تشهده البالد بصفة
عامة منذ اإلطاحة بالقذافي وقتله عام .2011

«الأمة» الكويتي يوافق على ا�ستقالة نوابه الخم�سة

وأض���اف ب����رواري« :أن تقسيم
السلطة ال��م��ت��وازن بين الحزبين
الديمقراطي الكردستاني واالتحاد
الوطني ل��م يعد ممكنا ً بعد ظهور
معارضة فاعلة داخل اإلقليم.
وأوضح برواري أن امتالك االتحاد
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ؤس��س��ة العسكرية
والمالية قد وفر له أوراق ضغط على
األطراف الكردية بخاصة الديمقراطي
الكردستاني الذي تعامل معه خارج
االستحقاقات االنتخابية بناء على

�صباحي مع تعديل «كامب ديفيد»
و�ضد ع�سكرة �أزمة �سورية
أكد المرشح لالنتخابات الرئاسية حمدين صباحي ،إنه ال بد من تعديل
معاهدة كامب ديفيد مع الكيان «اإلسرائيلي» ،وانه مع قضية سورية ووحدتها
شعبا ً وأرض���اً ،وض��د انتهاج األساليب العسكرية لحل أزم��ة سورية وفق
تعبيره.
وأفاد موقع «الرأي اليوم» أول من أمس ،بأن صباحي خالل حوار تلفزيوني
أوضح انه ضد نزيف الدم في سورية ،مشيرا ً إلى أنه سيعزز الحل السياسي في
هذا البلد ،وقال« :إن الخيار السياسي هو السبيل لحل أزمة سورية وأن يكون
هذا الحل ال يسمح بتدخل عسكري خارجي داخلها».
وحول معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين مصر والكيان «اإلسرائيلي» ،نوه
صباحي إلى أنه ال بد من تعديل معاهدة كامب ديفيد مع الكيان «اإلسرائيلي»
لتتمكن مصر من التحرك بحرية في سيناء ،مؤكدا ً التزامه في حالة فوزه
باالتفاقات الدولية التي أبرمتها بالده.
وعن عالقات مصر الخارجية في حال فوزه قال« :سنقيم عالقات مع الشرق
والغرب ومصر لن تكون تابعة ل�لإدارة األميركية ،ولكن ال يعني هذا العداء
مع واشنطن ،وستكون هناك عالقات ودية وندية مع الصين وروسيا وأميركا
الالتينية ،وهذه األخيرة حققت ازده��ارا ً اقتصاديا ً ولم تعد الحديقة الخلفية
للواليات المتحدة».
وش��دد صباحي على أنه سيستغني عن المعونة األميركية االقتصادية
ألنها استخدمت كأداة للتأثير في القرار المصري ،مؤكدا ً في الوقت ذاته انه لن
يستغني عن المعونة األميركية العسكرية للجيش المصري ألنها تحقق مصالح
لمصر وأميركا على حد سواء.

ا�ست�شهاد �شاب بحريني يطارده
النظام في حادث «غام�ض»
أعلن ائتالف ثورة  14شباط في البحرين نبأ استشهاد الشاب علي فيصل
مهدي العكراوي ( 19سنة) في جزيرة سترة ،فيما تحدثت مواقع إعالمية عن
استشهاده بحادث «غامض».
وقال ائتالف ثورة  14شباط في بيان« ،نزف نبأ التحاق الشاب المجاهد
علي فيصل مهدي العكراويّ « 19سنة» من عاصمة الثورة «سترة» بركب
شهداء ثورتنا المجيدة ،بعدما ظ ّل مطاردا ً من قبل أجهزة استخبارات العدو
الخليفي المجرم».
ّ
وأضاف« :لقد عُ رف عن الشهيد المجاهد شجاعته وصموده في ساحات
ّس عن العرض واألرض والمقدسات،
الع ّزة والكرامة ،وفي ميادين الدفاع المقد ِ
فهنيئا ً لشهيدنا المقدام هذه الخاتمة السعيدة وهذا الفوز العظيم ،ونهيب
األبي باالستعداد للمشاركة الواسعة في مراسم زفافه فور
بجماهير شعبنا
ّ
اإلعالن عن ذلك».
فيما أف��اد موقع «ص��وت المنامة» بأن وزارة الداخلية البحرينية أعلنت
عن «تلقي غرفة العمليات الرئيسية بالغا ً بوصول مصاب بحالة حرجة إلى
مستشفى السلمانية ووفاته في وقت الحق» .وأضاف الموقع أن الوزارة قالت
قبل اإلعالن أنه سمع «دوي انفجار في منطقة سترة ،والدوريات تنتقل للموقع
وترصد أشخاصا ً يقومون بنقل مصاب وتضرر سيارة وج��دار منزل جراء
االنفجار».
وتحدثت مصادر أن المتوفى هو أحد المطلوبين األمنيين وأن الحادث
غامض.

البرلمان الكويتي
أعلن رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم خلو
مقاعد النواب الخمسة المستقيلين في دوائرهم االنتخابية
وأبلغ الحكومة بذلك ،بعد أن وافق المجلس على استقالة
ري��اض العدساني وعبدالكريم الكندري وعلي الراشد
وصفاء الهاشم وحسين القويعان ،فيما ُكلف مكتب
المجلس بالرد على ما جاء في االستقالة.
وكشف الغانم في كلمة أول من أم��س قبل تصويت
مجلس األمة الكويتي على طلبات االستقالة انه حاول
االتصال بالنواب الخمسة قبل جلسة الثالثاء العادية
وتمكن من التحدث إل��ى أربعة منهم وه��م العدساني
والكندري والراشد والهاشم.
وأضاف إن النواب الذين تحدث إليهم «كانوا مص ّرين
على االستقالة» ،رافضا ً الرد على ما ورد من «إساءات» له
شخصيا ً في أسباب تلك االستقاالت.
وأردف« :لن أرد وسأظل على منصة الرئاسة» ،وأوضح
انه «بناء على ذلك ،فإن خلو المقاعد سيكون كاآلتي في
الدوائر :الثانية (مقعدان) والثالثة (مقعدان) والرابعة
(مقعد واحد)».
وفي ردود فعل النواب ،أكد النائب حمدان العازمي أن

تقسيم السلطة

شرعية «الثورة».
ويشير إلى أن دور االتحاد الوطني
التاريخي في القضية الكردية تحول
إلى معوق سياسي في وجه التحول
الديمقراطي في اإلقليم .وأضاف« :أن
المشهد السياسي في اإلقليم قد تغير
وأن األح��زاب الكردية ستتغير وفق
المعطيات الجديدة».
وي��ت��وق��ع أن ي���ح���اول ال��ح��زب
الديمقراطي التقرب م��ن األط���راف
اإلس�لام��ي��ة أو ربما حركة التغيير
لمواصلة االحتفاظ بنفوذه السياسي
والسيطرة على المشهد الكردي.

االستقالة «تطرقت إلى أن رئيس المجلس خصم ،وإنه ال
يبدي رأيه من كرسي الرئاسة ،وعليه تطبيق الالئحة».
أما النائب صالح عاشور ،فأوضح أن االستقاالت «هي
آراء لألخوة النواب ويجب أن تحترم ،وال يمكن إجبارهم
على عدم االستقالة» ،الفتا ً إلى أن «عدد النواب المستقيلين
يشكل عشرة في المئة ،األم��ر ال��ذي سيؤثر في أعمال
المجلس».
بدوره ،قال النائب جمال العمر« :كنت أتمنى منهم عدم
االستقالة وكنت أود أن يستكملوا مسيرتهم السياسية»،
الفتا ً إلى أن «مسألة شطب االستجواب كانت محيرة ،وكان
على الحكومة عدم المشاركة بهذا األمر».
أما النائب يعقوب الصانع ،فقال« :إن هذا المجلس أعاد
الهيبة للقانون والسلطة القضائية وهذا مبعث فخر وال
وجود الستخدام المواءمة السياسية واألجندات السياسية
على حساب القانون».
وق��ال النائب فيصل ال��ك��ن��دري« :إن المستقيلين ال
يمثلون أنفسهم فحسب بل الشعب الكويتي» ،موضحا ً أن
االستجواب األخير لرئيس الوزراء «كان هدفه سياسياً».

شيع اآلالف من الفلسطينيين وسط مدينة رام الله
جثماني الشهيدين نديم أبو ظاهر ومحمد نوارة اللذين
سقطا في مواجهات بالقرب من معتقل عوفر «اإلسرائيلي»
جنوب مدينة رام الله في الذكرى السادسة والستين
إلحياء نكبة فلسطين.
وحمل المشيعون جثماني الشهيدين على األكف ،وسط
هتافات تطالب بالثأر من االحتالل «اإلسرائيلي» ،وإطالق
يد المقاومة الفلسطينية لمواجهة آلة القمع «اإلسرائيلي».
ووج���ه وال���د الشهيد ن����وارة رس��ال��ة إل���ى االح��ت�لال
«اإلسرائيلي» تفيد بأن دم نجله لن يذهب هدرا ً وبأن مصير
من قتل ابنه سيكون القتل.
ووصفت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن
الجبهة الشعبية خالدة جرار جرائم االحتالل بحق الشعب
الفلسطيني بالنازية ،معتبرة أن فترات الهدوء التي تسود
األراضي الفلسطينية في بعض األحيان هي الجمر الذي
يتقد تحت الرماد.
وأك���دت ج��رار أن استشهاد ن���وارة وأب��و الظاهر في
مواجهات على أبواب معتقل عوفر الذي يرمز إلى قضية
األس���رى الفلسطينيين ه��و الدليل األك��ب��ر أن ال��ش��ارع

الفلسطيني وتحديدا ً الشباب منه غير مقتنعين بما يسمى
مسيرة التسوية والمفاوضات العبثية التي تحاول
ال��والي��ات المتحدة إقحام الفلسطينيين فيها لمصلحة
االحتالل.
يذكر ،أن الشهيدين هما من قريتي أبو شخيدم والمزرعة
الغربية شمال مدينة رام الله.
على صعيد آخر ،أعلن إسماعيل هنية ،رئيس الحكومة
المقالة ف��ي قطاع غ��زة ،أن��ه ت��م االت��ف��اق على تعويض
أهالي ضحايا االنقسام الفلسطيني من حركتي «فتح»
و»ح��م��اس» ،بمبلغ ال يقل عن  60مليون دوالر أميركي
إجماالً .وجاء ذلك خالل خطبة صالة الجمعة ،التي ألقاها
في «المسجد العمري الكبير» بمدينة غزة ،قال فيها «تم
االتفاق بين حركتي فتح وحماس ،على إنشاء صندوق
وطني للمصالحة المجتمعية ،بمبلغ ( )60-50مليون
دوالر أميركي ،لتعويض أهالي ضحايا أحداث االنقسام».
وتختص لجنة المصالحة المجتمعية ،التي تشكلت
عام ( ،2011إلى جانب لجان أخرى انبثقت عن حوارات
المصالحة) بملفات تعويض ع��ائ�لات قتلى وجرحى
االنقسام ،وتعويض األضرار المادية.

لأن الموافقة �أمر تقليدي وفق الأعراف الدبلوما�سية

الكاللدة :ال�سفارة ال�سورية تقدمت
بـ«�إعالم» ولي�س «طلب» �إجراء االنتخابات
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
قال وزي��ر الشؤون السياسية والبرلمانية األردن��ي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة بالوكالة د .خالد الكاللده،
إن السفارة السورية في ع ّمان أعلمت وزارة الخارجية
وشؤون ال ُمغتربين بأنها ستفتح أبوابها أمام المواطنين
السوريين ال ُمقيمين على األرض األردنية لإلدالء بأصواتهم
في صناديق االقتراع داخل مبنى السفارة لل ُمشاركة في
االنتخابات الرئاسية السورية التي ستجرى في  28أيار
الجاري.
وأضاف في تصريح صحافي أن األعراف الدبلوماسية
تسمح للسفارات بذلكُ ،مستشهدا ً باالنتخابات التي
نظمتها السفارة العراقية أخيراً ،واالنتخابات التي نظمتها

السفارة المصرية أول من أمس.
ولفت الوزير األردني د .الكاللدة ،إلى أن ما تقدمت به
السفارة السورية في عمان «إع�لام» وليس «طلباً» ألن
الموافقة أمر تقليدي وفق األعراف الدبلوماسية .
واعتبر مراقبون تصريح الوزير د .الكاللدة انه يؤكد
دقة بيان السفارة السورية في األردن وصحته ردا ً على
تصريحات وزي��ري الخارجية واإلع�لام األردنيين ،بأن
السفارة لم تتقدم بطلب موافقة على إج��راء انتخابات
الرئاسة السورية داخ��ل مبنى السفارة ،وان ما طلبته
هو تأمين الحماية األمنية للمركز االنتخابي الذي سيقام
في السفارة السورية في  ،2014/5/28ألنّ ذلك يقع
على عاتق الدولة المضيفة في حماية مقرات البعثات
الدبلوماسية العاملة لديها.

اختتام فعالية «المقاومة طريقنا للتحرير والعودة»:
�صراعنا مع العدو �صراع وجود ولي�س �صراع حدود
أك��دت القوى القومية واليسارية األردنية والفاعليات
الشعبية والوطنية ،في اختتام فعالية أقامتها أمام سفارة
العدو في عمان في ذكرى النكبة ،أهمية مواصلة المقاومة
ألنها الطريق الوحيد للتحرير والعودة واستعادة األرض
والحقوق.
وتحدث باسم ه��ذه القوى وبالنيابة عنها د .عصام
الخواجا الذي قال« :إن الصراع مع المشروع الصهيوني
صراع تناحري مفتوح لن يتوقف ألنه صراعنا مع العدو وهو
صراع وجود وليس صراع حدود ...وأن المقاومة هي الطريق
للتحرير والعودة واستعادة الحقوق الوطنية والقومية»،
مشددا ً على انحياز هذه القوى لمشروع المقاومة ،وخيار
الكفاح المسلح في عملية المواجهة مع المشروع الصهيوني.
وش��ددت القوى المشاركة في الفاعلية على رفض نهج
التفاوض والمساومة والتطبيع مع الكيان الصهيوني...
وعلى ارتباط القضية الفلسطينية ارتباطا ً عضويا ً بعمقها
العربي ...وبطالن كل المعاهدات واالتفاقات مع الكيان
الصهيوني ،ورفض وجود سفارات لهذا الكيان على األرض
العربية.
واختتمت القوى القومية واليسارية والوطنية والشعبية،
بيانها بالتأكيد على أن مهمة إنهاء االنقسام الفلسطيني

ضرورة وطنية وقومية يجب أن تستند إلى الثوابت وركيزتها
الميثاق الوطني الفلسطيني غير المعدل الستمرار الصراع مع
العدو الصهيوني.
وكانت الفعالية قد أقيمت استذكارا ً لنكبة فلسطين
واحتاللها وتشريد جزء كبير من شعبها ،بعنوان« :المقاومة
طريقنا للتحرير والعودة».
وج��اءت الفعالية تأكيدا ً للثوابت الوطنية والقومية
والتمسك بخيار المقاومة ،ورف��ض �ا ً لنهج المفاوضات
والمساومة والتطبيع مع الكيان الصهيوني ،ورفضا ً لكل
المعاهدات المبرمة مع العدو الصهيوني ،ورفضا ً لوجود
سفارة صهيونية على األرض األردنية والعربية.
وهتف المشاركون هتافات تؤكد حق العودة وإلغاء
معاهدات «السالم» مع الكيان الصهيوني ،ورف��ض خيار
المفاوضات مع دولة االحتالل.
وكانت الفعالية قد ابتدأت بجنازة رمزية لشهداء فلسطين
حيث حمل المشاركون نعوشا ً لشهداء من القرى والمدن
الفلسطينية إضافة إلى مفتاح العودة وزنزانة ترمز لنضال
األسرى المعتقلين في سجون االحتالل ويخوضون حاليا ً
إضرابا ً عن الطعام.

للمرة الثانية رف�ض با�سندوة الح�ضور �إلى قاعة البرلمان

الجي�ش اليمني يو�سع عملياته �إلى البي�ضاء وم�أرب
طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من قوات
الجيش توسيع عملياتها ضد عناصر «القاعدة» لتشمل
محافظتي البيضاء ومأرب إلى جانب شبوة وأبين.
وفي حين فشل مجلس النواب وللمرة الثانية خالل
أسبوعين في استجواب حكومة محمد سالم باسندوة بعد
أن رفض األخير الحضور إلى قاعة المجلس ،ذكرت وكالة
«األنباء اليمنية» الرسمية أول من أمس أن هادي ترأس
اجتماعا ً استثنائيا ً للجنة األمنية العليا للوقوف على
مستجدات األوضاع الراهنة من مختلف الجوانب األمنية
وخصوصا ً نتائج الحملة العسكرية واألمنية على تنظيم
القاعدة في محافظتي أبين وشبوة.
وأفادت الوكالة بأن هادي أعرب عن «سعادته وارتياحه
البالغ لما حققته الحملة العسكرية واألمنية ضد قوى
اإلرهاب من انتصارات ساحقة» ،مشيرا ً إلى أن «التنظيم
اإلرهابي ارتكب جرائم جسيمة في حق الشعب والوطن
أرض��ا ً وإنسانا ً حتى أصبح ع��دوان��ه يزلزل االستقرار

األمني ويؤثر في مجرى الحياة العامة من حيث األنشطة
االقتصادية والسياحية واالستثمارية والتجارية وباتت
الكلفة االقتصادية تؤثر في اليمن تأثيرا ً بالغ السوء».
وأوضح هادي أن «الجميع يعرف أن العدوان الهمجي
والغاشم لتنظيم القاعدة اإلرهابي وصل إلى العاصمة
صنعاء وب��ات يقلق يومياتها وال ب��د م��ن العمل على
استئصال اإلره��اب بكل ما هو ممكن» ،مشددا ً على أن
«المعركة مع هذا التنظيم اإلرهابي مفتوحة وعلى القوات
المسلحة واألمن االستعداد لحمالت تطهيرية في محافظات
البيضاء ومأرب بالتزامن مع معارك أبين وشبوة وأينما
وطأت وولت هذه القوى اإلرهابية ال بد من مالحقتها بقوة
وحزم».
وفي ما يتعلق بأمن صنعاء ،شدد هادي على «أهمية
التقسيمات األمنية في شكل دقيق ،خصوصا ً في مربعات
محددة يشرف على خططها وزير الداخلية وأمين العاصمة
مع تحمل المسؤولية باقتدار من دون أي تقصير».

