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ال�سفارة ال�سورية في عمان :االقتراع على
من�صب رئي�س الجمهورية في موعده المحدد

اقتراع متفاوت والأمن يحبط ت�آمر «الإخوان» لإف�ساد الت�صويت

ب�صمات �أ�صابع الم�صريين تكتب تاريخ ًا جديد ًا

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
أكد المكتب الصحافي في سفارة الجمهورية العربية
السورية في عمان في بيان أمس أن االقتراع على منصب
رئيس الجمهورية للمواطنين السوريين المقيمين في
األردن سيجرى في موعده اليوم بمقر سفارة الجمهورية
العربية السورية اعتبارا ً من الساعة  7صباحا ً ولغاية 7
مساء.
ودعت السفارة المواطنين السوريين المقيمين على
األرض األردنية إلى الحضور إلى مق ّر السفارة خالل هذا
الوقت ،مصطحبين معهم جوازات سفرهم لممارسة حقهم
في انتخاب رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة.

 ...والمصريون يصوتون لمستقبلهم

السيسي يقترع
فتح المصريون أب��واب المستقبل أول من
أم��س ،بعد أن أدل��ى الماليين بأصواتهم في
ّ
المرشحين
االنتخابات الرئاسية لالختيار بين
المشير عبدالف ّتاح السيسي وحمدين صبّاحي،
إذ شهدت اللجان اقتراعا ً كثيفا ً لم ت ّؤثر فيه
محاوالت «اإلخوان» اإلرهابية في منع الناخبين
من اإلدالء بأصواتهم بعدما تصدّى لها األمن.
وفيما شدّدت بعثات مراقبة دولية على أنّ
مراقبيها لم يرصدوا أيّ انتهاكات وال يواجهون
صعوبات في أداء عملهم ،أ ّكد رئيس ال��وزراء
إبراهيم محلب أنّ «المصريين يكتبون التاريخ
اآلن» .وأدل���ى المشير عبد الفتاح السيسي
وحمدين صبّاحي والرئيس المو ّقت عدلي
منصور وشيخ األزهر وبابا األقباط بأصواتهم
في االقتراع.
واعتبر السيسي أنّ «مصر تشهد لحظة
فارقة في تاريخها» ،مضيفا ً أنّ «المصريين
نزلوا لكتابة تاريخهم يومي التصويت في
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة» .وأت���ت تصريحات
السيسي المقتضبة عقب إدالئ��ه بصوته في
مق ّر لجنته بمدرسة الخلفاء اإلعدادية ـ بنين
بمصر الجديدة أول م��ن أم��س ،إذ خ��رج بعد
االقتراع مل ّوحا ً بيده التي لم يجف عليها الحبر
الفسفوري ألنصاره المصطفين حوله اللتقاط
الصور معه وسط حراسة أمنية مك ّثفة.
ّ
المرشح المنافس حمدين صباحي
وأعرب
عقب اإلدالء بصوته في االنتخابات الرئاسية
بمقر لجنته االنتخابية ،عن أمله في أن يقترب
عدد المص ّوتين في االنتخابات الرئاسية من 30
مليوناً.

تصويت منصور

وص ّوت الرئيس المصري الموقت المستشار
ع��دل��ي م��ن��ص��ور ص��ب��اح أول م���ن أم���س في

االنتخابات الرئاسية باللجنة االنتخابية
ب��ال��م��درس��ة النموذجية ـ ب��ن��ات بحي مصر
الجديدة .وشدّد منصور في تصريحات أوردها
التلفزيون المصري أث��ن��اء وج���وده ف��ي مقر
اللجنة على أهمية مشاركة المصريين باإلدالء
بأصواتهم في االنتخابات ،مؤ ّكدا ً أهمية قيمة
العمل ومواجهة التحدّيات االقتصادية الراهنة
لبناء مصر المستقبل.

كتابة تاريخ

على الصعيد ذات���ه ،أ ّك���د رئ��ي��س ال���وزراء
المصري إبراهيم محلب أنّ «المصريين يكتبون
التاريخ اآلن» ،مشيدا ً بالحشود التي شاركت
ف��ي االنتخابات الرئاسية ف��ي يومها األول.
مشدّدا ً على التزام حكومته الحيادية والشفافية
والنزاهة بشأن االنتخابات ،قائالً« :العالم كله
يشاهدنا اآلن ،ومشهد االنتخابات الرئاسية
يعكس مدى الفرحة والبهجة واالفتخار بأداء
المصريين لواجبهم الوطني» ،مشيرا ً إلى أنّ
«مصر تمر بمرحلة مه ّمة وستظل مضربا ً للمثل
بشبابها».

ال صعوبات

في األثناء ،أشار متابعون غربيون النتخابات
الرئاسة إلى أ ّنهم «ال يواجهون صعوبات في
عملهم حتى اآلن» .وقال رئيس البعثة التابعة
لالتحاد األوروبي ماريو ديفيد خالل تفقده أحد
مراكز االقتراع بمنطقة عابدين وسط القاهرة:
«حتى اآلن ال نواجه أية صعوبات ،كان لدينا
بعض المشكالت في البداية في ما يتعلق بنشر
أفراد البعثة ،لكن ت ّم حل المشكالت بعد ذلك».
وقال مدير االنتخابات والعمليات السياسية
بمنظمة الديمقراطية الدولية دان ميرفي أثناء
تفقده مركز اقتراع في حي الزمالك بالقاهرة:

«حتى اآلن نعتقد أ ّنه يسمح لمتابعينا بحرية
الحركة بقدر كبير ،ويمكنهم القيام بعملهم».

مخالفات

في الشأن ،قالت حملتا المرشحين الرئاسيين
المصريين عبد الفتاح السيسي وحمدين
صباحي« :إنّ مخالفات وقعت في التصويت،
وإ ّنهما أبلغتا لجنة االنتخابات الرئاسية بها».
واشتكت حملة صباحي مما سمته تصويتا ً
جماعيا ً في إحدى لجان منطقة شبرا الخيمة،
تم ّثل في دخول عدد كبير من الناخبين في وقت
واح��د ،وهو أمر مخالف للقانون .وق��ال ممثل
الحملة« :أبلغنا لجنة االنتخابات الرئاسية
بالوقائع ولم تر ّد إلى اآلن» .ووصفت الحملة
في صفحتها على «فيسبوك» المخالفات بأ ّنها
«وقائع ممنهجة لتدخل أفراد الشرطة والجيش
في العملية االنتخابية».

تفريق إخوان

إلى ذلك ،ف ّرق األمن المصري العشرات من
جماعة اإلخ��وان المسلمين أمام إحدى اللجان
في مركز كرداسة بالجيزة ،وأطلقت القوات
الموجودة في محيط اللجنة االنتخابية الغاز
المسيل للدموع لتفريقهم ،وذل��ك بعد قيامهم
بمحاوالت لمنع الناخبين من اإلدالء بأصواتهم.
وكان العشرات من عناصر جماعة اإلخوان
اإلره��اب��ي��ة ي��ل��ق��ون ال��ح��ج��ارة أم���ام اللجنة
االنتخابية ،اعتراضا ً على إج��راء االنتخابات
الرئاسية ،وعليه حاولوا منع الناخبين من
اإلدالء بأصواتهم ،إال أن قوات األمن تصدّت لهم.

فتاوى شاذة

وفي سياق األج��واء االنتخابية ،أ ّك��د شيخ
األزه���ر أح��م��د الطيب أنّ «المصريين نزلوا

فتح وحما�س تختاران الحمداهلل رئي�س ًا للحكومة
أع��ل��ن الناطق ب��اس��م ح��رك��ة ح��م��اس س��ام��ي أب��و زه��ري
أمس االتفاق مع حركة فتح على أن يتولى رامي الحمدالله
رئاسة حكومة التوافق الوطني ،على أن تستكمل الحركتان
مشاوراتهما حول بقية أعضاء الحكومة.
وقال أبو زهري في بيان إن جلسة الحوار التي عقدها وفدا
الحركتين في غزة مساء االثنين وانتهت بعد منتصف الليل
«تمت في أج��واء إيجابية وتم التوافق على الدكتور رامي
الحمدالله الذي يتولى رئاسة حكومة السلطة الفلسطينية في
رام الله بالضفة الغربية رئيسا ً لحكومة التوافق» .وأضاف:
«حسِ م بعض األسماء المرشحة للحكومة وهناك جلسة أخرى
ُ

الستكمال المشاورات ظهر الثالثاء (أمس) إلنهاء تشكيلة
الحكومة» .وكان عزام األحمد مسؤول ملف المصالحة في
حركة فتح الذي وصل إلى غزة أول من أمس من أجل إجراء
مشاورات نهائية مع حماس حول تشكيل حكومة التوافق
قال« :أتوقع أن ُتعلَن الحكومة في موعد أقصاه يوم الخميس
أو السبت» ،معتبراً« :األمور تسير بشكل إيجابي».
وأعلنت حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية في
الثالث والعشرين من نيسان الماضي اتفاق المصالحة
وتشكيل حكومة توافق وطني خالل خمسة أسابيع وإجراء
انتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة.

وش��ارك��وا ف��ي العملية االنتخابية بمحض
إرادتهم الختيار من يعتقدونه قادرا ً على إدارة
المرحلة المقبلة».
ووج����ه ال��ط��ي��ب أث��ن��اء إدالئ����ه ب��ص��وت��ه في
ّ
مدرسة القرنة االبتدائية غرب األقصر مسقط
رأسه رسالة إلى كل مصري ومصرية ،للنزول
والمشاركة في العملية االنتخابية ،مطالبا ً
المصريين بعدم االستماع إلى الفتاوى الشاذة
المغرضة ممن خانوا الوطن وقالوا إنّ االقتراع
ح��رام واعتباره كالما ً باطالً ،واصفا ً مثل هذا
الحديث بـ «التهريج».
وح��ذر الطيب الشعب المصري من الوقوع
في هذا الفخ الذي يحاول البعض إيقاعه فيه،
معتبرا ً أنّ «أصحاب الفتاوى المغرضة خانوا
أوطانهم وباعوا دينهم للشيطان».

على بعد خطوة

في اإلط��ار نفسه ،أكد وزير اإلنتاج الحربي
ال��ل��واء إب��راه��ي��م ي��ون��س أم��س أن انتخابات
ّ
مبشرة بالخير وأن الشعب
الرئاسة المصرية
المصري يفي بالعهد ،مشيرا ً إلى أن «مصر في
االستحقاق الثاني من خريطة طريق المستقبل،
إذ تبقى خطوة واح��دة فقط وهي االنتخابات
البرلمانية لتحقيق الخريطة كاملة» .وأضاف
يونس في تصريح صحافي أنّ «البعض حاول
اإلساءة لخريطة الطريق وعلى رأسهم جماعة
اإلخوان اإلرهابية».
واستبعد قيام جماعة اإلخ���وان بعمليات
إرهابية ،الفتا ً إل��ى أنّ «اإلره���اب تراجع عن
الماضي ،وأن اإلخوان جماعة تقول ما ال تفعل،
واليوم على أرض الواقع أصبحت الجماعة
الضعيفة ،وي��رج��ع ذل��ك إل��ى النجاح األمني
المتتالي في إحباط العمليات اإلرهابية».

يقر القانون الأ�سا�سي لالنتخابات
المرزوقي ّ

الق�ضاء التون�سي ي�أمر ّ
بحل رابطات «حماية الثورة»
أمر القضاء التونسي بحل رابطات «حماية الثورة»
الموالية لجماعة «اإلخ��وان» ،فيما أقر الرئيس التونسي
الموقت المنصف المرزوقي القانون األساسي لالنتخابات
المصادق عليه في المجلس الوطني التأسيسي ،ما يعني
رفض الطعون المتعلقة به نهائياً.
وقضت محكمة تونسية أم��س بح ّل رابطات حماية
الثورة .وأعلنت المحكمة االبتدائية في تونس العاصمة
عن حل «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» وفروعها كلها
ومصادرة ممتلكاتها وفقا ً للمرسوم المنظم لجمعيات.

أداة «النهضة«

ويأتي القرار في أعقاب الدعوى التي أقامها المكلف
العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة
المخول قانونا ً برفع الدعوى .وكان مطلب حل الرابطة
يتصدر بنودا ً دفعت بها أح��زاب المعارضة في خريطة
الطريق التي تمخضت عن الحوار الوطني مطلع العام
الجاري.
وقال الحزب الجمهوري في بيان إن صدور الحكم جاء
إثر ما نسب لهذه الرابطة من تجاوزات خطيرة للقانون
وتنفيذا ً لبنود خريطة الطريق .وأضاف« :الحكم أنصف كل
القوى الديمقراطية التي طالبت منذ ما يزيد على العامين

بحل هذه الروابط».
وتورطت عناصر من الرابطات التي تشكلت بعد ثورة
« 14يناير»  2011في عمليات عنف واعتداءات عديدة ضد
سياسيين أبرزها مقتل قيادي بحزب نداء تونس لطفي
نقض في تشرين الثاني عام  2012إلى جانب الصدام مع
نقابيي االتحاد العام التونسي للشغل في كانون األول .
ودعا الحزب الجمهوري الحكومة إلى حل كل الجمعيات
المماثلة التي تشكلت على غير الصيغ القانونية تنقية
للمناخ السياسي العام في البالد واستعدادا ً لالستحقاق
االنتخابي المقبل.

قانون االنتخابات

وأعلنت الرئاسة التونسية أن المرزوقي قام بختم
القانون األس��اس��ي المتعلق باالنتخابات واالستفتاء
وذلك عمالً بأحكام الفصل  148من الدستور ،والقانون
المتعلق بالتنظيم الموقت للسلطة العمومية والقانون
األساسي المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية
مشاريع القوانين .وستتم إحالة القانون المذكور بعد
استيفاء جميع اإلجراءات القانونية ،إلى رئاسة الحكومة
لنشره بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية
التونسية.

اتحاد ال�شيوعيين الأردنيين� :سلوك عمان
مع ال�سفير ال�سوري خطوة غير م�س�ؤولة
دان اتحاد الشيوعيين األردنيين في بيان أمس إقدام
الحكومة األردنية على طرد السفير السوري ،ورأى فيه
تأزيما ً سياسيا ً خطيرا ً وخطوة غير مسؤولة قد تدفع
األردن إلى التورط في الصراع السوري بشكل يهدّد أمن
بلدنا وشعبنا ،ويشكل خطرا ً جديا ً على الدولة األردنية
ومستقبلها.
وشدد البيان على أن خطوة الحكومة األردنية بطرد
السفير السوري من األردن ج��اءت تحت حجج واهية
بعد  3سنوات من استمرار األزمة السورية ،والتي لعب
فيها األردن الرسمي دورا ً أساسيا ً في تدريب وتسليح
العصابات المسلحة ودفعها عبر الحدود األردنية إلى
الداخل السوري ،واالصطفاف سياسيا ً ضد الشقيقة
الكبرى س��وري��ة خ��دم� ًة للمصالح الصهيو -أميركية
والرجعية العربية.
ولفت بيان اتحاد الشيوعيين إل��ى أن ه��ذا التأزيم
السياسي الخطير ج��اء بعد سلسلة أح��داث سياسية
مريبة خالل األسبوعين الماضيين ،واللقاءات األمنية

المشبوهة على مستوى المنطقة ،هدفها البحث في كيفية
التعامل مع االنتصارات األخيرة للجيش السوري والرد
على القرار السوري بإجراء االنتخابات الرئاسية ،واتجاه
القوى المعادية إلى رفع مستوى التصعيد السياسي
والعسكري ضد الدولة السورية والعمل الجدي على زج
األردن في الصراع العسكري ضد الشقيقة سورية ،ما
يمكن أن يؤدي إلى حرب تدمر البلدين ،وليس ألي منهما
مصلحة فيها.
ودعا اتحاد الشيوعيين األردنيين الحكومة األردنية
إلى التوقف عن السير على هذا الطريق الخطرة والمدمرة،
ّ
والكف عن االنصياع إلمالءات القوى الصهيو -أميركية
والرجعية وخدمة مصالحها ،وأن تنسجم ،بدال ً من ذلك،
مع رغبات شعبنا في العمل على مساعدة سورية في
إنهاء أزمتها .وذلك بإغالق الحدود تماما ً ومنع دخول
العصابات اإلره��اب��ي��ة المسلحة عبر األردن ،ووق��ف
التعاون مع الدوائر االستعمارية المختلفة والتآمر على
األشقاء السوريين.

�سيناتور �أميركي ي�شكر �سورية على مكافحتها الإرهاب

هجوم م�سلح على منزل رئي�س الوزراء الليبي
تضاربت األنباء بشأن قيام مسلحين مجهولين بإطالق قذائف صاروخية (أر
بي جي) على منزل رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق ،الذي لم يصب
بأذى في الحادث.
إذ نقلت تقارير إعالمية عمن زعمت أنهم مسؤولون حكوميون وأمنيون قولهم
إن المسلحين أطلقوا قذائف على منزل معيتيق بطرابلس في وقت مبكر من
صباح أمس واشتبكوا مع حرسه ما أسفر عن مقتل شخص وجرح آخر .ولكن
صحافيين زاروا المكان أكدوا عدم رؤيتهم أي عالمة ّ
تدل على وقوع مثل هذا
ّ
الهجوم .وقال الصحافي الليبي مفتاح بلعيد إنه لم ي َر أيّ عالمة تدل على وقوع
الهجوم ،وإن األمر يثير التساؤالت بشأن من يقف وراء إطالق هذه األنباء.
يذكر أن رئيس الوزراء الليبي الجديد رجل أعمال من مدينة مصراته غرب
ليبيا ،لكن ينظر إليه على أنه شخصية سياسية ال تحظى بالتوافق حولها وتثير
االنقسام ألن الداعمين له في المؤتمر الوطني من الكتل اإلسالمية.
وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا منح الثقة لحكومة أحمد
عمر معيتيق ،وذلك بعد أسبوع من اقتحام مسلحين مقر البرلمان.
وقد صوت  83عضوا ً برلمانيا ً لصالح منح الثقة لحكومة معيتيق من أصل
 93حضروا جلسة منح الثقة في المؤتمر الوطني الليبي.
وقد ال تتمكن الحكومة الجديدة عند إكمال تشكيلها من البقاء في السلطة
سوى شهر واحد أو ما يزيد قليالً ،وذلك بسبب تنظيم انتخابات جديدة النتخاب
برلمان جديد في شهر حزيران المقبل ،ما سيعقبه تشكيل حكومة جديدة.

الجزائر قلقة من ا�ضطرابات الجوار

رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد

وف��ي ما يلي النص الكامل لبيان المكتب الصحافي
للسفارة السورية في عمان:
«ستجرى االنتخابات على منصب رئيس الجمهورية
في سفارة الجمهورية العربية السورية يوم األربعاء 28
أيار .2014
وبهذه المناسبة ،تدعو سفارة الجمهورية العربية
السورية ل��دى المملكة األردن��ي��ة الهاشمية المواطنين
السوريين المقيمين في المملكة للحضور إلى مق ّر السفارة
مصطحبين معهم ج��وازات سفرهم ،وذلك يوم األربعاء
الموافق  28أي��ار  ،2014من السابعة صباحا ً وحتى
السابعة مساء ،لممارسة حقهم في االقتراع على منصب
رئيس الجمهورية العربية السورية».

أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الجزائرية أمس أن الوضع على الحدود
«مقلق» نظرا ً إلى الفوضى التي تشهدها ليبيا والمعارك بين الجيش المالي
والمتمردين الطوارق .وقال مدير االتصال واإلعالم والتوجيه في وزارة الدفاع
الوطني لإلذاعة الجزائرية العميد بوعالم ماضي« :إن تدهور الوضع األمني في
دول الجوار يفرض علينا أكثر من أي وقت آخر اليقظة الدائمة واالنتشار الدقيق
على طول الحدود الجزائرية البالغة أكثر من ستة آالف كيلومتر مع سبع دول
منها تونس وليبيا والنيجر ومالي».
وأضاف الجنرال في أول حوار مع وسيلة إعالمية« :يجب أن نكون حذرين
ّ
مسخرة للمراقبة والسيطرة
إلى أقصى الحدود» ،مشيرا ً إلى أن «الوسائل كلها
لضمان أمن البالد ووحدتها» .وتابع« :الحرب ضد اإلرهاب تتطلب يقظة أكبر،
وتتطلب الحضور الدائم على كل الجبهات الداخلية ،لمراجعة المجموعات
اإلرهابية المتبقية على الشريط الحدودي لمواجهة الجريمة المنظمة والتعاون
مع دول الجوار».

البحرين تجري تدريب ًا م�شترك ًا
مع «درع الجزيرة»
بدأت القوات البحرينية وبمشاركة «ق ّوات درع الجزيرة» ،ما يسمى بتمرين
القيادات «درع الوطن  »6أمس وتستمر اليوم وذلك في عدد من مناطق المملكة.
وأفادت وكالة األنباء البحرينيّة ،أنّ القوات البحرينية تحرص على مثل
هذه التمارين لتطوير األساليب الم ّتبعة في عمليّات رفع مستوى الجاهزيّة
واالستعداد وتنسيق الجهود المشتركة بين مختلف أسلحتها ووحداتها
والقيادة المتقدّمة لق ّوات درع الجزيرة المشتركة واالرتقاء بالمفاهيم القياديّة
العمليّة من خالل التمارين الميدانيّة المشتركة بين مختلف العناصر المعنيّة.
وأوضحت أنّ «التمرين يهدف إلى تدريب الق ّوات المشاركة وإعدادها في العمل
العسكريّ المشترك من خالل عمليّات التنسيق والتخطيط وتنفيذ العمليّات
الدفاعيّة المشتركة ،للوصول إلى مستويات عالية من الكفاءة القياديّة والمقدرة
القتاليّة المتقدّمة».
وكانت مدن البحرين وبلداتها قد شهدت العديد من التظاهرات والمسيرات
التي ن��دّدت ببقاء ال��ق � ّوات السعوديّة على األراض���ي البحرينيّة ،وطالب
المحتجون السلطات السعوديّة والبحرينيّة بإخراج هذه الق ّوات من البحرين
البحريني ،وسط تأكيد الجهات المعارضة
ووقف مشاركتها في إسالة الدم
ّ
المؤسسات الدينيّة ،ومساندة
تو ّرط ق ّوات «درع الجزيرة» بانتهاكات طالت
ّ
النظام البحريني في قمع االحتجاجات الشعبيّة السلميّة منتصف آذار 2011
بد ّوار اللؤلؤة ،مركز االعتصام المركزيّ في المنامة.

أرسل السيناتور األميركي ريتشارد
هـ .بالك (سيناتور فرجينيا) رسالة
إل��ى الرئيس ال��س��وري بشار األسد
يشكر فيها الجيش ال��س��وري على
بطوالته في مكافحة اإلرهاب.
وذك����ر م��وق��ع «دي ب����رس» أن
السيناتور أش��اد ببسالة ومهارة
الجيش السوري ،واصفا ً اإلرهابيين
ب���ـ»م���ج���رم���ي ح����رب م��ت��وح��ش��ي��ن
ومرتبطين بالقاعدة ومرتزقة يدخلون
سورية لقتل الشعب» ،مؤكدا ً أن قلّة
من األميركيين يدركون أنهم يدعمون
الجهة نفسها التي قامت بأحداث 11

أيلول  ،2001وأن هؤالء هم أنفسهم
من يذبحون المدنيين ويستخدمون
التفجيرات في سورية ليقتلوا النساء
واألطفال.
وشكر السيناتور الرئيس األسد
على تعامله «الم ّتسم باالحترام
م��ع جميع ال��ط��وائ��ف» بينما سلك
ال��م��س��ل��ح��ون س��ل��وك «ال��ل��ص��وص
والمجرمين والمخربين» ،متمنيا ً
استمرار انتصارات الجيش السوري
بوجه اإلرهابيين .وأض��اف« :إني ال
أستطيع أن أفسر كيف أن األميركيين
الذين عانوا ض��ررا ً عظيما ً على يد

القاعدة قد خدعوا بحيث يساندون
المتطرفين ،إال أني أعلم أن مسؤولين
في الواليات المتحدة ال يوافقون على
سياسة تسليح وتدريب اإلرهابيين
الذين يعبرون حدودكم قادمين من
األردن ومن تركيا».
وخ��ت��م رسالته بتوجيه الشكر
للجيش السوري بقوله أرجو منك أن
تنقل شكري الشخصي لرجال الجيش
وس�ل�اح ال��ج��و السوريين لقيامهم
بحماية ال��س��وري��ي��ن ،بما ف��ي ذلك
األقليات الدينية التي تواجه الموت
على أيدي الجماعات اإلرهابية.

هادي ينقذ حكومة با�سندوه من �سحب الثقة
تدخل الرئيس اليمني عبد ربه
منصور ه���ادي وط��ل��ب م��ن الكتل
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ال��ع��دول ع��ن نيتها
س��ح��ب ال��ث��ق��ة م��ن ح��ك��وم��ة محمد
س��ال��م ب��اس��ن��دوه ،فيما تواصلت
ال��م��واج��ه��ات ب��ي��ن ق���وات الجيش
والمسلحين الحوثيين في ضواحي
مدينة عمران ،وسط أنباء عن اتفاق
للتهدئة.
ووف���ق م��ص��ادر سياسية ف��إن
ه����ادي اج��ت��م��ع ب���رؤس���اء الكتل
البرلمانية وهيئة رئاسة مجلس
ال��ن��واب وال��ح��ك��وم��ة على خلفية
إص��رار ال��ن��واب على سحب الثقة
م��ن ال��ح��ك��وم��ة الت��ه��ام��ه��ا بالفشل
ف��ي م��واج��ه��ة االخ��ت�لاالت األمنية
ومعالجة األوض���اع االقتصادية.
وقالت المصادر« :إن ه��ادي أبرم
مصالحة بين الكتل البرلمانية
والحكومة أفضت إلى االتفاق«.
وق��ال موقع «براقش» المملوك
للشيخ محمد الشايف القيادي في
حزب المؤتمر الشعبيُ :نسب إلى
الرئيس ه��ادي قوله إن الحكومة
فاشلة وتعمل لمصالحها ،ولكنها
فرضت علينا .وعن قريب سنجد لها
مخرجاً .وأضاف أيضا ً أن باسندوه
دافع عن نفسه بأنه لم يختر هذه
الحكومة وال يتحمل فشلها وهو
يريد الخروج منها.
وعلى صعيد منفصل استمرت
ال��م��واج��ه��ات ب��ي��ن ق���وات الجيش
والمسلحين الحوثيين في ضواحي
مدينة عمران ،وسط أنباء عن اتفاق
تهدئة.

حاجز للجيش اليمني
وكشف ممثل جماعة الحوثي
في اللجنة الرئاسية المكلفة بوقف
الحرب الدائرة في محافظة عمران
ص��ال��ح ال��وج��م��ان ع��ن تفاصيل
مسودة اتفاق لتهدئة األوضاع التي
تتضمن وقف إطالق النار وتشكيل
ل��ج��ان م��راق��ب��ة وس��ح��ب ال��م��واق��ع
المستحدثة من جميع األط��راف.
وأفاد أن «االتفاق المزمع توقيعه
س��ي��ج��ري ت��ح��ت إش����راف مباشر
وضمانة في تنفيذ بنوده من وزير
الدفاع اليمني اللواء الركن محمد
ناصر أحمد».
في المقابل ،قال سكان ومصادر
حكومية في عمران إن المواجهات

بين الميليشيات الحوثية وقوات
الجيش ت��واص��ل��ت .ووف��ق��ا ً لهذه
المصادر دارت مواجهات عنيفة
في المرتفعات الجبلية المطلة على
ضاحية الجنات وجبل المحشاش
شمال غربي مدينة عمران وسمعت
أصوات القذائف في أحياء المدينة
وسط أنباء عن مقتل عدد كبير من
الجهتين في هذه المواجهات.
ف���ي األث����ن����اء ،ذك����رت م��ص��ادر
حكومية أن «وزارت����ي الداخلية
وال��دف��اع ع��ززت��ا محافظة عمران
بـ( )3ك��ت��ائ��ب م��ن ق����وات األم��ن
الخاصة ،لتأمين وحماية خطوط
السير».

