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االنتخابات في الح�سكة �إقبال كثيف وال�شرطة الكردية ت�صادر � 100صندوق

�أو�سي :الأحزاب الكردية خالفت المزاج ال�شعبي في مقاطعتها لالنتخابات
دمشق  -سعد الله الخليل
على رغم اإلقبال الكثيف على المشاركة في االنتخابات
الرئاسية في محافظة الحسكة ،شهدت المحافظة مصادرة قوات
الشرطة الكردية األسايش التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي
الكردي أكثر من  100صندوق انتخابي ،تنفيذا ً لقرار اإلدارة
الموقتة التي قاطعت االنتخابات ،واعتدت على عدد من رؤساء
المراكز وأعضاء اللجان وحاولت منع األهالي من الوصول إلى
المراكز االنتخابية ،فيما اعتبر أوسي أن هذه الحوادث فردية لم
تعكر صفو االنتخابات.

«األسايش» مصادرة الصناديق تطبيق
لقرار اإلدارة مقاطعة االنتخابات

نسبت مصادر إعالمية إلى القاضي «إيلي ميرو» رئيس
اللجنة القضائية الفرعية لالنتخابات تأكيده حدوث االعتداء
على الصناديق م��ن قبل وح���دات الحماية ،وح��رق بعض
الصناديق في مركزين بمدينة الحسكة وعدد من المراكز بمدينة
القامشلي ،ولفت ميرو بحسب المصادر إلى أن اللجنة القضائية
تعاملت مع الموقف ونقلت  60مركزا ً على مستوى المحافظة
بكادرها إلى أماكن آمنة ضمن المدينة حيث أجريت االنتخابات
بشكل طبيعي.

وخالل مؤتمر صحافي أكد «سربست ري��زان» اإلداري في
األسايش مصادرة أكثر من  100صندوق اقتراع وضعت في
أحياء المدينة ،معتبرا ً أن مصادرة الصناديق جاء تطبيقا ً لقرار
اإلدارة الموقتة مقاطعة إجراء االنتخابات في مناطقها.
واعتبر رئيس المبادرة الوطنية للكرد السوريين عمر أوسي
ما حدث تصرفات فردية محدودة ،في حين أجريت االنتخابات
بشكل هادئ ومريح ،وقال في حديث إلى «البناء» إن مكونات
الشعب السوري كلها ش��ارك في االنتخابات ،وال صحة لما
ر ّوج عن مقاطعة األكراد لالنتخابات ،الفتا ً إلى مشاركة أهالي
البلدات التابعة ل�لإدارة الذاتية في االنتخابات في مراكز
الحسكة والقامشلي ،وأض��اف« :شاركنا في أول انتخابات
ديمقراطية منذ عشرينات القرن الماضي الختيار رئيس عبر
االقتراع المباشر ،إذ فاقت نسبة المشاركة كل التوقعات» ورأى
أوسي أن «محافظة الحسكة ستسجل أعلى نسب المشاركة فقد
فاق عدد المصوتين  850ألفاً».
وأعرب أوسي عن اعتقاده أن األحزاب الكردية ارتكبت أخطاء
ع��دة عندما أعلنت مقاطعتها لالنتخابات ،ووضعت نقاط
استفهام بحق األكراد السوريين معتبرا ً أن المزاج العام للشارع
الكردي خصوصا ً الشريحة المستقلة التي تشكل  80في المئة
من أكراد سورية ال تمثلها األحزاب الكردية وهي تؤكد ضرورة
إجراء االنتخابات.
وشدد أوسي على أن اإلدارة الذاتية لم تمانع في البداية وضع

الصناديق في المناطق الخاضعة لسيطرتها إال أنها غيرت رأيها
قبل  48ساعة من االنتخابات .متهما ً أعداء سورية بمحاولة
عرقلة االستحقاق الوطني الذي سيرسم مستقبل سورية.
اللجنة القضائية تعمل على إظهار الحقائق
أكدت اللجنة القضائية العليا لالنتخابات لصحيفة «البناء»
أنها تعمل على التواصل مع اللجنة الفرعية في الحسكة لتبيان
الحقائق ومالبسات القضية .فيما لم نتمكن من التواصل مع
اللجنة الفرعية في الحسكة.
وبحسب المصادر اإلعالمية فإن المراكز التي استهدفتها
وحدات األسايش هي رفيدة اإلسالمية وكلية العلوم حيث طرد
الطلبة ورفع علم كردستان إضافة إلى مركز مازن الحسين
وسيف الدولة في الناصرة والمعهد التقني وعبد األحد موسى
الكالسة القدس  2وأحمد زعال ومحمود النايف والقدس في
تل حجر  -ابن رشد ومحمود عيسى وحمزة بن عبد المطلب
في مشيرفة ،ومراكز ذات النطاقين العزيزية وف��واز شولي
اسكندر فرج في الناصرة والفراهيدي وسعد بن أبي وقاص
وأحمد مخلف وجان حجار وعبد الله القادري حامد محفوظ
في الصالحية من المراكز التي اعتدي فيها على الموظفين،
ومحمود النايف وأحمد زعال في تل حجر وجان حجار في
الصالحية حيث دمر الصندوق االنتخابي ،وفي مركز عبد
الله القادري منع دخول الموظفين وجرت مصادرة الصندوق
االنتخابي.

من�صور في كلمة وداعية:
كنت رئي�س ًا لكل الم�صريين
خالل كلمة وداعية لمناسبة انتهاء واليته أكد الرئيس
المصري الموقت عدلي منصور أمس أنه كان حريصا ً
على أن يكون رئيسا ً لكل المصريين.
وقال منصور« :قبلت هذه المهمة وأداء الواجب ،ولم أكن
أود القيام بها كما تعلمون ،ولكن مسؤوليتي وواجبي أمام
الوطن جعالني أحرص على القيام بها لمواجهة تحديات
الوطن ،وع ّرضت أسرتي ألخطار أمنية ،وحرصت على أن
أكون رئيسا ً لكل المصريين ال أفرق بينهم وحرصت على
تطبيق مبدأ الشورى في القرارات كافة».
وهنأ منصور الشعب المصري على وعيه السياسي
وحسه الوطني ،معربا ً عن ثقته ب��أن «ه��ذا الشعب

سينجز بقية االستحاقات» .وتوجه منصور بالشكر
للدولة ومؤسساتها التي حافظت على عهدها بالحيادية
والبقاء على مسافات متساوية من المرشحين ،على حد
تعبيره.
وأشاد الرئيس الموقت بدور األقباط في مصر ،كجزء
ال يتجزأ من الشعب ،مذكرا ً بالتضحيات التي بذلها أبناء
من الطائفة القبطية المسيحية في الحفاظ على وحدة
وسيادة البالد .وث ّمن منصور دور القوات األمن والجيش
في الحفاظ على وحدة وأمن مصر ،مستذكرا ً الشهداء
الذين سقطوا في سبيل إعالء كلمتها ومكانتها في المنطقة
بشكل خاص ،والعالم ككل.

مقتل � 15شخ�ص ًا و�إ�صابة الع�شرات بتفجيرات في العراق

المالكي :القاعدة وداع�ش �أ�صبحا مالحقين كالجرذان

�أوباما يعلن �أنه يتطلع للعمل مع الرئي�س المنتخب

الد�ستورية :ال�سي�سي ي�ؤدي اليمين �صباح الأحد
أع��ل��ن��ت المحكمة ال��دس��ت��وري��ة
العليا ف��ي مصر أم��س أن الرئيس
«المنتخب» عبدالفتاح السيسي
س��ي��ؤدي اليمين الدستورية أم��ام
أعضاء الجمعية العامة لمستشاري
المحكمة الدستورية عند العاشرة
والنصف من صباح األحد المقبل.
وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي��س المحكمة
ال��دس��ت��وري��ة وال��م��ت��ح��دث الرسمي
باسمها ،المستشار ماهر سامي إن
مراسم أداء اليمين ستجري داخل
قاعة االحتفاالت الكبرى بالمحكمة،
وبحضور الرئيس «الموقت» عدلي
منصور ورئ��ي��س مجلس ال���وزراء
إبراهيم محلب.
وسيحضر مراسم اليمين وفق ما
أورد موقع «أخبار مصر» ،أعضاء
الحكومة الحالية بكامل تشكيلها
وشيخ األزه��ر أحمد الطيب والبابا
تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية
وبطريرك الكرازة المرقسية ،إضافة
إلى رئيس لجنة الـ 50عمرو موسى.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة أن���ب���اء ال��ش��رق
األوس����ط أن م��راس��م أداء اليمين
ستبدأ بـ»كلمة مقتضبة» لنائب
رئيس المحكمة الدستورية ،ثم كلمة
لرئيس المحكمة باإلنابة المستشار
أنور العاصي رئيس اللجنة العليا
لالنتخابات الرئاسية يليها أداء
السيسي اليمين رئيسا ً للجمهورية.
ك��ذل��ك أش���ارت ال��وك��ال��ة الرسمية
وبحسب ما أورد موقع «أخبار مصر»
إل��ى أن��ه عقب أداء اليمين سيدعو
الرئيس المنتخب «ضيوف مصر»

م��ن ال��م��ل��وك وال���رؤس���اء ،إل��ى حفل
ترحيب بقصر «االت��ح��ادي��ة» ،على
أن ُتقام احتفالية أخرى مساء اليوم
نفسه في قصر «القبة» ،ولفتت إلى
أن االحتفالية الثانية التي س ُتقام
حوالى السابعة مساءً ،دُعي إليها
نحو ألف شخص من مختلف القوى
واألحزاب والشخصيات السياسية
والرموز المصرية ،وذلك لمناسبة
انتخاب رئيس جديد لمصر.
وفي سياق آخر ،أعلنت الواليات

المتحدة أن��ه��ا تتطلع للعمل مع
الحكومة الجديدة للرئيس المصري
المنتخب عبد ال��ف��ت��اح السيسي،
وحضته على القيام بإصالحات في
مجال حقوق اإلنسان.
وأعلن البيت األبيض في بيان
أن الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
سيتحدث في األيام المقبلة مع وزير
الدفاع السابق الذي أصبح رئيسا ً
منتخبا ً للبالد .وأض��اف البيان أن
واشنطن تتطلع للعمل مع السيسي

نجاة حفتر من محاولة اغتيال
ومقتل ممثل لل�صليب الأحمر
نجا اللواء الليبي المتقاعد خليفة
حفتر من هجوم انتحاري استهدف
مقرا ً له خ��ارج بنغازي فيما قتل
ثالثة من حراسه .وقال المتحدث
باسمه محمد الحجازي إن انتحاريا ً
ق��اد سيارة مدججة بالمتفجرات
إلى قاعدة حفتر مضيفا ً أن اللواء لم
يصب بسوء.
وأطلق مسلحون قذيفة آر بي
جيه على مكتب رئ��ي��س ال���وزراء
ال��ل��ي��ب��ي ال��ج��دي��د أح��م��د معيتيق
األرب��ع��اء من دون أن يصب بأذى
ألنه كان خارج المبنى ،بحسب ما
ذكرت وكالة «رويترز» لألنباء نقالً
عن أحد مساعديه.
في غضون ذلك ،قتل كبير عمال
اإلغ��اث��ة ال��ت��اب��ع للصليب األحمر
ال��دول��ي ف��ي مصراته بالرصاص
بعد اج��ت��م��اع ح��ض��ره ف��ي مدينة
سرت شرق البالد.
وق��ال المتحدث باسم الصليب
األح��م��ر ف��ي ليبيا رن���ا ج���واد إن
ال��م��وظ��ف ال�����ذي ل��ق��ي م��ص��رع��ه
س��وي��س��ري الجنسية وإن���ه مات
متأثرا ً بجروحه من دون مزيد من
التفاصيل.
وي��ق��ود حفتر م��ا يطلق عليه
«عملية ال��ك��رام��ة» لتطهير ليبيا
م��ن الميليشيات اإلسالمية التي

قال إن ضعف الحكومة المركزية
ف��ي العاصمة طرابلس فشل في
السيطرة عليها .وشنت قواته الشهر
الماضي هجمات جوية وبرية على
مليشيات مسلحة ف��ي بنغازي
خلفت ن��ح��و  70ق��ت��ي�لاً .وي��رغ��ب
حفتر في أن تعيّن الهيئة القضائية
حكومة أزم��ة تشرف على إج��راء
انتخابات بعدما اتهم مسؤولين
ليبيين «بتغذية اإلرهاب».
وأع���ل���ن���ت ع���ش���رات ال��ج��ه��ات
ال��ح��ك��وم��ي��ة دع��م��ه��ا ل��ح��ف��ت��ر .لكن

دعوة �سعودية �إلى م�ؤتمر
للمانحين لم�ساعدة م�صر
دعا الملك عبد الله عاهل السعودية إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة
مصر في تجاوز أزمتها االقتصادية ،وجاء ذلك فور اإلعالن رسميا ً عن فوز قائد
الجيش السابق عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة .ووصف عبدالله
فوز وزير الدفاع السابق في االنتخابات الرئاسية في مصر في برقية تهنئة
بأنه «يوم تاريخي».
وتعد السعودية  -وهي أكبر مصدر للنفط في العالم  -مؤيدا ً رئيسيا ً
للسيسي والحكومة التي يدعمها الجيش ،منذ عزل الرئيس محمد مرسي
الذي ينتمي لجماعة اإلخوان المسلمين في الصيف الماضي عقب احتجاجات
واسعة على حكمه.
وكانت السعودية واإلمارات والكويت قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 12
مليار دوالر عقب عزل مرسي ،لكنها لم تعلن أي التزامات جديدة.
وقال الملك عبد الله في البرقية التي نشرتها وكالة األنباء السعودية
الرسمية« :نقول لكل األشقاء واألصدقاء في هذا العالم إن مصر أحوج ما
تكون إلينا لتتمكن من الخروج من نفق المجهول .ولذلك فإني أدعوكم جميعا ً
إلى مؤتمر ألشقاء وأصدقاء مصر للمانحين لمساعدتها في تجاوز أزمتها
االقتصادية».
الحكومة الليبية قالت إن الحملة
التي يشنها حفتر تمثل «محاولة
انقالب» وأمرت باعتقال المشاركين
في حملته .وتشهد ليبيا اضطرابات
ب��ع��د م����رور ث�ل�اث س���ن���وات على
ان��ط�لاق ال��ح��م�لات ال��ج��وي��ة التي
ش��ن��ه��ا ح��ل��ف ش���م���ال األط��ل��س��ي
(الناتو) وأطاحت بنظام العقيد
معمر القذافي .وأدى انهيار حكم
القذافي إلى نشوب اضطرابات في
ليبيا ،األمر الذي ترتب عليه تعثر
مؤسسات البالد.

ت�شكيك في �إجراءات نيابة ال�سودان �ضد المهدي
شككت هيئة الدفاع عن رئيس
ح��زب األم���ة ال��س��ودان��ي ال��ص��ادق
ال��م��ه��دي المعتقل م��ن��ذ أك��ث��ر من
أسبوعين بسبب إجراءات اتخذتها
ضده نيابة أمن الدولة السودانية،
وقالت إن نيابة الجرائم الموجهة
رف��ض��ت إط��ل�اق س����راح ال��م��ه��دي
بالضمان أو إن��ه��اء التحري معه
وت��ق��دي��م��ه للمحاكمة ع��ل��ى رغ��م
بساطة وقائع القضية ،واستهجنت

حظر النشر اإلعالمي في القضية.
وأك��دت الهيئة أن النيابة ليس
لها الحق القانوني في حظر النشر
في أي قضية ،مما يتنافى مع قواعد
العدالة .وقال رئيس هيئة الدفاع
ع��ن المهدي أمين مكي مدني في
مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس
إن الهيئة تقدمت بطلب إلى نيابة
أم��ن ال��دول��ة طالبتها فيه بإطالق
سراح المهدي بالضمان أو التعهد

«لتعزيز شراكتنا االستراتيجية
والمصالح العديدة بين واشنطن
والقاهرة».
وحقق السيسي فوزا ً كاسحا ً مع
 96,9في المئة من األص��وات في
االنتخابات التي أجريت بعد عام
تقريبا ً على ع��زل الجيش الرئيس
اإلسالمي محمد مرسي الذي قاطع
حلفاؤه االنتخابات.
وامتنعت الواليات المتحدة عن
اإلشارة إلى عملية عزل مرسي على

أنها انقالب ألن ذلك كان سيرغمها
بموجب ال��ق��ان��ون األم��ي��رك��ي على
التوقف عن تقديم مساعدات إلى
م��ص��ر ت��ق��در ب��م��ل��ي��ارات ال����دوالرات
سنوياً.
وفي البيان ،قال البيت األبيض إن
مراقبين أشاروا إلى أن االنتخابات
أجريت وفق القانون المصري .إال أنه
أعرب عن قلقه إزاء «الجو السياسي
المقيد» الذي أجريت فيه االنتخابات،
ّ
وحض حكومة السيسي المقبلة على
تسريع إصالحات حقوق اإلنسان.
وتابع البيان« :لقد عبرنا على
ال��دوام عن قلقنا حول القيود على
ح��ري��ة التجمع السلمي وتشكيل
جمعيات والتعبير ،وطلبنا من
الحكومة أن تضمن هذه الحريات
لكل المصريين» .وأضاف« :نحض
الرئيس المنتخب والحكومة على
تبني اإلصالحات الضرورية من أجل
تولي الحكم بشكل شفاف وخاضع
للمحاسبة وض��م��ان ال��ع��دال��ة لكل
األف��راد وإظهار التزام لجهة حماية
الحقوق العالمية لكل المصريين».
وم��ن المقرر أن تنظم انتخابات
تشريعية في مصر في وقت الحق هذا
العام ،وحضت واشنطن الحكومة
على النظر في سبل تحسين شروط
تنظيم االنتخابات في المستقبل.
وأوض���ح ب��ي��ان البيت األب��ي��ض أن
«الديمقراطية الحقيقية تبنى على
أساس القانون والحريات المدنية
والحوار السياسي المفتوح».

الشخصي ،وأن رفضها لذلك شابته
أخطاء قانونية جسيمة.
في السياق أق��ر ح��زب المؤتمر
الشعبي برئاسة حسن الترابي
أن ال����ح����وار ال���وط���ن���ي ت��ع��رض
الخ��ت��ب��ارات صعبة بعد اعتقال
المهدي والتضييق على الحريات
اإلعالمية ،وأكد أنه أبلغ الحكومة
بإسقاط تلك اإلجراءات على عملية
الحوار.

البحرين ...اعتقاالت بالجملة
وا�ستعدادات لـ«جمعة كن�س الطوارئ»
البحريني عددا ً من المنازل في مناطق المصلّى
داهمت عناصر النظام
ّ
والدراز والنويدرات ،إذ اعتقلت عددا ً من الشباب من دون أذونات قانونيّة.
ونقل موقع «ال��وف��اق» عن شهود عيان قولهم إنّ ق � ّوات األم��ن داهمت
فجر أمس عددا ً من المنازل ،مستخدمة المدرعات والمركبات العسكرية
التابعة لوزارة الداخلية فضالً عن التحليق المروحي المنخفض ،وانتشرت
الميليشيات المدنية والمرتزقة على سطوح المنازل ،وقامت باعتقال عدد من
الشباب ،ما أثار مخاوف األطفال والنساء ،مشيرا ً إلى أنّ من بين المعتقلين
األخوين «يونس وحسين جاسم الحلو» من النويدرات.
ودان��ت جمعية ال��وف��اق ه��ذه المداهمات واالع��ت��ق��االت ،واصفة إيّاها
ب��ـ»اإلره��اب� ّي��ة» واع��ت��دا ًء على الحرمات ،مشير ًة إل��ى اكتظاظ السجون
البحرينيّة بالمعتقلين ،وهو ما يخالف القوانين ومبادئ حقوق اإلنسان.
وانطلقت أمس في بلدة كرانة ،مسيرة نسائيّة فاعلة حملت شعار «إرادة
الشعب» ،وذلك ضمن فعاليّات مسيرة االنتصار على قانون الطوارئ ،والتي
دعا إليها ائتالف شباب ثورة  14شباط.
ويأتي هذا الحراك النسويّ  ،لتأكيد دور المرأة المؤ ّثر في الحِ راك الثوريّ
العام ،وفي إطار االستعدادات للفعاليّات الكبرى التي ستشهدها البحرين
يوم الجمعة المقبل تحت شعار «جمعة كنس الطوارئ».
على صعيد آخر ،أصدر رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان نبيل رجب
بيان حذر فيه البحرينيين من بيع منازلهم في العاصمة ألنها تتعرض
اليوم إلعادة هيكلة وتحويل ساكنيها لما يشبه مصير فلسطينيي القدس
المحتلة.

أكد رئيس الحكومة نوري المالكي
أم��س أن��ه ليس من ع��زة ال��ع��راق أن
ي��ت��ح��ول ال��س��ي��اس��ي��ون إل���ى ات��ب��اع
ومنفذين ألج��ن��دات خارجية ،فيما
أش��ار إل��ى أن االستجابات لمؤتمر
الوحدة الوطنية التي وصلت كبيرة
جداً.
وق�����ال ال��م��ال��ك��ي خ��ل�ال كلمته
األس��ب��وع��ي��ة بحسب «ال��س��وم��ري��ة
نيوز»« :ال شك في أن جميع من لم
يستجب إلى مؤتمر الوحدة الوطنية
قد ندم ويريد مخرجا ً للحل» ،مشددا ً
على ضرورة «أال تضيع دماء الشهداء
الذين سقطوا من المدنيين وأبناء
القوات المسلحة في األن��ب��ار ،وب�ألاّ
يف ّرط بهذا الدم الزكي لألبرياء الذين
سقطوا دف��اع�ا ً عن الشرف والعزة
والكرامة والسيادة».
وأض��اف المالكي« :ع��دم إضاعة
هذه الدماء يكون بالتوحد بالموقف
ال��ق��وي ون��ب��ذ دع���اة الفتنة س��واء
كانوا ممن تسموا بدعاة الدين وما
زال���وا يفتون ب��ف��ت��اوى التحريض
والطائفية ،أو من السياسيين الذين

ما زالوا يعملون بأجندات خارجية
ويتسلمونها ويتحدثون عنها بشكل
مباشر» ،مشيرا ً إلى أن «هذا ليس من
عزة العراق أن يتحول السياسيون
فيه إل��ى أت��ب��اع ومنفذين ألجندات
خارجية ،ال سيما عندما يكون األمر
متعلقا ً باألرواح والدماء واألعراض».
وت��اب��ع ال��م��ال��ك��ي أن «ال��ق��اع��دة
وداعش أصبحا مالحقين كالجرذان
ول��م تعد العملية صعبة كما كانا
يتصوران في بداية الهجمة ،فهما
اآلن ال يملكان القدرة على مقاومة
أبناء العشائر الذين حملوا السالح
والجيش والشرطة الذين كانوا لهم
بالمرصاد» ،موضحا ًأن «االستجابات
لمؤتمر الوحدة الوطنية التي وصلتنا
كبيرة جداً ،وأنا متفائل بأنه لم يبق
إال الذين تورطوا بالدم».
يذكر أن رئيس الحكومة نوري
المالكي أك��د في  10آذار  2014أنّ
بعض الشركاء السياسيين يوفرون
الغطاء ل�لإره��اب وال��ب��ع��ث ،وفيما
بيّن أن الداعمين للقاعدة والبعث
يتحدثون عن اإلره��اب األعمى على

أن��ه قضية طائفية ،أش���ار إل��ى أن
األن��ب��ار ك��ان��ت ال��ب��داي��ة الستهداف
العراق كامالً.
وأضاف المالكي إن «هدفنا النهائي
ال��ذي نريده هو إنهاء اإلره���اب في
العراق انطالقا ً من محافظة األنبار»،
مبيناً« :إننا نريد أن تعود العائالت
النازحة بسرعة إلى مدنها ،وجميع
ال����وزارات م��دع��وة لتهيئة البيوت
ومناطق السكن واألحياء والخدمات
ق��در المستطاع قبل وأث��ن��اء شهر
رمضان».
واعتبر رئيس الوزراء العراقي في
 28أيار  2014أن الحالة االستثنائية
التي تمر بها محافظة األنبار ال بد
أن تنتهي ،وفيما أوض��ح أن فترة
استئصال اإلرهابيين في المحافظة
ل��ن ت��ط��ول ،أش���ار إل���ى أن ال��ع��راق
سيستقبل في رمضان أنبار جديدة.
على الصعيد األم��ن��ي ،قتل 15
ش��خ��ص��ا ً وأص���ي���ب ع���ش���رات في
تفجيرات هزت أمس مناطق في بغداد
ومحافظتي صالح الدين وكركوك.

بعد ت�صاعد المواجهات مع الجي�ش اليمني على م�شارف �صنعاء

الحوثيون يعلنون وقف �إطالق النار من طرف واحد
أعلنت حركة أنصار الله الحوثيين
وقفا ً إلطالق النار في محافظة عمران
اعتبارا ً من صباح أمس ،وذلك لحقن
الدماء وتفويت الفرصة على الساعين
إلى توريط الجيش اليمني في القتال
ضد القبائل في عمران.
وك��ان السيد عبد الملك الحوثي
قد كشف عن مبادرة لوقف القتال
وح ّذر في الوقت نفسه من محاوالت
زجّ الجيش ،م��ؤك��دا ً أنّ المواجهة
الحالية هي ضد الجماعات التكفيرية
ال��م��دع��وم��ة م��ن ال��س��ع��ودي��ة وم��ن
مليشيات آل األحمر.
وأع���رب الناطق الرسمي باسم
الحوثيين محمد عبد السالم عن أمله
ب��أن يكون م��ع ه��ذا «م��وق��ف شعبي
واس���ع ل��رف��ض ال���زج بالجيش في
الحرب على أبناء عمران» .ونفذ حشد
غفير من أنصار الحوثي في صنعاء،
ت��ظ��اه��رة ج��اب��ت ع���ددا ً م��ن ش��وارع
العاصمة للمطالبة بتطهير الجيش
م��ن المليشيات والتكفيريين في
محافظة عمران ،ورفع المتظاهرون
الفتات عبرت عن مطالبهم ،بعدم
زج الجيش في حروب عبثية وتغيير
الفاسدين.
وكانت المواجهات بين الجيش
والمسلحين الحوثيين قد تصاعدت
ب��ش��ك��ل ع��ن��ي��ف ف���ي م��ن��اط��ق ع��دة
بمحافظة ع��م��ران ال��ت��ي ت��ق��ع إل��ى
الشمال من العاصمة صنعاء .وسقط
عشرات القتلى والجرحى في أحدث

المعارك التي شهدت للمرة األولى
غ����ارات ج��وي��ة اس��ت��ه��دف��ت معاقل
للجماعة عقب محاولتهم اقتحام
المحافظة والسيطرة على مواقع
عسكرية وأماكن جبلية تعتبر عمقا ً
استراتيجيا ً ألمن العاصمة صنعاء.
وقد أكد نشطاء أن المواجهات بين
الجيش والحوثيين شهدت تصعيدا ً
غير مسبوق بعد أن تمكنت جماعة
الحوثي من السيطرة على مواقع عدة
في عمران.
ونفى علي البخيتي القيادي البارز
في جماعة الحوثي أن تكون لديهم
أية نيات باقتحام العاصمة ،مشيرا ً
إل��ى أن «الرئيس عبدربه منصور

ه��ادي يعلم أننا ال نريد السيطرة
على صنعاء وال نريد أن نكون دولة
داخل الدولة ،وحتى في صعدة نحن
سلمنا السلطات والمراكز الحكومية
للدولة والدولة هناك تقوم بأعمالها
ومهماتها» .وأيا ً تكن المبررات التي
يسوقها البعض فإن ما يتفق عليه
الجميع ه��و أن خ��وض السلطات
اليمنية معارك على أكثر من جبهة
عسكرية وأمنية واقتصادية من شأنه
أن يعيق مسار تنفيذ مقررات مؤتمر
الحوار الوطني ويفشل أي جهد من
أج���ل حلحلة ال��وض��ع المعيشي
للمواطنين أو على األق��ل الحيلولة
دون تدهوره.

ّ
مت�شدد ًا وتحبط تهريب �أ�سلحة
تون�س تعتقل 14

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال  14متشددا ً
إسالميا ً ينتمون لتنظيم أنصار الشريعة المحظور خططوا
لشن هجمات وصفتها بأنها «نوعية» ضد منشآت حيوية
في البالد التي تكافح لبسط االستقرار والسيطرة على
المسلحين اإلسالميين.
وقال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية
في تصريحات للصحافيين« :تمكنت وح��دات الحرس
الوطني نهاية األسبوع الماضي بجهة قفصة من القبض
على  14شخصا ً شكلوا كتيبة أبو بكر الصديق المنتمية
إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور» .وأضاف العروي:

«إن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية
بضرب أهداف حيوية وحساسة» .وأحبطت قوات األمن
التونسية عملية إدخال أسلحة إلى البالد عبر ميناء حلق
الوادي بالعاصمة.
وذكرت تقارير إعالمية أن قوات األمن حجزت بميناء
حلق ال��وادي اليوم كميات مهمة من السالح قام بجلبها
مواطن آت من مرسيليا .وأوض��ح متحدث باسم فرقة
المراقبة والتفتيش بالميناء أن  30سالحا ً ن��اري�ا ً من
مختلف األعيرة عثر عليها على متن شاحنة داخل خزان
وقود مهيأ لها الغرض.

