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نجاة وزير الب�شمركة من تفجير في كركوك ...والطيران العراقي يق�صف مواقع لـ«داع�ش» و�سط تكريت

الجي�ش العراقي ي�ستعيد �سامراء وتكريت و�أحياء من المو�صل
اس��ت��ع��ادت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة
السيطرة على حيّي القدس والتحرير
في الموصل وتم ّكن الجيش من ص ّد
هجوم لـ«داعش» على سامراء قبل
أن يتمكن من السيطرة على كامل
القضاء فيما تحدثت معلومات عن
إحكام القوات العراقية سيطرتها
على تكريت.
وكانت القوات العراقية قد صدت
هجوما ً لمسلحي «داعش» في ناحية
الكرمة غرب الرمادي ،وفي كركوك
سيطرت القوات الكردية على المدينة
بعد انسحاب الجيش العراقي.
ون��ج��ا وزي���ر البشمركة جعفر
م��ص��ط��ف��ى م���ن ت��ف��ج��ي��ر اس��ت��ه��دف
موكبه أثناء تفقده القوات الكردية
جنوب غربي مدينة كركوك ،وفقا ً
لمسؤول كردي عسكري .وقال آمر
لواء البشمركة العميد شيركو فاتح
شواني أن «موكب وزير البشمركة
كان في طريق العودة من مناطق
جنوب غربي كركوك إذ كان يزور
قطعات البشمركة قبل أن يتعرض
النفجار عبوة ناسفة أدت إلى مقتل
عنصر من البشمركة».
وفي تكريت مركز محافظة صالح
ال��دي��ن أف���اد م��ص��در ف��ي الشرطة
ال��ع��راق��ي��ة ،ب���أن ق����وات الجيش
اس��ت��ع��ادت السيطرة على مدينة
تكريت بالكامل بعد اشتباكات
جرت مع عناصر تنظيم «داع��ش»
ف��ي ال��م��دي��ن��ة .وذل���ك ب��ع��دم��ا شن
الطيران العراقي أربع غارات على
األقل مستهدفا ً مواقع يتحصن فيها
مسلحو تنظيم «الدولة اإلسالمية
في العراق وال��ش��ام» (داع��ش) في

وس���ط ال��م��دي��ن��ة ،بحسب م��ا أف��اد
شهود عيان ،أوضحوا أن الغارات
الجوية استهدفت مجمع القصور
الرئاسية في المدينة ( 160كلم
شمال بغداد) حيث يسيطر مسلحو
«ال��دول��ة اإلسالمية» على المدينة
منذ أول من أمس.
وف����ي وق����ت ذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة
«ن���ي���وي���ورك ت��اي��م��ز» أن رئ��ي��س
العراقي طلب س ّرا ً من إدارة
الوزراء
ّ
األميركي ب��اراك أوباما أن
الرئيس
ّ
ت��درس توجيه ضربات جوية إلى
ن��ق��اط تج ّمع لمسلحين يمثلون
تهديدا ً متزايدا ً لحكومته ،وصف
وزي��ر الخارجية العراقي هوشيار
زيباري سيطرة مليشيات متشددة
ع��ل��ى م��ن��اط��ق ف��ي ش��م��ال ال��ع��راق
بـ»االنتكاسة األمنية الكبيرة» ،وقال
إن الواليات المتحدة عليها التزامات
بمكافحة «اإلره���اب» في العراق،
نافيا ً في المقابل أن تكون حكومة
رئيس ال���وزراء ن��وري المالكي قد
ط��ل��ب��ت ت��دخ�لاً ع��س��ك��ري �ا ً م��ن قبل
الواليات المتحدة.
وط��ال��ب األم��ي��ن ال��ع��ام لحلف
ش��م��ال األط��ل��س��ي أن�����درس ف��وغ
راسموسن بـ»االفراج الفوري» عن
حوإلى خمسين تركيا ً محتجزين
في القنصلية التركية في الموصل
واستبعد تدخالً للحلف في العراق.
وقال في مؤتمر صحافي في مدريد:
«أدين بشدة احتجاز رهائن ،نطلب
من محتجزي الرهائن اإلفراج عنهم
ف����وراً» ،م��ؤك��دا ً أن��ه ال ي��رى «دورا ً
للحلف األطلسي في العراق».

خطر داع�ش يقترب من الأردن
عمان  -محمد شريف الجيوسي
قالت شبكة «الهالل نيوز» اإللكترونية األردنية ،إن تشديدات أمنية
مكثفة فرضت على طريق عمان ـ إربد الدولية ،وأن  75في المئة من
تشكيالت قوات الدرك األردنية فرضت في محيط مدينة معان.
واعتبر مراقبون أن اإلجراءين يتصالن بتحركات داعش واحتاللها
لمناطق في العراق ،وليس العتبارات محض داخلية ،خصوصا ً بعد
سيطرة داعش على أجزاء واسعة من صحراء الـ« »160المحاذية
للحدود األردنية.
وشوهدت قوات أردنية تنتشر على الشريط الحدودي العراقي
ـ األردن��ي منذ فجر أم��س ،معززة بمدرعات وآليات تحسبا ً لوقوع
اشتباكات قرب المنفذ البري الوحيد بين البلدين ،طريبيل.

تفجيرات إرهابية في الموصل

إعادة اللواء ركن ناصر
الغنام إلى الجيش

وف��ي سياق اإلج���راءات المتخذة
إلع��ادة هيكلة القوات األمنية ،قال
مسؤول عسكري في وزارة الدفاع
إن ال��ق��ي��ادة العسكرية المشتركة
استدعت اللواء الركن ناصر الغنام
لتكليفه بقيادة عمليات نينوى.
وكشف المسؤول عن وض��ع خطة
عسكرية إلع����ادة ال��س��ي��ط��رة على
محافظة نينوى بالكامل وتحريرها
من المسلحين.
وكان قائد الفرقة الـ 17في الجيش
العراقي اللواء الركن ناصر الغنام
أعلن في ( 21تموز  )2013استقالته،
في سابقة نادرة من نوعها لمسؤول
عسكري رفيع في البالد .
وأفاد مسؤولون أمنيون أن الفريق
علي محسن الفريجي والفريق حاتم
المكصوصي كلفا ب��إدارة العمليات
العسكرية في محافظة صالح الدين.
وق��ال مسؤول عسكري من سامراء
التي باتت مقرا ً إلدارة العمليات بعد
السيطرة على تكريت ،إن أوامر عليا
ص��درت بتكليف الفريقين ب��إدارة
المعارك في تكريت وعموم المحافظة
لطرد مسلحي «داعش» والمتحالفين
معهم.
م��ا ت��ق��دم ،ي��ض��اف إل���ى تكليف
المالكي ال��ل��واء ال��رك��ن أب��و الوليد
قيادة عمليات الموصل وتطهيرها
من «داع��ش» ،ومنحه قوة عسكرية
كبيرة مصحوبة ب��دروع وطائرات
القتحام الموصل ،بحسب ما أكدت

عبا�س :نجري ات�صاالت دولية مكثفة
للحفاظ على حياة الأ�سرى الم�ضربين
قال رئيس السلطة الفلسطينية
المنتهية واليته محمود عباس،
إن السلطة الفلسطينية تجري
اتصاالت مع جهات دولية إلنهاء
م���ع���ان���اة األس������رى ال��م��ض��رب��ي��ن
ع����ن ال���ط���ع���ام ف����ي ال���س���ج���ون
«اإلسرائيلية».
وق���ال ع��ب��اس ف��ي ك��ل��م��ة أم��س
خ�ل�ال اف��ت��ت��اح أع��م��ال المجلس
االستشاري لحركة فتح في رام
الله وسط الضفة الغربية« :إننا
نجري اتصاالت مكثفة مع الجهات
ال��دول��ي��ة ذات ال��ع�لاق��ة ،للحفاظ
على حياة األسرى المضربين عن
الطعام في السجون «اإلسرائيلية»
وإن��ه��اء معاناتهم» ،م��ن دون أن
يحدد تلك الجهات.
وكانت حركة فتح استحدثت
ال��م��ج��ل��س االس���ت���ش���اري خ�لال
مؤتمرها ال��س��ادس ع��ام ،2009
وي��ض��م ال��م��ج��ل��س ف��ي عضويته
شخصيات ق��ي��ادي��ة م��ن الحركة
ليست أعضاء في اللجنة المركزية
أو المجلس الثوري للحركة ،وليس
له أي صالحيات تنفيذية.
وأش��ار عباس إلى أن «أوض��اع
األس���رى المضربين ع��ن الطعام
وص��ل��ت م��رح��ل��ة ال��خ��ط��ر ،ج��راء
ت��ج��اه��ل «إس��رائ��ي��ل» لمطالبهم
ال��ع��ادل��ة» ،م��وض��ح �ا ً أن��ه أص��در
تعليمات للبعثات الدبلوماسية
الفلسطينية كافة ،بالعمل من أجل
الضغط على «إس��رائ��ي��ل» لوقف
معاناة األسرى.
وك��ان  120أس��ي��را ً إداري���ا ً في
السجون «اإلسرائيلية» ،ب��دؤوا
م��ن��ذ ي��وم  24ن��ي��س��ان ال��م��اض��ي،
إض���راب���ا ً م��ف��ت��وح�ا ً ع��ن ال��ط��ع��ام،

مطالبين بوقف سياسة االعتقال
اإلداري ،تبعهم بعد ذلك عدد من
األسرى اإلداريين وغير اإلداريين
المتضامنين معهم على دفعات.
واالع��ت��ق��ال اإلداري ،ه��و ق��رار
توقيف م��ن دون محاكمة ،لمدة
ت��ت��راوح م��ا بين شهر إل��ى ستة
أش���ه���ر ،وي��ت��م ت��ج��دي��ده بشكل
متواصل لبعض األسرى ،وتتذرع
«إسرائيل» بوجود ملفات «سرية
أمنية» بحق المعتقل الذي تعاقبه
بالسجن اإلداري.
وع��ن المصالحة الفلسطينية،
ق��ال عباس إن «قطار المصالحة

الوطنية ،وتحقيق الوحدة قد انطلقا
من خ�لال تشكيل حكومة الوفاق
الوطني التي تحظى بدعم كامل من
جميع أطياف الشعب الفلسطيني
والمجتمع ال��دول��ي» .واعتبر أن
تشكيل حكومة التوافق هو «بداية
إلن��ه��اء آث��ار االنقسام األس��ود في
تاريخ الشعب الفلسطيني وتوحيد
م��ؤس��س��ات��ه ،والتحضير إلج��راء
االنتخابات الرئاسية والتشريعية
في موعدها المحدد» ،داعيا ً إلى
تضافر جميع ال��ج��ه��ود م��ن أجل
إنجاح عمل هذه الحكومة بهدف
اإلعداد لالنتخابات المقبلة.

م�س�ؤولون �أوروبيون يلتقون
وزراء التوافق في غزة
التقى وف��د مؤلف من دبلوماسيين أوروبيين وزراء
حكومة التوافق الوطني الفلسطينية المقيمين في غزة،
بحسب مسؤول في االتحاد األوروبي.
وقال المسؤول ،الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أول من
أمس إن ممثل االتحاد األوروبي في الضفة الغربية وقطاع
غزة جون جات  -راتر توجه الثالثاء برفقة دبلوماسيين
فرنسيين وسويديين ودنماركيين وبرتغاليين .ويقيم
أربعة وزراء من أصل  17وزيرا ً في حكومة الوفاق الوطني

الفلسطينية ،في غزة .وأشار المسؤول إلى أن االجتماع
م ّثل فرصة لتهنئة الوزراء في قطاع غزة ومعرفة الوضع
في المنطقة ،وكذلك «رسالة سياسية بأننا ندعم حكومة
الوفاق الوطني» .وأضاف« :ولمتابعة البيان الذي أصدر
من قبل وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثرين اشتون
التي رحبت بالحكومة الفلسطينية الجديدة» .وأعلنت
واشنطن أنها ستعمل مع حكومة التوافق وتواصل تقديم
المساعدات لها ،ما أثار غضب «إسرائيل».

قوات البشمركة في كركوك
وزارة الدفاع العراقية.
وق����ال ال��ف��ري��ق ال���رك���ن ص��ب��اح
الفتالوي قائد عمليات سامراء في
تصريح لـ«فرانس برس» اليوم إن
«قواتنا مستعدة لحماية سامراء»،
مضيفا ً أن «الوضع مستقر والقوات
في إع��ادة تنظيم وتستعد لتطهير
المناطق التي سيطر مسلحو داعش
عليها أو التي غادرتها القوات األمنية
على أطراف المدينة».
في غضون ذل��ك ،اعتبرت وزارة
ال���دف���اع ،أن م��ا ح���دث ف��ي مدينة
الموصل ليس نهاية المطاف ،وأكدت
أنها ستقوم بتنفيذ عمليات مدبرة،
ودع��ت إلى عدم تصديق اإلشاعات
«المغرضة» التي تر ّوجها الجهات
المعادية.

«داعش» :المعركة
ستحتدم في بغداد

وفي إشارة إلى مواصلة «داعش»
ع��دوان��ه��ا اإلره��اب��ي ال��ع��راق ،أعلن
موقع «سايت» األميركي أن «تنظيم
الدولة اإلسالمية في العراق والشام
(داع���ش) دع��ا أن��ص��اره للتقدم إلى
بغداد.
وف��ي تسجيل صوتي يعود إلى
ت��اري��خ أول م��ن أم��س ون��س��ب إلى
المتحدث باسم «داعش» أبو محمد
ال��ع��دن��ان��ي ،أم���ر األخ��ي��ر «ال��ج��ن��ود
بالتقدم إلى بغداد» وانتقد رئيس
الوزراء العراقي نوري المالكي لعدم
«كفاءته» .وقال «واصلوا االنتشار.
المعركة ل��م تحتدم بعد ولكنها

ستحتدم ف��ي ب��غ��داد وف��ي كربالء.
ك��ون��وا ع��ل��ى أه��ب��ة االس��ت��ع��داد»!.
وأضاف« :ازحفوا إلى بغداد» .وفي
ك�لام��ه إل��ى المالكي ال���ذي وصفه
بـ»بائع الشعارات» قال« :ال يوجد
شخص مجنون أكثر منك إال الذين
يقبلون بك رئيس حكومة وقائداً».

محاسبة المقصرين

إلى ذلك أكد القادة السياسيون
في بيان االختنام لالجتماع الذي
عُ ��ق��د م��س��اء أول م��ن أم��س ض��رورة
تحقيق المشاركة الوطنية في القرار
ومحاسبة المقصرين في التداعيات
األمنية األخيرة التي تشهدها البالد.
وذكر بيان لمكتب إعالم الجعفري
أن «م��ج��م��وع��ة ال���رم���وز ال��وط��ن� ّي��ة
العراقيّة اجتمعت لتقييم الظروف
التي يم ُّر بها العراق العزيز ،وخلص
ال ُمجتمِعون إل��ى ض���رورة تأكيد
ورص
الحفاظ على الوحدة الوطنيّة
ِّ
الوحشي
الصفوف ومُواجَ هة اإلرهاب
ِّ
بك ِّل شجاعة والتفاعل مع ما تع َّرضت
ل��ه مدينة الموصل العزيزة ببذل
أقصى الجهود ،وتوفير ال ُمستل َزمات
المطلوبة إلعادة سيادتها والحفاظ
ع��ل��ى ث���روات���ه���ا» .وأض�����اف« :إن
ال ُمجتمِعين أ ّك��دوا ض��رورة تحقيق
ال ُمشا َركة الوطنيّة في القرار ،وتح ُّمل
المسؤوليّة من قبل الجميع ،وتو ّقفوا
عند مهمة اإلغاثة واألمن ،وتعزيزهما
في ال ُمدُن كافة بما فيها الموصل».
وأشار البيان إلى أن «المجتمعين
ثمنوا خطاب المرجعيّة الدينيّة
وجه إلى القوى السياسيّة ،والذي
ال ُم َّ

يُؤ ِّكد ضرورة توحيد كلمتها ،وتعزيز
جهودها» ،مشددين على «ضرورة
قصرين في التداعيات
حاسبة ال ُم ِّ
ُم َ
األخ���ي���رة» ،مشيدين ب��ـ»ال��م��واق��ف
الوطنيّة ،وروح التضحية التي تم ّتع
بها أبناء القوات ال ُمسلّحة ،وما قدَّموا
من شهداء» .وتابع البيان« :شعبنا
الذي َّ
شق مسيرته ال ُمظ ّفرة عبر ركام
من التضحيات ،وصنع ص��ورا ً من
الصمود والتحدّي أكبر من أن ته َّزه
الخروقات الشاذة من ُق ّطاع ُ
الط ُرق
و ُت ّجار التخلف».
وك���ان رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ن��وري
المالكي قد دعا أهالي نينوى إلى عدم
االستسالم إلرادة اإلره��اب ،مشيرا ً
إلى أن الحكومة معهم في مواجهته.
وقال المالكي في كلمته األسبوعية
إن «العالم ابتلي باإلرهاب ،ودول
كثيرة تعيش اليوم المواجهة مع
اإلره��اب» ،مشيرا ً إلى أن «ما حدث
في الموصل جولة ليست األخيرة وال
الخاتمة وال ب ّد أن نعالجه بأنفسنا
وأن نخرج الشوك ال��ذي بأقدامنا
بأيدينا» .وأض��اف المالكي« :يجب
أال نعتمد على أي جهد آخر» ،مشددا ً
على ضرورة «استنهاض همة أبناء
نينوى الذين توجهوا اآلن للتطوع
ومواجهة المؤامرة».

واشنطن تدعم
القادة العراقيين

وأع���رب���ت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة
األميركية عن دعمها للعراق .وقال
المتحدث باسم البيت األبيض جاي

كارني في بيان إن «الواليات المتحدة
ستدعم القادة العراقيين في عملهم
لتحقيق الوحدة الوطنية الضرورية
لكسب المعركة ضد داع��ش» .كذلك
أكد مسؤول غربي «أن العراق أبلغ
بشكل غير رسمي الواليات المتحدة
أنه منفتح أمام شن ضربات جوية
للقضاء على التهديد الجهادي»،

مؤكدا ً بذلك معلومات أوردتها وول
ستريت جورنال.
وتدرس اإلدارة األميركية خيارات
عدة لمساعدة العراق ومنها إمكان
شن ضربات بطائرات من دون طيار،
بحسب المسؤول الذي رفض الكشف
ع��ن هويته .وحتى اآلن ،ل��م تقدم
بغداد طلبا ً رسميا ً في هذا الشأن.

تركيا تتفاو�ض لإطالق �سراح رهائنها
قال مسؤولون أت��راك أمس إن أنقرة تتفاوض إلطالق سراح 80
مواطنا ً تركيا ً يحتجزهم مسلحون في مدينة الموصل شمال العراق.
وأض��اف المسؤولون إنه ال يمكنهم تأكيد تقارير عن إط�لاق سراح
بعض الرهائن.
وكشف مسؤول تركي أن «ثمة تقارير في وسائل إعالم عن إطالق
سراح مواطنينا لكن ال يمكننا تأكيد هذه التقارير في هذه المرحلة...
نجري مفاوضات منذ أمس لتأمين مواطنينا وال تزال المفاوضات
جارية».
وكانت صحيفة «يني شفق» الموالية للحكومة قالت إن الرهائن
وم��ن بينهم دبلوماسيون وأطفال وق��وات خاصة أطلق سراحهم
وسينقلون إلى تركيا في وقت الحق.
وقال جيتين نوح أوغلو رئيس اتحاد النقل الدولي التركي أن 31
من الرهائن وهم مجموعة من سائقي الشاحنات كانوا يحتجزون في
محطة كهرباء ،أطلق سراحهم لكنهم فيما يبدو محاصرين في الموقع
بسبب انعدام األم��ن في الموصل بعدما استولى عليها مسلحون
إسالميون.
وفي وقت سابق أمس قال وزي��ر العدل التركي بكير ب��وزداج إن
الحكومة ال تسعى ألي تفويض جديد لشن عملية عسكرية داخل
العراق بعدما احتجز جهاديون  80مواطنا ً تركياً.

اجتماع عربي ـ �أوروبي في �أثينا يبحث ملفات المنطقة الملحة
عقد وزراء خارجية عرب اجتماعا ً
م��ع ن��ظ��رائ��ه��م ف��ي دول االت��ح��اد
األوروب��ي في العاصمة اليونانية
أث��ي��ن��ا ،لبحث ق��ض��اي��ا ُم��ل��ح��ة في
الشرق األوسط ،وسط آمال في أن
يسهم االجتماع في تعزيز التعاون
بين االتحاد األوروبي والجامعة.
وافتتحت م��س��ؤول��ة السياسة
الخارجية ف��ي االت��ح��اد األوروب���ي
كاثرين آشتون جلسة اجتماعات
ال���دورة الثالثة الجتماع االتحاد
األوروبي ،وجامعة الدول العربية،
ترأسها معها األم��ي��ن العام
التي
ّ
للجامعة العربية نبيل العربي
ووزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ي��ون��ان��ي
ايفانجيلوس فينيزيلوس.
وبحث ال���وزراء ف��ي اجتماعهم
ك��ث��ي��را ً م��ن ال��ق��ض��اي��ا السياسية
واالقتصادية واالستثمار ،ومكافحة
الهجرة غير المشروعة وقضايا
نزع السالح وإنشاء منطقة خالية
من األسلحة النووية في الشرق
األوسط.
وأف���اد العربي ب��أنّ محادثاته
وال�������وزراء ال���ع���رب م���ع ال��ج��ان��ب
األوروب���ي رك��زت في ث�لاث قضايا
رئيسة ،هي :القضية الفلسطينية
واألوضاع في سورية وفي ليبيا.
وأش���اد ال��ع��رب��ي ب��ق��رار االت��ح��اد

األوروب����ي وموقفه ف��ي م��ا يتعلق
بمقاطعة منتجات المستوطنات
«اإلسرائيلية» المقامة في األراضي
الفلسطينية المحتلة.
وكان هناك دعوة عربية ،جاءت
على لسان النائب األول لرئيس
مجلس ال���وزراء وزي��ر الخارجية
ال��ك��وي��ت��ي ال��ش��ي��خ ص��ب��اح خ��ال��د
ال���ص���ب���اح ،ل��رف��ع م��س��ت��وى ه��ذه
االجتماعات لتصبح على مستوى
القمة حتى تكون مثاال ً مميزا ً يحتذى
ب���ه ،وي��ص��ب ف��ي ص��ال��ح شعوب
الجانبين.
وجدد الوزير الكويتي تأكيد أهمية
مواصلة الجهود البناءة ،التي تقوم
بها جامعة الدول العربية ،واالتحاد
األوروبي لتوطيد العالقات العربية
ـ األوروبية.
وع���ل���ى ال���ج���ان���ب األوروب�������ي،
تحدث وزي��ر الخارجية اليوناني
اي��ف��ان��ج��ي��ل��وس ف��ي��ن��ي��زي��ل��وس
للصحافيين ق��ائ�لاً إنّ «ال��ع��ال��م
العربي يمر بمرحلة صعبة ،وإنه
من واجب أوروبا أن تقدم يد العون
ف��ي عملية إع���ادة ب��ن��اء ك��ل ال��دول
العربية ،وتهيئة مناخ سلمي وآمن
ومستقر ومزدهر للشعب».
وتحدث وزير الدولة البريطاني
ل���ش���ؤون ال���ش���رق األوس�����ط هيو

الوفود المشاركة في االجتماع
روب���رت���س���ون ل��ل��ص��ح��اف��ي��ي��ن بعد
االجتماع م��ؤك��دا ً أهميته ،وق��ال إنّ
«هناك كمية ضخمة من القضايا يمكن
لالتحاد األوروبي والجامعة العربية
الحديث عنها معاً» ،مشيرا ً إلى عملية

السالم في الشرق األوسط ،واألحداث
المأساوية في سورية ،والوضع في
ليبيا .وقال روبرتسون« :هذه لحظة
مهمة للشرق األوس��ط ،وأن��ا أتطلع
بشدة مع زمالئي الوزراء لبحث هذه

القضايا مع زمالئي».
وتحتل األزم��ة السورية مرتبة
متقدمة على جدول أعمال االجتماع،
وك��ذل��ك عملية ال��س�لام ف��ي الشرق
األوسط وليبيا.

اليمن :تعديل وزاري �شمل  5حقائب على خلفية النقمة �ضد الحكومة
أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي،
تعديالً وزاريا ً شمل خمس حقائب منها الكهرباء
والنفط ،على خلفية تصاعد النقمة ضد الحكومة
وأزمات الكهرباء والمحروقات التي تعاني منها
البالد.
ويبقي التعديل الوزاري (وكاالت) الذي أعلنته
«وكالة األنباء اليمنية الرسمية» (سبأ) ،على
التوازن السياسي القائم في حكومة الوفاق ،ال
سيما بين ممثلي حزب «المؤتمر الشعبي العام»
الحاكم سابقا ً وأح���زاب المعارضة السابقة
والمحسوبين على الرئيس هادي.
وعُ يّن جمال عبد الله السالل مندوب اليمن
ل��دى األم��م المتحدة ونجل أول رئيس لليمن
وزيرا ً للخارجية مكان أبوبكر القربي .كذلك عين
عبدالله محسن األك��وع نائبا ً لرئيس ال��وزراء
ووزيرا ً للكهرباء مكان صالح سميع ،وعين نصر
طه مصطفى وزيرا ً لإلعالم مكان علي العمراني.
كذلك شمل التعديل تعيين عبد القادر شائع
وزيرا ً للنفط والمعادن مكان خالد بحاح ومحمد
منصور زمام وزيرا ً للمالية مكان صخر الوجيه.
ومنح وزير االتصاالت أحمد عبيد بن دغر أيضا ً
منصب نائب رئيس الوزراء.

ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد تصاعد النقمة
على الحكومة في ظل تصاعد األزمات المعيشية.
ويعاني اليمن منذ يومين من انقطاع كامل
للكهرباء بسبب هجمات نفذتها قبائل في محافظة
مأرب وسط البالد ،ومن أزمة وقود حادة أدت إلى
توتر األوضاع بشكل كبير في العاصمة .وتصطف
السيارات في طوابير طويلة منذ أربعة أيام في
صنعاء أمام محطات الوقود ،إال ان المحروقات
غير متوافرة .وأطلق بعض المحتجين النار في
الهواء فيما كانت آالف السيارات مصطفة على
جوانب الطرقات بسبب انقطاع المحروقات.
وتعطلت حركة السير في العاصمة بسبب قطع
الشوارع الرئيسية وحرق اإلطارات في الطرقات
احتجاجا ً على انقطاع المحروقات والكهرباء.
وقبل إعالن التعديل الوزاري ،قطع المحتجون
شارع الستين أمام منزل الرئيس هادي وطالبوا
بإقالة الحكومة ملوحين بالمطالبة برحيل
الرئيس نفسه إذا لم تحل األزمة.
وأط��ل��ق��ت ق���وات األم���ن ال��رص��اص ال��ح��ي في
الهواء لتفريق المحتجين في ش��وارع صنعاء
لكن االحتجاجات استمرت في غالبية أنحاء
العاصمة.

حرق إطارات وقطع طرق ردا ً على تقاعس الحكومة

